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Twirlen ….

Dat is wat majorettes doen. In de 

Haagse Beemden kan getwirld 

worden in dansgroep Expression.

… of country line 
dancen

Geschikt voor jong en oud. In 

deze krant speciale aandacht 

voor de 55-plussende dansers 

van de Hillsight line dancers. Hit 

‘m up…. Move ‘m out!

Novavoices 10 jaar

Zangkoor Novavoices bestaat 10 

jaar. Meer aandacht hiervoor in 

ditr nummer
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en nog veel meer wijknieuws

Carnaval 2005

We staan aan de vooravond van 

Carnaval 2005. In deze krant 

een overzicht van de geplande 

activiteiten in Giegeldonk
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Stadsboerderij op 
koers

In dit nummer eem interview 

mer Ruud Schoonebeek en Cisca 

Smaling over de vorderingen van 

het Stadsboerderijproject.

Op 17/18 december 2004 werd de eerste fietstunnel, de Walpadtunnel van professionele graffiti 

voorzien. Zie pagina 3.      (Foto Peter van Kakerken)
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Graffitikunst op de Walpad-tunnelwanden

Door Nelleke van der Zee

Het was jammer dat er zo weinig jon-
geren waren om hun kunstwerken 
toe te lichten. Nu moesten de juryle-
den afgaan op hun eigen indruk om 
de punten te verdelen. Er werd gelet 
op thema, uitvoering en kleur. Olav 
Roks was zeer te spreken over de 
geleverde kunstwerken. Hij vond het 
een leuk project en hoopt hiermee 
de politiek enthousiast te krijgen, 
zodat er een potje komt om deze 
zaken geldelijk te ondersteunen. Het 
enthousiasme waarmee gewerkt is, 
straalde ook van de ontwerpen af. 
Hij lette vooral op de sprekende kleu-
ren en of het geheel een positieve 

uitstraling had. Ada Matzinger vond 
het best wel moeilijk om te beoor-
delen, omdat iedere afbeelding zo 
verschilde. Ze had er wel een favoriet 
tussen gezien. Petra van Elst lette 
erop, of er een samenhangend ge-
heel was tussen tekst en afbeelding. 
De werkstukken mochten ook geen 
agressieve uitstraling hebben. De 
beoordeling was vooral bedoeld om 
te kijken of de gemaakte kunstwer-
ken ook binnen het gemeentebeleid 
passen. Angelo van Gommeren was 
blij te zien, dat een project, dat door 
jongeren is uitgevoerd, nu eindelijk 
ook gerealiseerd gaat worden in de 
Walpad-tunnel.

Na weken van oefenen tijdens de workshops in JC Galaxy, 
was het nu de beurt aan de jury om de uiteindelijke ‘pieces’ te 
beoordelen. In JC de Kelder stonden de kunstwerken uitgestald 
op 11 december 2004. Olav Roks (dienst Stadsbeheer), Ada 
Matzinger (Bekom) en Petra van Elst (gemeente afdeling 
Cultuur) hadden de zware taak om de beoordeling te doen.

Zo zag de Walpadtunnel eruit vóór 17 december 2004

Foto's Peter van Kakerken

Uitvoering
Op 17 december was het dan zover; 
de Belgische firma APP ALL REMOVE 
had de tunnelwanden schoon ge-
spoten, waarna op zaterdag 18 de-
cember om half elf de lichtblauwe 
ondergrondlaag er tegen aan werd 
gezet door Ivo en Bas. Met hete 
luchtkanonnen werden de wanden 
snel gedroogd. Een uurtje later kon-
den Nikola, Adnan, Remco, Thomas, 
Annabel en Thalita hun ontwerpen 
in het groot op de wanden zetten. 
Onder begeleiding van de docenten 
Rutger en Bas werd het een gezel-
lige happening. De graffiti-artiesten 
werkten goed door en al gauw 
veranderde de grijze, grauwe tunnel 
in een ware ‘galerie’. Afbeeldingen 
afgewisseld door teksten verfraaiden 
de wanden. Voor Nikola van 15 jaar 
oud was het geen moeilijke klus. 
Hij is al twee jaar als graffiti-artiest 
bezig. Hij heeft al op verschillende 
plaatsen werk staan. Adnan, ook 15 
jaar, vond het werken op de wanden 
makkelijker. Nu kon hij tenminste 
blijven staan en hoefde hij niet zo te 
bukken. Ongeveer twintig Haagse 
Beemden jongeren en vier professio-
nele graffitikunstenaars klaarden de 
klus. Het resultaat mag er ook we-
zen. Jongerenwerkers Ivo en Vicky 
zorgden ervoor dat de inwendige 
mens niet vergeten werd. Een grote 
pan erwtensoep zorgde ervoor dat 
de verkleumde artiesten op tempe-
ratuur bleven. Het werk moest dat 
weekend af, want ’s maandags zou 
er een coatinglaag tegenaan komen, 
zodat de afbeeldingen in perfecte 
staat blijven. Als het geheel door 
buurtbewoners gewaardeerd wordt 
en netjes blijft, krijgt het zijn navol-
ging in de dertien andere fietstun-
nels. Meer info: Peter van Kakerken 
tel. 06-13042474, Ivo Mouwen tel. 
06-13237398 of Vicky Corthout tel. 
06-30442553.  

Enkele van de deelnemende grafitti-artiesten in actie

Voorronde Spinoff Showoff 
Jongeren Stichting Focus geeft jon-
geren de mogelijkheid hun talenten 
creatief te ontplooien. 
Op zaterdag 4 december jl. was het 
dan zover: de eerste voorronde van 
de multiculturele talentenwedstrijd 
voor iedereen met talent in West-
Brabant werd gehouden in buurt-
centrum de Beemdentil in de Haagse 
Beemden in Breda. Deelnemers heb-
ben zich aangemeld via de website 
www.focuscrew.nl in de categorie 
muziek, dans en theater. Een pro-
fessionele vakjury moest het geheel 
beoordelen en een moeilijke keuze 
maken uit de vele multiculturele ta-
lenten uit Breda en omgeving. 

Multicultureel
De middag werd gepresenteerd 
door Anna en Ricky, de hostesses 
van focuscrew. De eerste act van 
het Spinoff Showoff was DJ Quincy 
met een dansoptreden van Stacey 
met R&B en Urban muziek. Ylli heeft 
een eigen act ingestudeerd met Rap, 
Breakdance en Beatboxing. Ver-
schillende danscrews, zoals Bionic 
Crew en RC CrEw hebben hun vette 
dansmoves laten zien. In de catego-
rie muziek waren er natuurlijk ook 
rappers, namelijk Windkracht 11 en 
Stainless Steel. Aan de Showoff heb-
ben vooral jongeren met een grote 
diversiteit aan culturen meegedaan; 
zo ook Internationaal, een brassband 
bestaande uit Surinaamse, Hindoe-
staanse en Antilliaanse jongeren die 
het publiek op de dansvloer kregen. 

Het geheel werd afgesloten met the-
ater: een fragment uit het sprookje 
1001 nacht met Ghadisha de buik-
danseres. 

Chassé Theater
De voorrondes zullen verder ook 
in Roosendaal en Bergen op Zoom 
worden gehouden. De winnaars zul-
len tegen elkaar strijden in de halve 
finale, die plaatsvindt in februari in 
het Chassé Theater. Al deze finalis-
ten zullen tussen de voorrondes en 
de finale professionele begeleiding 
krijgen, zodat zij hun skills trainen en 
daarmee hun act nog beter kunnen 
maken. Tot slot strijden de finalisten 
wederom in het Chassé Theater 
tegen elkaar en wel op zondag 13 
maart tijdens het Spinoff Festival 
voor de Spinoff Award t.w.v. duizend 
euro.

Volgens Focuscrew
Jeremy: “Brada’s & Sisa´s eerste 
echte voorronde van Showoff in 
het Chassé zit erop en het was ‘the 
bomb’. Het is in een korte tijd gelukt 
om zoveel multicultureel talent te 
bereiken. Er hebben zich veel deel-
nemers aangemeld. Ikzelf heb nooit 
zoveel jongeren gezien met talent in 
dans en muziek met het opvallende, 
dat er diverse culturen aanwezig 
waren. De sfeer was erg gezellig en 
deze dag bracht vele culturen bij el-
kaar. Voorbestemd dus!“
Dave: “Yeah! De voorronde talen-
tenwedstrijd in de Haagse Beemden 

is geslaagd! De eerste voorronde 
was echt gezellig, er was veel pu-
bliek aanwezig en er waren genoeg 
aanmeldingen van talenten uit de 
Haagse Beemden! De deelnemers 
hebben echt hun best gedaan om in 
een korte tijd toch een leuke act in 
elkaar te draaien. Ik wist echt niet dat 
er zoveel multicultureel talent is in 
Breda. De aanmeldingen voor deel-
name stromen nog steeds binnen in 
onze mailbox en dat wil zeggen dat 
we nog een voorronde gaan houden 
in Breda. De voorrondes in Bergen op 
Zoom en Roosendaal zullen in januari 
plaatsvinden… tegen de deelnemers 
die doorgaan naar de halve finale. 
Tot in Chassé!”

Aanmelden
Aanmelden kan nog steeds! Dit is dé 
kans om je talent op het podium te 
laten zien, echt alles is mogelijk! Heb 
je talent in theater, toneel, cabaret, 
stand-up comedy, muziek, zang, rap, 
human beatbox, dans, ballet, street-
dance of breakdance? Meld je dan nu 
aan! Voor meer informatie kijk op de 
site www.focuscrew.nl en aanmelden 
kan door een E-mail te sturen met je 
gegevens naar mailus@focuscrew.nl

De aangebrachte graffiti krijgt hier reeds gestalte

Tijdens de workshops

Multiculture media 
entertainment
Het nieuwe jaar is al weer van start gegaan, een nieuwjaar 
met veel goede voornemens. Stichting Focus begint het 
nieuwe jaar met volop nieuwe ideeën en plannen voor in 
2005.

Jongeren Stichting Focus geeft jon-
geren de mogelijkheid hun talenten 
creatief te ontplooien. Focuscrew 
heeft voor de Haagse Beemden het 
komende jaar weer veel activiteiten 
op de planning staan. Ook dit jaar 
proberen we jullie zoveel mogelijk te 
betrekken bij de projecten en activi-
teiten van Focuscrew. Zo beginnen 
we het jaar met een enquête voor 
jongeren, een vragenlijst met vragen 
over jullie behoeften en wensen. De 
enquête zal in januari op alle scho-
len, buurtcentra en jongerencentra 
worden verspreid. De uitslag zal eind 
februari bekend worden gemaakt op 
onze site. 

Showoff
onderdeel van het Spinoff festival, is 
de multiculturele talentenwedstrijd 
met theater, muziek en dans uit 
heel West-Brabant. De eerste voor-
ronde werd op 4 december 2004 in 
de Beemdentil HB gehouden en dit 

was een groot succes.(zie het artikel 
hiernaast).

Alle voetbaltrapveldjes in de HB
zullen in maart en april opnieuw in-
gezaaid worden door de gemeente. 
We kunnen deze periode niet voet-
ballen op de veldjes. Dit is erg verve-
lend en daarom heeft de gemeente 
in samenwerking met Focuscrew 
en andere organisaties een heel 
programma met activiteiten samen-
gesteld. Dit programma zal begin 
maart bekend worden gemaakt via 
flyers en posters en via onze site.

Projecten en activiteiten
Natuurlijk kan iedereen zich weer 
inschrijven bij focuscrew voor het or-
ganiseren van projecten en activitei-
ten. Kijk ook eens op onze site www.
focuscrew.nl voor het laatste nieuws 
uit de buurt. Namens Focuscrew 
wensen wij iedereen een gezond en 
welvarend 2005 toe!
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Geld als water
En water kost geld. Zoveel geld dat er 
zo’n honderd ambtenaren uit worden 
geschopt, wel op een ‘vriendelijke 
manier’, maar toch… Eén voordeel hebben 
we, doordat de voetbalverslaggeving naar de commerciële 
TV is gegaan komt er nu zoveel geld binnen dat Janus nu 
echt geen cent meer aan NAC hoeft uit te geven.

Waterloopje
Anders kun je die betonnen bak niet noemen. Er is echt een loopje met 
ons genomen. Wethouder Niederer heeft de eigenschappen van een 
echte politicus. Een bord voor z’n kop om zich achter te verschuilen, een 
gigantisch ego, een grote duim om verhalen uit te zuigen en een mid-
delvinger om op te steken naar de burgers die nadenken.

Mooi
Maar de eerste graffiti in de tunneltjes is mooi, zelfs een brombeer als 
ik vind dat. Het fleurt de zaak flink op en kost de Gemeente niet veel. 
Nee, dan de MEZZ. Die lui hadden in 2004 een sluitende begroting! Wel 
gingen ze bijna failliet, maar een extra subsidie voorkwam dat. Die extra 
subsidie komt er dit jaar weer! Dank je de koekoek, zo kan ik mijn begro-
ting ook sluitend maken.

Coke
Ook in Breda is nu vervuilde coke opgedoken. Er is iemand daardoor in 
het ziekenhuis beland. En dan vraag ik mij af, als je dronken achter het 
stuur zit en een ongeluk maakt, betaalt de verzekering de schade niet. 
Hoe zou dat hierbij zitten? Wie betaalt het ziekenhuis?

En dan wordt het tweede kerstdag
Tsunami! Een vloedgolf van ellende in Azië. Het dodental zal bijna even 
hoog zijn als het aantal inwoners van Breda… En hier neuzelen we maar 
door. Haat en verbroedering, begrip en onbegrip. Nu die verschrikkelijke 
beelden van mensen in doodsnood. Ik ben er geweest, op vakantie in 
Thailand en vorig jaar nog in Sri Lanka.

Unawatuna
Dat plaatsje, vlak bij Galle, die zwaar getroffen stad in Sri Lanka. Door 
zijn historische waarde op de lijst van Cultureel Erfgoed van de UNESCO. 
Ik was er, in de honderden jaren oude, nu bijna geheel gerestaureerde 
Nederlands Hervormde kerk. Je mocht er nog niet in, maar een fooi voor 
de bewaker opent veel deuren. Het museum met de vele VOC (Verenigde 
Oost-Indische Compagnie) herinneringen. Het drukke verkeer, op dit 
strategische punt van Sri Lanka. En dan zie je op je TV de bussen, met 
mensen er in, drijven in de vloedgolf… Vier kilometer verder het dorpje 
Unawatuna, liggend aan een baai, omringd door rotsen. Het zeewater 
kon er niet weg en werd extra opgestuwd, alles vernielend op zijn weg.
De bungalow waarin we twee weken hebben gelogeerd. Hij stond op 
tien meter van de hoogwaterlijn… Zou die vriendelijke kamerjongen nog 
leven? Hij wilde niet geloven dat wij thuis echt geen ‘housekeeper’ had-
den, want wij waren toch rijke toeristen…
En dat eenvoudige restaurantje aan het strand. Ik vierde er mijn verjaar-
dag, een tafeltje met een kaarsje op drie meter van de kabbelende zee. 
Een lekker lokaal drankje en de volle maan daarboven. Het moet weg-
gevaagd zijn.
Die tuk-tuk chauffeur, die ons voor 300 rupees, ongeveer 2,50 euro, ruim 
twee uur rondreed en ons alle bezienswaardige plekjes van Galle liet zien. 
Misschien ook niet meer in leven…
Vormeloze plastic zakken met een lichaam er in. Je hart draait om! Hier 
rest maar één wenk. GIRO 555.

Griffel

Twirlen met Expression
Een elleboogrol? Een neckwrap? Saskia Faes (32), initiatiefneemster van dansgroep 
Expression, draait daar haar hand niet voor om. De Oudnederlands kampioene majoretten 
is iedere zaterdagochtend te vinden in buurthuis de Loper. Daar traint zij als vrijwilligster 
jonge en oudere majorettemeisjes. En met succes. Want een aantal van hen draait mee in 
de Nederlandse top. Saskia: “Als je er eenmaal aan begint, kun je niet meer stoppen. Het is 
gewoon verslavend!”

Door Annelies van Kooij

 “Bij majoretten denken de meesten 
aan meisjes die voorop lopen bij een 
drumband,” vertelt Saskia. “Maar 
wat wij doen is een swingende mix 
van majoretten, moderne dans en 
jazzballet. Ik laat me hierbij inspire-
ren door de nieuwste dansclips op 
MTV. Wel werken we met verschil-
lende attributen zoals de ‘baton’ 
(majorettestok) en pompoenen. 
Daar voeren we op muziek allerlei 
bewegingen mee uit. Dit noemen 
we ook wel twirlen.” Dat de batons 
regelmatig alle kanten heen stuiteren 
mag de pret niet drukken. “Zelfs op 
topniveau belanden de batons nog 
wel eens op de vloer. Dat hoort er 
gewoon bij.” 

Parkeerplaats
Saskia begon haar majorettecar-
rière op vijfjarige leeftijd. Zij deed 
mee op landelijk niveau en heeft 
zelfs een kampioenstitel behaald. 
Op een gegeven moment besloot 
ze dat het tijd was om haar grootste 
hobby over te dragen aan anderen. 
Zes jaar geleden richtte zij daarom 
de dansgroep Expression op. “We 
zijn begonnen op een parkeerplaats 
bij de Asterdplas. Als het dan ging 
regenen, moesten we snel de auto’s 
in om te schuilen en te wachten tot 
het weer droog werd. Later mochten 
we trainen op het grasveldje naast 
de Texasbar.” Gelukkig heeft de 

dansgroep nu onderdak gevonden in 
buurthuis de Loper.

Showtime!
De jongste leerlingen van Saskia, de 
minirettes, zijn inmiddels begonnen 
met de warming-up. Op bekende 
wijsjes springen en dansen de meisjes 
vrolijk in het rond. Saskia: “Vooral bij 
de kleintjes staat het plezier voorop, 
alles mag en niets moet. Bij de ou-
dere kinderen ligt het accent meer 
op techniek. Dan wordt het allemaal 
wat fanatieker.” Na de warming-up 
oefenen de leerlingen met de baton. 
Geconcentreerd nemen de meisjes 
met hun stok de bewegingen door. 
En dan is het showtime! K3 schalt 

uit de boxen en de kleine majoret-
tes laten als professionele dansers 
zien wat ze hebben geleerd. De 
pompoenen zwaaien door de lucht 
en natuurlijk doen ze extra hun best 
voor de fotograaf!

Majorettevirus
Ook dochter Esmée (12) heeft het 
majorettevirus te pakken. Onder 
klanken van de Blues Brothers geeft 
ze een swingende twirlingdemon-
stratie weg, waarbij haar baton een 
aantal malen bijna het plafond raakt. 
Dat dit met de paplepel naar binnen 
is gegoten, mag duidelijk zijn. “Al 
vanaf het moment dat ik kon lopen, 
ben ik gaan twirlen. Ik vind het hart-
stikke leuk om te doen. Er is veel vari-
atie, het is nooit hetzelfde. Binnen-
kort doe ik mee met de Nederlandse 
kampioenschappen. Als ik eindig bij 
de eerste drie, mag ik naar het Euro-
pees kampioenschap in Italië! Of ik 
kans maak? Dat weet ik niet. Maar ik 
hoop het wel natuurlijk!”

Aanmelden
Ook zin in majoretten? Nieuwe 
leerlingen zijn altijd van harte wel-
kom. De lessen worden gegeven op 
vrijdagavond en zaterdagochtend in 
buurthuis de Loper, J. Claeystraat 
27 en in de gymzaal aan de Vlieren-
broek. De contributie bedraagt € 5 
per maand voor de minirettes (2 t/m 
7 jaar), € 6,10 euro voor de jeugd 
en A-groep (8 t/m 11 jaar) en € 7,25 
voor de B- en C-groep (12 jaar en ou-
der). Voor meer informatie: bel met 
Saskia Faes, 06-45776775.

Foto Peter van Kakerken

Foto Peter van Kakerken

Bejaarde cowboys en cowgirls
Onder de naam Hillsight line dancers Heksenwiel gaf de 
country dansgroep op zondag 9 januari hun eerste demo 
in café-zaal Denans. Maanden hebben ze geoefend om 
hun kunnen te tonen op de nieuwjaarsborrel. Docente Bep 
Nagtzaam is apetrots op deze groep en wilde de andere leden 
verrassen. Terwijl de countrymuziekklanken uit de speakers 
schalden, reed zij stiekem naar steunpunt Heksenwiel om 
haar leerlingen op te halen.

Door Nelleke van der Zee

De Stichting Ouderenwerk Breda 
(SOB) had Bep in september 2004 
benaderd om country line dance 
les te gaan geven aan ouderen. De 
docente moest er wel eerst goed 
over nadenken, want zij zou dan de 
dansen aan moeten passen. De vele 
draaien die in sommige dansen voor-
kwamen, zijn immers niet geschikt 
voor oudere deelnemers. Maar het 
enthousiasme waarmee de ouderen 
aan de les begonnen, haalde haar 
over de streep. 

Hobby
Bep is helemaal verzot op country-
muziek. Als echtgenote van country-
zanger Lou Montana wordt ze dage-
lijks geconfronteerd met dit genre. 
Zes jaar geleden is zij met country 
line dance begonnen als hobby. Al 
gauw was zij er zo bedreven in, dat 
ze gevraagd werd om les te gaan ge-
ven. Dat doet ze nu vier en een half 
jaar met veel plezier op verschillende 
locaties. Maandag- en woensdag-
avond in café Heuvelzicht (vandaar 
Hillsight), donderdagavond bij café-
zaal Denans en op vrijdagmiddag 
van 14.00–15.30 uur in steunpunt 

Heksenwiel. Iedereen in de leeftijd 
van 55 tot 80 jaar is hier welkom.

Verrassing
Terwijl de andere leden elkaar een 
gelukkig nieuwjaar toewensten, ging 
Bep er in stilte vandoor. Het optreden 
van de Hillsight line dancers Heksen-
wiel zou een complete verrassing 
zijn. De dansgroep werd stiekem 
opgehaald in de Haagse Beemden. 
Ze hadden er zin in. Mevrouw De 
Bats en mevrouw Der Avest kennen 
elkaar van de gymles in steunpunt 
Heksenwiel. Daar kregen zij te horen 
van de mogelijkheid om country line 

dance te leren. Vanaf het begin zitten 
ze er al op en zijn heel enthousiast: 
“Lekker om op onze leeftijd zo in 
beweging te zijn.” Een van de man-
nelijke deelnemers sloot zich bij deze 
opmerking aan. Alhoewel voor hem 
de danspasjes wel wat te snel gin-
gen. De dansgroep demonstreerde 

vier dansjes en kreeg een daverend 
applaus van de toeschouwers. Onder 
het genot van een nieuwjaarsborrel 
konden ze van de inspanningen bij-
komen en luisteren naar het live-op-
treden van country & westernzanger 
Lou Montana.   

Foto Peter van Kakerken
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Oud  
en  
Nieuw, met 
geschiedenis

We zitten alweer even 
in het nieuwe jaar, 
sommigen onder ons 
vechten nog steeds met 
hun goede voornemens, 
zoals stoppen met roken. 
Voor deze dappere 
medebroeders en -
zusters zeg ik: ga door 
en hou vol! Ik kan jullie 
verzekeren, dat ik weet 
waar ik over praat. Het is 
afzien, maar betere tijden 
breken aan!

Toch ga ik nog even terug naar 
een klein voorvalletje wat mij 
gebeurde zo vlak voor de Kerst. 
Ik was bij een vriendin voor een 
kopje koffie en daar trof ik ook 
haar ‘veel oudere’ buurvrouw. 
Tijdens deze gezellige morgen 
liet de buurvrouw zich ontval-
len dat ze een brief wilde faxen, 
maar niemand kende die zo’n 
ding had. Nou niet moeilijk 
doen, dacht ik, want ik heb zo’n 
ding, en ik bood haar aan dit 
wel voor haar te doen. Ze ging 
het liefst zelf mee, en ook dat 
vond ik prima.

Thuisgekomen gaf ze me de 
brief waar het om ging, ik ac-
tiveerde de machine en hoppa 
daar ging het bericht naar de 
geadresseerde. Plotseling kreeg 
de vrouw hele grote verschrikte 
ogen en keek me verwoestend 
aan. “Is er wat?” vroeg ik. 
“Mens,” sprak ze luid, “je hebt 
de brief helemaal niet verzon-
den, kijk maar, hij komt er aan 
de onderkant gewoon weer 
uit!”

Ongelooflijk, deze mevrouw 
had nog nooit met een fax ge-
werkt. Met alle rust die ik op 
kon brengen, legde ik haar uit, 
hoe de machine werkte, maar 
ze geloofde me voor geen me-
ter. Ze wilde ook niet meer naar 
huis gebracht worden, ze nam 
de bus wel. Enigszins beduusd 
liet ik alles over me heen komen. 
Hoe was het toch mogelijk? 
Toch met een vervelend gevoel 
vertelde ik het hele voorval aan 
mijn man, die er ook geen raad 
mee wist. 

Laat in de avond ging de tele-
foon. Het was ‘de mevrouw’. 
Excuus voor haar boosheid, 
maar het bericht was feilloos 
aangekomen. Was ik daar even 
blij mee!

Lieke

Wie, Wat, Waar in de Haagse Beemden
Voordat het internet de wereld veroverde werd de afkorting ‘www’ al gebruikt voor ‘Wie, 
Wat, Waar in de Haagse Beemden’, een uitgave van Bekom met alle wijkorganisaties op een 
rij. Een uitermate handig naslagwerk voor nieuwe bewoners, maar zeker ook de moeite 
waard voor wijkgenoten die al langer in de Haagse Beemden wonen.

Het nut van zo’n uitgave valt of staat 
met de actualiteit van de gegevens. 
Immers, aan adresgegevens die niet 
meer kloppen heeft u niets! Daarom 
zijn de gegevens ook beschikbaar 
op internet. Op de website van het 
Bekom (www.haagsebeemden.
nl) vindt u de on line versie van de 
uitgave. In veertien categorieën zijn 
de organisaties gerangschikt. Helaas 
hebben we moeten constateren dat 
ook deze gegevens niet altijd up-to-
date zijn. En dat is jammer, want zo 
nemen de praktische gebruiksmoge-
lijkheden af.

Controleren van gegevens
Het is de verantwoordelijkheid van 
de wijkorganisaties en instellingen 
zelf om wijzigingen aan ons door te 
geven. Wij kunnen ons voorstellen 
dat dit bij een verhuizing of een per-
soneelswisseling eenvoudig vergeten 
wordt. Ook zullen er waarschijnlijk 
veel organisaties en instellingen zijn 
die, sinds de laatste verspreiding 
van het boekje, een website hebben 
ontwikkeld of een E-mail adres heb-
ben geactiveerd, welke nog niet op-
genomen is of zijn bij de gegevens. 

Daarom een verzoek aan de verant-
woordelijken van alle organisaties en 
instellingen in de Haagse Beemden: 
wilt u zo vriendelijk zijn om op de 
website de vermelde gegevens op 
juistheid en volledigheid te controle-
ren die voor uw organisatie of instel-
ling zijn opgenomen. 

Hoe werkt het?
Heel eenvoudig: in het hoofdmenu, 
links bovenaan, op de startpagina 
van www.haagsebeemden.nl vindt u 
als tweede optie een knop WIE WAT 
WAAR. Aan de rechterzijde, net bo-
ven het vakje waarin u een zoekterm 
in kunt vullen, staat de link: ‘Als u uw 
informatie wilt toevoegen of wijzigen 
in de index, klik dan hier.’ U komt 
dan op een pagina waar u on line 
wijzigingen kunt doorgeven, huidige 
gegevens bevestigen of gegevens 
verwijderen. Ook als al uw gegevens 
nog correct zijn, dan ontvangen wij 
graag het volledig ingevulde formu-
lier. Misschien staat uw organisatie 
nog niet vermeld in het overzicht? 
Ook nieuwe aanmeldingen kunt u 
via de website aan ons doorgeven. In 
het overzicht komen ook gegevens 

voor van organisaties die niet langer 
bestaan. Soms zijn organisaties ge-
fuseerd en worden de gegevens van 
de nieuwe organisatie doorgegeven 
zonder te vermelden dat de oude ge-
gevens komen te vervallen. Indien u 
zo’n item treft of u weet van het niet 
langer bestaan van een organisatie 
wilt u dat dan ook melden?

Ook juiste gegevens bevestigen
Na verloop van tijd zullen alleen 
gegevens opgenomen worden die 
in 2005 aan ons bevestigd dan wel 
doorgegeven zijn. Het is dus van 
belang dat ook juiste gegevens 
worden bevestigd, anders worden 
ze uiteindelijk toch verwijderd. De 
verwerkingstijd van uw wijzigingen 
kan enkele weken bedragen. Zodra 
de wijzigingen zijn doorgevoerd 
wordt dit via E-mail (indien opgeven) 
aan de melder medegedeeld. Be-
vestigingen van correcte gegevens 
zullen niet worden teruggekoppeld. 
Met uw medewerking houden wij 
de gegevens actueel en daar heeft 
iedereen baat bij. Tot slot wenst 
Bekom alle inwoners van de Haagse 
Beemden een voorspoedig 2005.

Digitaal 
aangifte 
doen
De politie biedt slachtoffers van strafbare feiten, gepleegd 
binnen de regio Midden en West Brabant, de mogelijkheid 
om voor een aantal feiten aangifte te doen via www.
politiemwb.nl. U kunt aangifte doen van diefstal of vernieling 
van een auto, fiets of andere goederen en van inbraak in een 
auto.

Door Joop Leeser

Aan het doen van aangifte via in-
ternet zijn een aantal voorwaarden 
verbonden, lees daarom deze voor-
waarden goed door vóór u aangifte 
gaat doen:

•	 Het strafbare feit moet binnen 
de regio zijn gepleegd.

•	 U weet niet wie het strafbare 
feit heeft gepleegd.

•	 Het strafbare feit is niet gepleegd 
in uw woning, garage of schuur.

•	 Bij het strafbare feit is geen 
geweld of dreiging met geweld 
tegen personen uitgeoefend.

•	 Ten gevolge van het gepleegde 
strafbare feit heeft u geen 
behoefte aan emotionele 
begeleiding door een medewerker 
van het Bureau Slachtofferhulp.

•	 U dient te beschikken 
over een E-mail adres.

Aangiften die niet aan bovenge-
noemde voorwaarden voldoen, ko-
men niet in aanmerking voor digitale 
aangifte. Toch is het belangrijk dat u 
wel aangifte doet. Neem dan con-
tact op met de politie via telefoon-
nummer 0900-8844.

Wat gebeurt er verder met uw 
digitale aangifte?
U krijgt direct van de politie per 

E-mail een ontvangstbevestiging 
toegestuurd. Uw aangiftegegevens 
worden gecontroleerd en verwerkt 
tot een definitief proces-verbaal in 
tweevoud en ondertekend door een 
politieambtenaar. Ontbreken er gege-
vens, dan wordt er binnen vijf dagen 
contact met u opgenomen over uw 
aangifte. Binnen vijf dagen krijgt u 
een exemplaar per post toegestuurd. 
Dit exemplaar ziet er anders uit dan 
de E-mail die u heeft verzonden en 
u wordt verzocht dit exemplaar als 
‘uitgever’ mede te ondertekenen 
en u kunt het gebruiken voor onder 
andere uw verzekering. Het andere 
exemplaar blijft bij de Politie Midden 
en West Brabant. Indien binnen het 
opsporingsonderzoek van de politie 
verdachten bekend worden, zult u 
worden benaderd voor het zetten 
van uw handtekening op het tweede 
exemplaar. De handtekening op dit 
exemplaar is dan noodzakelijk voor 
het strafproces.
Via uw postcode kunt u op www.de-
wijkagent.nl in contact komen met 
de wijkagent in uw buurt. Deze wijk-
agent is ook bereikbaar via E-mail. 
Voor spoedeisende zaken belt u 112, 
voor niet-spoedeisende zaken 0900-
8844 (lokaal tarief). Als u op vakan-
tie gaat vul dan de vakantiekaart in; 
verkrijgbaar op het politiebureau 
en/of stads(deel)kantoor.

Hoe kopij 

inleveren? 
voor het Haagse Beemden 
Nieuws

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

Rommelmarkt 
Scouting
Op Zondag 13 Maart organiseert 
Scouting Haagse Beemden een rom-
melmarkt op Somerweide 24. De 
intree is € 1,- per bezoeker. De huur-
prijzen zijn:

•	 Per tafel 150x75 cm € 7,50
•	 Per tafel 200x80 cm € 10,-
•	 Per tafel 200x100 cm € 12,50
•	 Grondplaatsen p/plaats € 5,-

Voor meer info: Cees Verschuren, 
tel.: (na 20.30 uur) 5418264, E-mail: 
cvver@wanadoo.nl

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.

Poppentheater 
in bibliotheek 
Haagse 
Beemden
Van dinsdag 18 januari t/m za-
terdag 29 januari vinden De Na-
tionale Voorleesdagen plaats en 
is het feest rondom boeken voor 
jonge kinderen. De Nationale 
Voorleesdagen zijn vergelijkbaar 
met de Kinderboekenweek, 
maar dan bedoeld voor dreume-
sen, peuters en kleuters en hun 
ouders. Ook in de Bibliotheek 
Haagse Beemden zijn er allerlei 
feestelijke activiteiten.

Bibliotheek Breda
De prijs ‘Prentenboek van het 
jaar’ is toegekend aan Phyllis 
Root met haar boek ‘Wat nu, 
Olivier?’ Bibliotheek Breda heeft 
van de uitgeverij toestemming 
gekregen om het verhaal tijdens 
de Nationale Voorleesdagen op 
de website te plaatsen. U kunt 
dus tijdens de Nationale Voor-
leesdagen het verhaal van Olivier 
in woord en beeld bekijken op: 
http://www.bibliotheekbreda.nl. 
Ook vindt u op deze site tal van 
tips en doorverwijzingen die met 
de Nationale Voorleesdagen te 
maken hebben.

Prentenboekenquiz Wie is 
dit?
Op iedere bibliotheekvestiging 
vindt u een tentoonstelling van 
bekroonde prentenboeken. Rond 
deze boeken is een eenvoudige 
prijsvraag samengesteld. De ou-
ders kunnen samen met hun 
peuter of kleuter de vragen op-
lossen. 

Gratis abonnement van 3 
maanden 
voor ouders van kinderen t/m 
6 jaar gedurende de Nationale 
Voorleesdagen. Het lidmaat-
schap van kinderen is gratis, maar 
ouders die met hun kinderen tij-
dens de Nationale Voorleesdagen 
komen, krijgen direct een gratis 
abonnement van 3 maanden uit-
gereikt en betalen ook geen in-
schrijfgeld. De ouders dienen wel 
een legitimatie mee te nemen. 
Jonge kinderen die lid worden 
krijgen een Olivierpoppetje of 
een poster.

Speelleermaterialen
Wist u dat u voor peuters en kleu-
ters ook speelleermaterialen kunt 
lenen in de Bibliotheek Haagse 
Beemden. Vraag ernaar bij de 
medewerkers van de bibliotheek. 
Wilt u weten wanneer de acti-
viteiten plaats vinden in andere 
filialen van de Bibliotheek Breda, 
kijk dan op http://www.biblio-
theekbreda.nl
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De Kleine Hoeve op koers
Voorzitter Ruud Schoonebeek van stichting ‘De Kleine Hoeve’, 
die de Stadsboerderij voor gehandicapten gaat runnen, weet 
het zeker: “We liggen een jaar na de start goed op koers”. 
We spraken met hem en Cisca Smaling (van De Sik), over de 
vorderingen in het afgelopen jaar.

Door Aad Robeerst

De Kleine Hoeve
Nu het project langzamerhand ge-
stalte krijgt, is er naast de stichting 
BART een tweede stichting opge-
richt, genaamd ‘De Kleine Hoeve’. 
Stichting BART heeft tot taak om de 
zakelijke gang van zaken te regelen, 
zoals bij voorbeeld de fondsenwer-
ving en personeelszaken, en De Klei-
ne Hoeve regelt de dagelijkse gang 
van zaken op het bedrijf. Voorzitter 
Ruud Schoonebeek krijgt daarbij 
hulp van Cisca Smaling, die als activi-
teitenbegeleidster het zorggedeelte 
voor haar rekening neemt en Jos 
Schuylenburg, die het land- en tuin-
bouwgebeuren zal begeleiden.

Hoe gaat het eruit zien?
“We denken dat we in drie fases het 
hele project te kunnen verwezenlij-
ken. Iedere fase omvat drie jaren. In 
de opstartfase wordt er langzaam 
begonnen met het bieden van 
werkgelegenheid aan de potentiële 
bewoners. Er wordt ook gestart met 
de bouw van een bescheiden ap-
partementengebouw. Hierin komt 
aangepaste woonruimte voor tien 
bewoners en twee begeleiders. Ieder 
heeft een eigen woonruimte, en kan 
dus in de privé-sfeer bezoek ontvan-
gen. De architect heeft zich laten 
inspireren door de stijl van een land-
bouwschuur. Om een goede inpas-
sing in de omgeving te garanderen, 

wordt het een gebouw van slechts 
twee woonlagen. De werkruimten 
komen in de bestaande schuur van 
de boerderij. Ook is het de bedoeling 
dat er een kas wordt gebouwd. Het 
uitgangspunt is een werkplek voor 
tien bewoners en tien uitwonenden. 
Dat werk bestaat uit agrarisch geori-
enteerde arbeid, waarbij ieder naar 
eigen mogelijkheden zinvol zal kun-
nen werken,” zo vertelt Ruud heel 
enthousiast.

Partners en financiën
Hoewel er nog veel geld nodig is, 
ligt de stichting wel ‘op koers’. “Er 
zijn heel goede ideeën hoe verder 
te gaan, maar er zijn zeker nog wel 
de nodige hobbels te nemen.” Het 
benodigde geld komt uit de samen-
werking van diverse sponsoren. Wo-
ningbouwvereniging Singelveste is 
partner in het project en neemt het 
bouwen en verhuren van de appar-
tementen aan de stichting voor haar 
rekening. De gemeente verpacht de 
grond. Verder zijn er nog Europese 
en provinciale subsidies. Ook wordt 
een deel van de kosten gedekt door 
het PGB, het Persoonsgebonden 
Budget, van de doelgroep.

Het totale project
Dit bestaat uit drie delen van elk drie 
jaar.
	 In het eerste deel wordt gestart 
met het begeleid wonen en werken 
door mensen met een lichamelijke of 

verstandelijke beperking. Zij kunnen 
dan maatschappelijk nuttig en 
geïntegreerd functioneren. Dit kan 
door de oprichting van het bedrijf, 
namelijk de boerderij. Dit jaar en 
volgend jaar is er sprake van een 
aanloop naar biologisch dynamische 
bedrijfsvoering. Voor de bewoners 
van de Haagse Beemden was dit 
afgelopen zomer al zichtbaar, toen 
er graan op de akkers stond. In 
deze fase kunnen de activiteiten 
worden getypeerd als ’extensieve 
akkerbouw’. Naarmate het aantal 
deelnemers groeit, komt de nadruk te 
liggen op de meer arbeidsintensieve 
tuinbouw.
	 ‘Cisca’s Droom’. Dit wordt 
voor de wijk het meest zichtbare 
deel. Het behelst het opwaarderen 
van kinderboerderij ‘De Sik’ in een 
natuurtuin. Hierbij komt dan een 
winkel voor de producten. Het geheel 
is dan sterk naar de wijk gericht, 
zodat de wijk zich verbonden voelt 
met de bewoners van ‘De Kleine 
Hoeve’.
	 In de derde fase wordt het 
geheel doorontwikkeld met veeteelt. 
Omdat het de bedoeling is om een 

biologisch georiënteerd bedrijf te 
hebben, is dan de mest van het vee 
heel belangrijk.
In een volgend artikel zal aandacht 
worden besteed aan wat biologisch 
boeren betekent.

Oproep
Hierbij worden mogelijke toekom-
stige bewoners opgeroepen om 
zich te melden. Iedereen met een 
lichamelijke of verstandelijke beper-
king kan zich opgeven. Zij moeten 
een indicatie hebben met een PGB, 
een Persoonsgebonden Budget. Er 
volgt dan een intakeprocedure, in 
samenwerking met de al lang met 
deze materie bekende stichting ‘De 
Beukenhof’. Zij zorgen ook voor de 
deskundige begeleiding. Om een 
eerste contact te leggen, kunt u bel-
len met 5493312. Het is de bedoeling 
dat medio januari 2005 ook de web-
site van de stichting operationeel is. 
Dit is  www.dekleinehoeve.nl  Ook 
bedrijven die menen iets voor ‘De 
Kleine Hoeve’ te kunnen betekenen, 
worden van harte uitgenodigd om 
contact op te nemen.

Novavoices bestaat tien jaar
In het Haagse Beemden Nieuws komen we regelmatige een oproepje tegen van de zanggroep 
Novavoices. Nu het koor tien jaar bestaat, vond de redactie dit een goede gelegenheid om 
eens nader kennis te maken met de mensen van het koor.

Door Marian Breedijk

Zanggroep Novavoices bestaat uit 
ongeveer veertig leden die meer-
stemmige muziek ten gehore bren-
gen. De groep studeert een breed 
repertoire in. Het accent ligt op de 
vocale uitvoering van musicals, med-
leys, goede popmuziek en uitstapjes 
naar licht klassieke muziek. Er wordt 
veel aandacht besteed aan stemvor-
ming, zangtechniek en de ontwikke-
ling van een goede koorklank. Het 
koor staat onder leiding van dirigent 
Roel Noga.

Gezelligheid en kwaliteit
Dinsdagavond tegen achten wordt 
het gezellig druk in het Kraaienest. 
Zo’n dertig vrouwen en elf man-
nen komen geleidelijk aan binnen. 
Nieuwtjes worden uitgewisseld, 
handen geschud en een kersverse 
opa wordt uitbundig gefeliciteerd 
met zijn kleinkind. Gezelligheid vin-
den de koorleden erg belangrijk. Dat 
de gezelligheid niet ondergeschikt is 
aan de kwaliteit van de zang, blijkt 
even later. Onder de bezielende lei-
ding van dirigent Roel Noga brengen 
zij een stemmig kerstlied ten gehore. 
Daar zijn dan wel de nodige ontspan-
ningsoefeningen en stemoefeningen 
aan vooraf gegaan. 

Oprichting
Na de oprichting van Novafonie (een 
vocaal ensemble) vond Roel Noga, 
dat er nog onvoldoende was op 
zanggebied in De Haagse Beemden. 

Hij startte een cursus en hoopte hier 
mee ook nieuw zangtalent aan te 
trekken voor Novafonie. De cursisten 
waren zeer enthousiast, maar wilden 
wel graag apart verder. Zij gaven 
de voorkeur aan een andere stijl. Er 
bleef slechts een persoon over voor 
Novafonie. De andere twintig men-
sen vormden met elkaar het nieuwe 
koor Novavoices. Toen het 25+ koor 
van de Haagse Beemden over de kop 
ging, kwamen er opeens twintig 
mensen bij. Het totale aantal van 
veertig mensen is vanaf die tijd zo’n 
beetje gelijk gebleven.

Leeftijd speelt geen rol
Karin Been zingt nu tien jaar bij No-
vavoices. Zingen vindt ze heerlijk. Je 
kunt je overdag afgeknapt voelen, 
maar na een avond lekker zingen 
ben je weer helemaal opgeknapt. 
Haar dochter Kim deelt haar enthou-
siasme. Zij is de jongste (17) van het 
koor. Vanaf haar zevende is ze gaan 
zingen bij Novakids. Voor haar was 
het gemakkelijk om op 16-jarige 
leeftijd een overstap te maken naar 
de volwassenen. Titia Schoenmakers 
(73) is de oudste. Ze verhuisde van 
Hilversum naar Breda. In Hilversum 
had ze altijd al op koren gezeten. Ze 
aarzelde niet toen ze een advertentie 
zag waarin men een oproep deed 
voor nieuwe leden. Ze voelt zich thuis 
bij Novavoices, ze werd goed opge-
vangen en hoorde er meteen bij.

Uitvoeringen
Na de eerste aarzelende optredens in 
o.a. bejaardencentra en winkelcentra 
doet het koor in 1997 voor de eerste 
keer mee aan de KAM (kulturele 
amateur manifestatie). Na die eerste 

keer zijn ze jaarlijks van de partij. In 
1999 wordt er contact gelegd met 
een koor in Duitsland, Singekreis 
Kamen-heeren. Ze worden uitgeno-
digd om hun twintigjarig bestaan 
op te luisteren. Sindsdien bestaat er 
een band en vinden er regelmatig 
uitwisselingen plaats. De locaties 
waar Novavoices concerten geeft 
zijn zeer gevarieerd. Ze zijn inmiddels 
vaste gast in het revalidatiecentrum 
Breda. Ze verlenen regelmatig hun 
medewerking aan bijvoorbeeld jubi-
leumconcerten van andere koren en 
doen mee met korenfestivals. Ook 
worden ze soms uitgenodigd door 
een evenementenbureau om te zin-
gen tijdens een bedrijfsfeest. Gemid-
deld vinden er vijf tot zes concerten 
per jaar plaats. Het eerstvolgende 
concert is gepland op 17 april in de 
Drie Linden te Prinsenbeek. Tegen 
die tijd zal dit vast vermeld staan in 
het Haagse Beemden Nieuws.

Novafonie wordt Novatunes
In april van dit jaar wordt de vereni-
ging Novafonie door de algemene 
ledenvergadering ontbonden. Vocaal 
ensemble Novafonie gaat onder ei-
gen naam door. Zanggroep Novavoi-
ces en het kinderkoor Novakids vor-
men sinds november de nieuwe ver-
eniging Novatunes. Er kan met frisse 
moed aan een nieuw verenigingsjaar 
begonnen worden. Wilt u graag iets 
meer weten over Novatunes, dan 
kunt u bellen met Elly Brouwers, tel. 
5413031 of Dianne Laarhoven, tel. 
5415659. De zanggroep is nog op 
zoek naar nieuwe leden die graag 
zingen. Ook hebben ze dringend 
behoefte aan een pianist.

Foto Peter van Kakerken

Foto Peter van Kakerken

Cursussen 
Thuiszorg 
Breda
Stoppen met roken 
Heeft u voor 2005 ook goede 
voornemens? Zoals nu toch echt 
stoppen met roken of de over-
tollige kilo’s nu eindelijk eens 
kwijt raken? Thuiszorg Breda 
wil deze goede voornemens 
graag ondersteunen met een 
cursus. Van alle rokers heeft 75 
procent plannen om te stoppen 
met roken op korte of langere 
termijn. Belangrijk is dat u zeker 
weet dat u wilt stoppen en dat u 
dit niet alleen wilt doen. De cur-
sus ‘Stoppen met roken’ biedt 
dan ondersteuning. Samen met 
acht tot tien lotgenoten krijgt u 
onder deskundige begeleiding 
handvaten aangereikt om uw 
doel te bereiken. In een inten-
sief programma van zes bijeen-
komsten van twee uur leert u 
wat u nodig heeft om echt te 
stoppen met roken en dat ook 
vol te houden. Enkele weken na 
afloop van de cursus volgt nog 
een terugkombijeenkomst. De 
cursus start op maandagavond 
24 januari.

Afslanken
Na de drukke, gezellige maar 
vaak ook dikmakende feestda-
gen wilt u misschien weer snel 
een paar kilo’s kwijt. De cursus 
‘Pro-Line’ helpt u hierbij. Onder 
begeleiding van een ervaren di-
etiste valt u op een verantwoor-
de, gezonde én snelle manier 
af. Met deze cursus wordt af-
slanken plezierig en eenvoudig. 
In een kleine groep, met veel 
persoonlijke begeleiding, leert u 
alles over voeding en calorieën. 
Naast gezond eten is meer be-
wegen een onmisbare factor bij 
het afvallen en op gewicht blij-
ven. Daarom zijn er naast negen 
voedingslessen ook drie bewe-
gingslessen. De cursus start op 
dinsdagavond 15 februari.

Weerbaarheidtraining voor 
kinderen van 8 -12 en 12 -16 
jaar
“Nee” durven zeggen, gren-
zen stellen en jezelf de moeite 
waard vinden zijn belangrijke 
elementen van weerbaarheid. 
In samenwerking met Vogelvrij 
biedt Thuiszorg Breda twee trai-
ningen aan waarin fysieke en 
mentale weerbaarheid centraal 
staan. De fysieke weerbaar-
heid wordt getraind met allerlei 
technieken uit verschillende 
verdedigingssporten. Centraal 
staat snel en doeltreffend kun-
nen handelen wanneer dit echt 
nodig is. De mentale weerbaar-
heid bestaat uit allerlei oefe-
ningen die direct het zelfver-
trouwen vergroten. Naast het 
serieuze aspect van de training 
is ook plezier een belangrijke 
factor. Verder wordt uitgegaan 
van de kracht die ieder kind van 
nature in zich heeft. Er zijn acht 
bijeenkomsten van een uur. Wil-
len ouders meer weten en zelf 
ervaren welke oefeningen in de 
training aan bod komen, dan 
kunnen zij zich opgeven voor 
een ouderbijeenkomst.
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Kennismaking met v.v. Boeimeer
Ik ben Jos Verdonschot en sinds vijf jaar voorzitter van de 
voetbalvereniging B.S.V. (Bredase Sport Vereniging) Boeimeer, 
opgericht op 15 mei 1921 onder de naam Boeimeer. Wij spelen in 
de kleuren blauw – wit. 

Doordouwers (m/v)
Ja, doordouwers waren het, die 170 trimlopers die 
deelnamen aan de eerste van vier trimlopen van de Stichting 
Duursport, op Zondag 2 januari. Ze kwamen uit heel West-
Brabant en zelfs was er iemand uit het Belgische Meerle. 
Een bont gezelschap, jong (4 jaar) en oud (65+), man en 
vrouw, afgetraind of met een buikje. Het was natuurlijk een 
prachtige gelegenheid om te kijken hoe de conditie er na al 
die feestdagen voor stond.

Door Aad Robeerst

Het was alweer voor de veertiende 
keer dat de trimloopserie van start 
ging. Steeds op de eerste zondag 
van de maand, na 1 januari, met om 
11.00 uur de start bij het Kraaienest. 
Het gaat niet om prijzen, maar er 
staat wel een tijdsaanduiding bij het 
start- en finishpunt, zodat iedere 
deelnemer zelf zijn vorderingen kan 
meten. Via Burgtsedreef, Wildertpad 
en Moerenpad is het parcours 2,8 
km. lang, en je mag zelf het aantal 
ronden bepalen, wel met een maxi-
mum van vijf.

Training en test
Gemma van Wanrooij, van de 
Stichting Duursport, vertelt enthou-
siast over dit initiatief. “Omdat de 
Haagse Beemdenloop traditioneel 
op de eerste zondag van mei wordt 

gehouden, is dit een uitstekende 
voorbereiding. Natuurlijk trainen de 
lopers zelfstandig of in groepsver-
band, maar op deze wijze kunnen 
ze zien of er vorderingen gemaakt 
worden.” Voor de afgetrainde at-
leten is het een peulenschil, maar 
velen komen na één of meer  rond-
jes lichtelijk ‘uitgewoond’ over de 
finish. Het was echt wel afzien, door 
de snijdende wind was de gevoels-
temperatuur heel laag. Maar lopers 
zijn doorbijters, dat hebben we wel 
kunnen zien.

6 februari
De eerstvolgende loop zal weer 
het nodige van de wilskracht ver-
gen… Zondag 6 februari is namelijk 
CARNAVALSZONDAG! Ga er maar 
aanstaan. De serie wordt vervolgd 
op 6 maart en 3 april, dan is er een 
feestelijke afsluiting.

Foto Peter van Kakerken

Tussen de konijntjes
Wat is dat toch voor gebouw, waarom wappert daar al zo lang dat kapotte 
plastic en waarom wordt het niet afgebouwd? Menigeen die vanaf de Moer-
lakenbrug de Haagse Beemden binnen komt rijden, zal het zich afgevraagd 
hebben. Het antwoord ligt voor de hand: de voormalige eigenaar werd fail-
liet verklaard. Het perceel met half afgebouwd pand aan de Schapendreef 
staat nu te koop, al zal er nog wel wat aan moeten gebeuren. En niet alleen 
aan het pand zelf. “De gemeente zou wat aan de omgeving moeten doen, 
zo kun je geen klanten ontvangen,” klaagt een voormalige buur. “Je zit er in 
een groen groen knollenland, letterlijk tussen de konijntjes.”

Tekst: Marian Hulshof

Foto Peter van Kakerken

HSL/A-16

Start aanleg bovenbouw
Vanaf begin januari 2005 wordt tussen Prinsenbeek en 
Galder gewerkt aan de bovenbouw HSL-Zuid, onder meer het 
leggen van rails, het plaatsen van bovenleidingen (masten en 
draden), geluidsschermen, en het aanbrengen van systemen 
voor beveiliging, stroomvoorziening en communicatie. 
De aanleg van de bovenbouw in dit gebied duurt tot eind 
september 2005. 

Bij Prinsenbeek (tussen de shut-
tlebogen en de omgelegde sporen 
van en naar Roosendaal) komt een 
AT-station. Deze installatie is nodig 
voor de stroomvoorziening van de 
HSL-Zuid. De bouw van het AT-sta-
tion start naar verwachting ook in 
januari 2005. Tevens begint men in 
januari 2005 met het plaatsen van 
GSM-R masten bij het AT-station 
Prinsenbeek en de Overasebaan. De 
GSM-R masten zijn nodig voor de 
mobiele communicatie tussen ma-
chinist en railverkeersleiding. Eind 
maart 2005 zijn de GSM-R masten 

gereed. Al deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd vanuit een cen-
traal werkterrein bij station Lage 
Zwaluwe. Vanuit dit werkterrein 
wordt het materiaal voor zover mo-
gelijk via de bestaande werkwegen 
of de HSL-baan naar de plaats van 
bestemming gebracht. Verder rijdt 
er bouwverkeer over de A16. Op de 
A16 is een aantal tijdelijke afritten 
voor bouwverkeer aangelegd, deze 
geven rechtstreeks toegang tot de 
HSL-baan. Tussen knooppunt Galder 
en de Belgische grens wordt geen 
ballastloze constructie aangelegd, 
hier voldoet traditioneel ballastspoor. 
Hiermee wordt naar verwachting in 
april 2005 gestart. In januari 2005 
start bij Hazeldonk wel de bouw 
van een AT-station waarbij ook een 
GSM-R mast wordt geplaatst. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Daniëlle Janmaat, 
regiovoorlichter projectbureau Zuid. 
Tel.: 5438800.

Trainingen

Op 1 mei 2005 wordt voor de zes-
tiende maal de Gamma Haagse 
Beemdenloop georganiseerd. Om u 
goed te kunnen voorbereiden orga-
niseert de Stichting Haagse Beem-
denloop bij voldoende deelname 
een trainingssessie van 12 trainingen 
onder zeer deskundige leiding van 
Zeger de Ruijter. De trainingssessie 
vangt aan op donderdag 10 febru-
ari 2005 en eindigt op donderdag 
28 april 2005. Het tijdstip van de 
trainingen is van 19.15-20.30 uur. 
De kosten bedragen € 2,- per trai-
ning of € 20,- voor de totale sessie. 
Informatie over de trainingen: J. van 
Zon, tel.: 5420633 of via e-mail: 
info@haagsebeemdenloop.nl

Boeimeer begon destijds in de 
laagste klasse van de afdeling. Het 
speelde zijn thuiswedstrijden op een 
veld waar nu de Balfortstraat is (ge-
legen in de wijk Boeimeer, vandaar 
de naam Boeimeer). Samen met v.v. 
Breda, de gasfabriek en de van Mier-
lo Bank werd er daarna gespeeld op 
de velden bij de Boeimeerweg van 
tegenwoordig. In 1938 verhuisde 
men samen met v.v. Breda naar 
het Ruiterbos, om in 1943 weer te 
verhuizen naar de Belcrumpolder. 
Later verhuisde men naar de Lovens-
dijkstraat en nu uiteindelijk in de 
Haagse Beemden op het complex 
Heksenwiel.
Men begon destijds in de laagste 
klasse, om van 1926 – 1953 in de 
derde klasse te spelen. In 1953 de-
gradeerde Boeimeer, niet omdat 
men als laatste was geëindigd, maar 
omdat vanwege de watersnoodramp 
was bepaald dat Zeeuwse clubs niet 
hoefden te degraderen. Zo werd 
Boeimeer de klos. In de daarop 
volgende jaren heeft Boeimeer ge-
speeld in de 2e t/m de 5e klasse. Op 
dit moment speelt het 1e elftal in de 

vierde klasse.

Missie
Onze missie is om een voetbalver-
eniging, sportvereniging en gezellig-
heidsvereniging te zijn. In de eerste 
plaats een voetbalvereniging die de 
(jeugd-)leden de mogelijkheid biedt 
om met plezier het voetbalspel te 
leren en te spelen, waarbij er plaats 
is voor zowel recreatiegericht pres-
teren als prestatiegericht recreëren. 
Ten tweede een sportvereniging 
die de (jeugd-)leden, afgestemd op 
leeftijd en motivatie om aan voetbal 
te doen, voldoende mogelijkheden 
biedt om zich lichamelijk en geeste-
lijk te ontspannen. Ten derde een ge-
zelligheidsvereniging die de (jeugd-) 
leden, ongeacht status, leeftijd en 
geslacht, de mogelijkheid biedt om 
de vrije tijd op een zinvolle, ontspan-
nende en vooral gezellige manier te 
besteden.

Samenstelling
De vereniging heeft op dit moment 
690 leden, waarvan ongeveer 190 
senioren (spelend c.q. niet spelend 

lid) en 500 jeugdleden. De senioren 
bestaan uit ongeveer 25 dames en bij 
de jeugdleden zijn dit ongeveer 20 
meisjes. Het aantal teams bestaat uit: 
senioren 1 t/m 6 en een dameselftal; 
jeugd 2 x A elftal, 2 x B elftal, 5 x C 
elftal, 5 x D elftal, 9 x E zevental, 9 x 
F zevental, een kabouterteam en een 
meisjeselftal. In totaal hebben wij 41 
elf-/zeventallen.

Training
Het trainingsveld is elke dag van 
18.00 uur tot laat in de avond in ge-
bruik. Wij zouden het liefst elk team 
twee maal per week laten trainen, 
maar de accommodatie biedt deze 
mogelijkheid niet. Hierdoor moeten 
wij de niet-selectie teams teleurstel-
len en hen een maal per week laten 
trainen. Het probleem zou zijn op-
gelost als het extra veld (inmiddels 
toegezegd door de gemeente) zou 
kunnen worden aangelegd, maar 
door enige bewoners is hiertegen 
protest aangetekend. Nu heeft de 
vereniging niet de mogelijkheid al-
len de voetbalsport optimaal te laten 
beoefenen.

Sfeer
De sfeer binnen de vereniging is 
goed, maar doordat de vereniging 
in de afgelopen periode een explo-
sieve groei heeft doorgemaakt en 
nog steeds doormaakt, heeft dit de 
nodige aandacht van het bestuur. 
Mensen kennen elkaar niet meer 
door de grote aanwas en het idee 
van een familie kan dan geweld wor-
den aangedaan. Het speciale binnen 
de vereniging is dat iedereen wordt 
gerespecteerd zoals hij/zij is. En als 
dit niet gebeurt, wordt men hierop 
aangesproken. Hierbij hoort dat ie-
dereen in zijn waarde moet worden 
gelaten, geen waardeoordelen wor-
den uitgesproken en iedereen, die 
zich niet aan de regels houdt, wordt 
gecorrigeerd, ongeacht leeftijd. 

Foto Peter van KakerkenJos Verdonschot (rechts)



ADVERTENTIEPAGINA



ADVERTENTIEPAGINA



ADVERTENTIEPAGINA



ADVERTENTIEPAGINA



ADVERTENTIEPAGINA



17

H NBnr. 1 - 20 jan. 2005

De 

betoverde 

draak
deel 4

door Michiel Beije

De draak spuugde vuur op 
een hoge flat en de hoge flat 
storte als zand in mekaar op 
drie huizen en die vielen par-
does kapot neer. Maar toen 
glipten de ogen van de draak 
weer naar Jan.

De draak sprong op en vloog 
de lucht in. Maar toen vloog 
hij opeens hard terug alsof hij 
tegen Jan wou botsen.

AAAH! Jan rende snel weg 
en de draak vloog keihard te-
gen de weg aan. Toen hij zijn 
bek opende  was er een grote 
kuil te zien.

Maar het leger kwam er toen 
aan en schoot toen op de kop 
van de draak, maar... de draak 
at het gewoon op!

Er kwamen vliegtuigen en ze 
schoten raketten, maar de 
draak sloeg ze terug en de 
vliegtuigen  werden gewoon 
verwoest. 

Er liep een man paniekerig rond 
en de draak pakte hem op en 
gooide hem in zijn mond. Je 
hoorde een kreet van angst in 
zijn mond, en al snel hoorde je 
niets meer...

       -Wordt vervolgd-

De boekenwurm van het pleintje

Nationale Voorleesdagen 
Vaders, moeders, oppasmoeders, juffen, meneren, opa’s en oma’s, babysit, grote broer 
en grote zus.... we zitten middenin de Nationale Voorleesdagen. De allerslimste mensen 
van het land hebben vastgesteld dat voorlezen goed en fijn is.  En ik denk dat ze daarin 
gelijk hebben. Als ik een kind was, zou ik willen dat iemand mij elke dag een kwartiertje 
voorlas. Maar wel uit een fijn boek. En niet haastig of zo.

Door Ruth Terwiel

Voorlezen is niet erg moeilijk. 
Bij de allerkleinsten gaat het 
zo: iemand kiest een prenten-

boek dat het kind óók leuk 
lijkt. Eerst zelf even het verhaal 
lezen. Zoek een rustig plekje 
op en sla het boek zo open dat 
het kind goed mee kan kijken. 
Lees voor op je eigen manier, 
extra langzaam of met veel 
gebaren hoeft niet ... gewoon 
is goed genoeg. Samen naar 
de plaatjes kijken. Goed op 
het kind letten, wat het zegt of  
doet. Geef het kind de tijd om 

Opruimen
Sommige kinderen vinden 
het saai maar anderen 
leuk. Ik vind opruimen 
saai, omdat je steeds de 
hele tijd op je kamer zit 
en je moet stofzuigen. 
Dat is nog saaier. Ik hou 
wel van opgeruimde 
kamers, maar om ze op te 
ruimen vind ik absoluut 
niet leuk.

Door Samuel de Vries.

Niet-opgeruimde kamers 
leven ook niet fijn; je kunt 
amper van de deur naar het 
raam komen en je struikelt 
over van alles en nog wat. 
Overal ligt stof en zelfs mui-
zen en ratten denken: “Hier 
leven we ook niet fijn.”

Daarom heb ik bedacht hoe 
je makkelijk en schematisch 
kunt opruimen, zodat op-
ruimen snel en vlot gaat. 
Hier komen ze:

•	 maak een stapeltje met 
spullen die weg mogen 
en een stapeltje met 
spullen die niet weg 
mogen.

•	 gooi het stapeltje met 
spullen die weg mogen 
weg.

•	 berg de spullen van het 
niet-weg stapeltje op.

•	 als het goed is, is de 
grond nu leeg. Op een 
paar prulletjes en stofjes 
na.

•	 gooi alle vuile kleren in 
de wasmand.

•	 nu maak je alle planken, 
kasten en laden schoon 
van de buitenkant.

•	 als je dat hebt gedaan, 
doe je ze van de 
binnenkant

•	 nu pak je de stofzuiger 
en zuig je alle stofjes en 
prulletjes op.

•	 trek je dekbed recht.
•	 zet je raam op een kier 

zodat alle vieze lucht 
kan ontsnappen.

Nu weet je wel hoe je kunt 
opruimen. Want die zeu-
rende moeders zijn ook niet 
fijn!

alles te zien en zich te verwon-
deren. Als het kind niet meer 
oplet, is het genoeg geweest. 
Dan stoppen. Volgende dag 
weer. En onthou dit: kleine 
kinderen schijnen dol te zijn 
op herhaling. Maar dat kun je 
zelf beter even uitproberen. 

Sem gaat skateboarden
Op woensdagmiddag 26 janu-
ari komt Renée ter Berg naar 
boekhandel Van Kemenade & 
Hollaers op de Heksenwaag 
om voor te lezen uit en te 
praten over haar nieuwe voor-
lees-prentenboek ‘Sem gaat 
skateboarden’. Het is voor kin-
deren van 5-7 jaar. Komt allen. 
Toegang is gratis.

Korte inhoud: Sem gaat skate-
boarden. Hij haalt zijn stoerste 
kleren uit de kast. Suzi roept 
nog dat hij van mama z'n 
beschermers aan moet. Maar 
Sem vindt dat hij al zo goed 
is, dat hij ze niet meer nodig 
heeft.

Wat nu, Olivier?
Het prentenboek van het jaar 
2005 is geworden: Wat nu, 
Olivier? Het is geschreven door 
Phyllis Root en hééééél mooi 
getekend, met kleurpotlood of 
kleurkrijt door Christopher De-
nise. Het boek is geschikt voor 
kinderen vanaf een jaar of drie, 
vier. Er valt een heel mooi blad 
van een boom. Olivier loopt 

het blaadje achterna…  naar 
het bos. Maar kleine beertjes 
letten soms niet zo goed op 
waar ze lopen. Na een tijdje 
kan Olivier zijn huis niet meer 
terugvinden. Dan voelt hij zich 
opeens heel alleen. Wat nu, 
Olivier?

Onthou dit ook: niet alleen 
aan kleine kinderen kun je 
voorlezen... óók aan grote. En 
trouwens ….ook grote men-
sen vinden het wel eens leuk 
om voorgelezen te worden. 

Laten we van 2005 een alge-
meen voorleesjaar maken!

COLOFON

Coördinatie:  
Antonieta Derksen-Ponce

Eindredactie:  
Heidi Hoekstra

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

 
 

Stripverhaal:  
Daniela Derksen (14 jaar)

De boekenwurm van het 
pleintje:  
Ruth Terwiel

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

Raar gebeurd!
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Succesvolle ‘adoptie’
In de tijd voor kerst was het weer zo 
ver, toen bezochten leerlingen van 
openbare basisschool de Wildert 
het door de school ‘geadopteerde’ 
verpleeg- en verzorgingshuis Aeneas 
aan de Heksenwiellaan. Er is al jaren een 
innige band tussen jong en oud. Want 
leerlingen van de Wildert, van klein tot 
groot, treden regelmatig op voor de bewoners. Een initiatief 
dat zeer welkom is voor beide partijen. De kinderen maken 
kennis met bewoners in hun naaste omgeving en Aeneas haalt 
als het ware de buitenwereld in huis.

Tijdens de donkere dagen voor kerst, 
brachten de kinderen de feestsfeer 
in het tehuis binnen. Eerst ging een 
kleine delegatie van 6 leerlingen 
(uit groep 5 en 6) en juf Lian op be-
zoek. De kinderen droegen speciale 
kerstgedichten voor, waarop hard 
gestudeerd was. Met de klas had-
den ze de prachtigste kerstversierin-
gen gemaakt, die in de zaal werden 
opgehangen. De voordracht viel in 
goede aarde, want na bijna twee 
uur, mochten de kinderen pas weer 
terug naar school van hun publiek. 
Eerst moesten ze ook nog even 
samen zingen, wat fijne herinnerin-
gen bij de bewoners opriep. Onder 
het genot van limonade met een 
kerstkransje werden de leerlingen 
het hemd van het lijf gevraagd over 
eigentijdse spelletjes en wat ze zoal 
leren op school. De volgende dag 
was het de beurt aan de kleuters van 

juf Yvonne, die kinderliedjes voor de 
bewoners ten gehore brachten. In 
de klassen was flink gewerkt om 
alle liedjes goed onder de knie te 
krijgen. De liedjes klonken allemaal 
bekend in de oren. Het was een zeer 
geslaagd bezoek. Voor Pasen staan 
de nieuwe afspraken alweer!

Fotoverslag
De Wildert besteedt, naast uiter-
aard de voorgeschreven lessen met 
de modernste leermethodes, in alle 
groepen veel tijd en energie aan 
extra activiteiten op het gebied van 
cultuur, sport en samenleving. Kijk 
eens op de website van de Wildert 
www.obswildert.nl voor een foto-
verslag van het bezoek aan Aeneas 
en om een indruk te krijgen van de 
veelzijdigheid van de school. Info of 
contact: tel.: 5414222. 

Duiken voor 555
Net een aantal dagen terug uit Thai-
land voor een vakantie, realiseerden 
mijn vriendin en ik ons dat wij goed 
zijn weg gekomen. Tijdens de aard-
beving bevonden wij ons op vijf uur 
varen ten noorden van Phuket op de 
Simulan en Surin Islands voor een 
duiksafari. Achteraf gezien hebben 
wij heel veel geluk gehad, omdat wij 
in diepwater op zee waren. Twee uur 
ervoor waren we nog in de baai van 
de Surin Islands. Al onze vrienden 
en familieleden waren heel ongerust 
natuurlijk en hebben inmiddels al 
donaties op 555 gedaan. Wijzelf nog 

niet. Deze ochtend zag ik beelden op 
RTL4 over de riffen bij de eilanden 
waar wij gedoken hebben. Sommige 
daarvan zijn helemaal verwoest. Ik 
dacht meteen aan de duikschool die 
wij hebben in Baarle-Nassau (sport-
hotel Bruurs), een kleine duikschool 
ScubAway genaamd. Wij willen nu 
alle bedrijven, scholen, sportvereni-
gingen en andere geïnteresseerden 
oproepen om de komende tijd 
(bijvoorbeeld de maanden januari 
en februari) een introductieduik te 
maken in het zwembad. De gehele 
opbrengst willen wij dan storten op 

giro 555. De website http://www.
scubaway.nl is inmiddels aangepast 
zodat iedereen zich kan inschrijven 
voor een introductieduik. De prijs 
is normaal gesproken € 17,50 pp. 
Iedereen doet een leuke ervaring op 
en alles gaat naar een goed doel. 
Info:Marcel de Visser, Duikschool 
ScubAway (Sporthotel Bruurs Baarle-
Nassau), tel.: 0652074315

Gambibgo
In het noorden van Ghana ligt het 
dorpje Gambibgo. Er wonen ca. 4400 
mensen. Ze zijn afhankelijk van water 
voor de bevloeiing van hun land. Een 
dambreuk is oorzaak dat het plaatsje 
droog is komen te liggen. Er zit een 
gat in van twintig meter breed en ze-
ven meter hoog. Vanuit Brabant en 

Limburg wordt getracht geld bijeen 
te brengen. Samen met de bewoners 
en onder deskundige hulp zal de dam 
hersteld moeten worden. Behalve 
geld is er sterk behoefte aan zomer-
kleding en speelgoed. Het dorp telt 
ca. 2200 kinderen. Vanaf 20 januari  
t/m 30 maart houden we een inza-

melingsactie in De Haagse Beemden. 
Schoenen worden niet ingezameld, 
men maakt die zelf van riet. U kunt 
uw spullen afgeven bij: Jan Marijnis-
sen, Dwarsdijk 28, tel.: 5420318 of 
Florentine Marks, Koolmees 19, tel.: 
5420629.

Wat kan de 
schoonheidsspecialist 

voor je doen?
Je denkt dat je je huid thuis goed verzorgt? Wat 
kan een schoonheidsbehandeling je dan aan meer-
waarde bieden?

De specialist geeft een intensievere behandeling 
dan dat je thuis kan doen. Tijdens een stukje rust 
en aandacht voor jezelf in je drukke bestaan, zullen 

producten dieper inwerken dan wanneer je thuis snel een masker 
doet. Na een behandeling ziet je huid er frisser uit en voelt zachter 
aan en ook anderen zien dat. Op de langere termijn verbetert de 
conditie van de huid, die gladder en steviger aanvoelt.

In onze wijk zijn er ongeveer twaalf schoonheidssalons en elk daarvan 
heeft haar eigen specialismen en filosofie, gerelateerd aan het merk 
waarmee wordt gewerkt. Iedere gediplomeerde schoonheidsspecialist 
heeft uitgebreide kennis van de huid en cosmetische producten. 
Daarom is zij bij uitstek de beste adviseur bij huidproblemen zoals 
veroudering van de huid, acne en vette huid, droge en vochtarme 
huid en couperose(rode wangen).

Het basispakket in de salon bestaat uit reiniging van de huid, epileren 
van de wenkbrauwen, harsen van het gelaat en de benen, verven van 
wimpers en wenkbrauwen, massage van het gelaat, nek en rug en 
cosmetische hand- en voetverzorging. Verder zijn er vele specialisaties 
die voor iedere salon verschillend zijn; deze kunt u terugvinden in de 
advertenties in deze krant of in de Gouden Gids.
Met ingang van het nieuwe jaar zullen wij als samenwerkende 
schoonheidsspecialisten in deze column de meestvoorkomende vra-
gen over schoonheidsverzorging en de specialisaties gaan beschrijven:

•	 De zin en onzin van cosmetische producten en behandelingen.
•	 Behandelingen vergoed door de zorgverzekeraars;
•	 Definitieve ontharing, camouflage, acne behandeling 
•	 Aromatherapie
•	 Zomerbehandelingen.
•	 Huidverbetering voor de mannenhuid.
•	 Trends in de schoonheidsverzorging en make-up.

Mocht u vragen hebben die wij niet behandelen dan kunt u deze stel-
len op e-mail adres anuijten@wanadoo.nl
Of schriftelijk sturen naar A.Nuijten, Everdonk 42  4824 CB  Breda.

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.

Hoe kopij inleveren? 
voor het Haagse Beemden Nieuws

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

Na de middelbare school

Van ontwerp tot inrichting
Sander de Boer (20) is oud-leerling van het Prismacollege 
Graaf Engelbrecht en hij studeert momenteel 
Interieurarchitectuur aan de Katholieke Hogeschool Mechelen 
in België. 

Door Rowan Zuidema

Nadat Sander de mavo afgerond 
had, schreef hij zich in op de mbo-
school Sint-Lucas in Boxtel. Erg lang 
twijfelen over wat hij moest stude-
ren, hoefde hij niet: “Ik vind tekenen 
en ontwerpen allebei leuk en ik had 
ook geen zin in een bureaubaan”. 
De keus was dus snel gemaakt: het 
werd Interieur Vormgeving.

Van mbo naar hbo
Na vier jaar studeert hij af, maar hij 
keert telkens weer naar zijn oude 
school terug als er schoolfeesten 
gehouden worden. Omdat zowat 
zijn halve klas van het mbo door-
stroomde naar het hbo in Mechelen, 
besloot hij er ook heen te gaan. 
“Wel zo gezellig en daarnaast wilde 
ik graag op kamers,” lacht Sander.
Sander houdt zich tijdens de studie 
Interieurarchitectuur vooral bezig 
met het ontwerpen van meubelen 
en het inrichten van interieurs. Het 
verschil tussen mbo en hbo is wel 
goed merkbaar. “Op het mbo had 
ik helemaal niks te doen, maar op 
het hbo moet je echt veel leren voor 
één vak.” En vergeleken met de mid-
delbare school? ”Het huiswerk is 
natuurlijk veel meer dan op de mavo. 
Voor de rest is er weinig verschil,” 
aldus de 20-jarige student. 
Zijn hbo-studie gaat drie jaar duren, 
misschien vier jaar als hij in aanmer-
king komt voor het laatste master-
jaar. Aangezien er voor dat jaar maar 
zo’n tien plaatsen beschikbaar zijn, 

weet hij nog niet of hij daarvoor toe-
gelaten wordt.

Vakken
De vakken die Sander zoal volgt 
tijdens zijn eerste jaar op de hbo-
school zijn onder andere: interieur-
geschiedenis, (“we bekijken meu-
belen door de jaren heen, vanaf het 
stenen tijdperk tot nu”) bouwkunde 
(“is erg saai”), interieurvormgeving 
(“hoe je de stoelen moet maken”), 
ergonomie (“hoe een stoel zit, alle 
maten enzo, niet echt boeiend”) en 
bouwtechnisch tekenen (“je hebt 
veel wiskunde nodig, maar daar ben 
ik goed in, dus dat komt mooi uit”). 
De nadruk op de opleiding ligt dus 
meer op het industrieel ontwerpen, 
en niet zozeer de creatieve kant van 
het ontwerpen.

Studentenhuis
Sander zit in een studentenhuis met 
acht andere personen. Twee daarvan 
kent hij nog van zijn mbo-opleiding, 
en op twee Belgen na zijn het voor 
de rest allemaal Nederlanders. San-
der is echter maar weinig in zijn 
eigen kamer te vinden, hij hangt 
meestal rond bij zijn drie klasgenoten 
die hij nog van het mbo kent, die een 
eigen huis hebben. Ze hebben nu 
ook hun eigen studentenvereniging 
opgericht: de eerste Nederlandse 
studentenvereniging in België. San-
der licht toe: “We zijn nu in totaal 
met z’n zevenen, want we nemen 
alleen mensen erbij als we ze goed 
kennen.” Opvallend is dat het laatste 

lid dat zich bij deze Nederlandse ver-
eniging heeft gevoegd, een Belg is. 
Sander heeft al een paar keer met 
zijn vereniging in de krant gestaan. 
“We hadden shirtjes gedrukt, en 
kwamen toevallig een journalist 
tegen. Die maakte een artikel over 
onze vereniging en toen kwamen 
andere kranten ook langs. Maar we 
zijn eigenlijk helemaal niet officieel.”
En wat organiseert hun studenten-
vereniging zoal? “Feesten!” roept 
Sander uit. 
“Die worden bij ons thuis georga-
niseerd. Gewoon zoveel mogelijk 
flyers in de stad uitdelen, en kijken 
wie er komt. Kost 5 euro en dan mag 
je zoveel drinken als je wilt.” 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de 
hbo-studie ‘Interieurarchitectuur’ in 
Mechelen op: www.khm.be/site/pd/
pdd/pdd01.htm. Ben je meer geïnte-
resseerd in de mbo-studie ‘ Interieur 
Vormgeving’ in Boxtel? Kijk dan op: 
www.sintlucas.nl
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EVANGELISCHE KERK JEFTA

Kantooradres: Voorerf 7, 4824 GM Breda, 
tel. 5717575.
E-mail: office@jefta.solcon.nl
Website: www.jefta.solcon.nl
Algemeen voorganger: Ap Verwaijen.

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

Zondagse diensten (11.00 uur, aula 
Prisma College, Ganzerik 3)
Er is kinderopvang (crèche) voor de allerklein-
sten tot 2½ jaar. De andere kinderen gaan 
halver wege de dienst naar hun eigen diensten 
met een eigen programma. Ook de tieners heb-
ben om de 14 dagen een eigen tienerdienst.

Diensten niet opgegeven.

Huisgroepen in de Haagse Beemden 
elke woensdag om 20.00 uur
– Kesterenlaan 68, bij Marilyn Matilda.
– Lange Hil 60, bij Hans en Marina van der 

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

Schouten (tel. 5428557).

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

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

OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST 

INDONESIE NEDERLAND

(Pesekutuam Oikumene Indonesia 
Nederland)
Secretariaat: Weegbladtuin 3, tel. 
5426958.
E-mail: duice49@wanadoo.nl
Voorganger: N. Mantouw.
Informatie: N. Mantouw, tel. 5426958 of 
06-25073749.

Diensten niet opgegeven.

WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN 

DE PKN TE BREDA

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

De Lucaskerk in januari en februari
De komende tijd wordt vooral uit het evangelie 
naar Mattheüs gelezen. Jezus maakt een begin 
maakt met zijn werk. Uit zijn woorden en uit 
zijn daden kun je al aflezen hoe Hij zal zijn.

Zondag 23 januari
Week van Gebed voor de Eenheid (van kerken 
en christenen) en in dat kader zijn er oecume-
nische vieringen.
09.30 uur in de Lucaskerk
11.00 uur in de Bethlehemkerk, 
Als thema is dit jaar gekozen Christus, het ene 
fundament (1 kor. 3,11). Het geheel is voorbe-
reid door een groep christenen in Slowakije.

Zondag 30 januari
De woorden uit de bergrede, de zaligsprekin-
gen worden in Mattheüs gelezen. In de nieuwe 
bijbelvertaling beginnen die regels met: “ge-
lukkig...” Mt. 5:1-12. Viering met feest van 
doop.

Zondag 6 februari
In Mattheüs 5 vanaf vers 13 praat Jezus over 
mensen als zout en licht: smaakmakers en in-
zichtgevers in het leven

Zondag 13 februari
De eerste zondag in de veertig dagen voor 
Pasen. Mensen vertellen hun verhalen rond het 
kruis van Jezus. Simon van Cyrene helpt  Jezus 
bij het dragen van het kruis.

Zondag 20 februari
Maria en Johannes staan bij het kruis van Jezus 
en worden daar aan elkaar gegeven: mensen 
die op elkaar aangewezen zijn. Gastvoorganger 
is ds. Timmers.

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

Open Kerk
Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: 
voor een praatje, een kop koffie of gewoon 
even stil zitten in de kerkzaal en eventueel een 
kaarsje branden. Van 10 tot 12 uur staan de 
deuren open en is de koffie klaar. U bent van 
harte welkom.

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
Pastors: Jan Voeten en Frans Verkleij, 
bereikbaar via het secretariaat.

Overzicht vieringen:

Zondag 23 januari
09.30 uur, Lucaskerk, oecumenische viering
11.00 uur, Bethlehemkerk, oecumenische vie-
ring
voorgangers: W. Bisschop en J. Voeten

Zondag 30 januari
09.00 uur, Lucaskerk,  woord- en communie-
viering
11.00 uur, Bethlehemkerk, gezinsviering
voorganger: F. Verkleij

Zondag 6 februari
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorganger: J. Voeten

Woensdag 9 februari, aswoensdag
19.30 uur, Bethlehemkerk, gebedsviering
voorganger: J. Voeten

Zondag 13 februari
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: J. Voeten en theologencommis-
sie

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

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

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

Bonte Bimde Avond
Op za. 29 jan. organiseert CC Giegeldonk in De Loper de Bonte 
Bimde Avond, een ruim drie uur durend programma met een 
hoog lachgehalte.

Bij de deelnemers veel bekende ge-
zichten, zoals cabaretgroep Z.O.Z., 
drie enthousiaste leerkrachten van 
BS De Werft vullen 30 minuten 
met heel veel humor. De BBA kent 
nog veel meer kleinkunst die in een 
theater niet zou misstaan, zoals de 
sauwels van Jan Boomaars en Carl 
Graauwmans of de sketches van De 
Bimde Blaozers, van Stefan van den 
Heuvel en Marco Beerens! Nieuw dit 
jaar is het optreden van Corné van 
Riel, al drie jaar de grootste ‘Leut-
kneuter’ in carnavalsland, samen 
met enkele leden van Giegeldonks 
Raad van Elf. Ook Hennie van Ha-
peren is als Jopie Vogelenzang weer 

present. Terug van weggeweest 
Herman van den Broek, die samen 
met Ton Krzesweski de lachers weer 
helemaal op zijn hand zal krijgen. De 
Fiepers zijn als vanouds het stijlvolle 
‘salonorkest’ en Anton Sprangers 
de opperspreekstalmeester. Een na-
zit m.m.v. diverse kapellen sluit de 
revueachtige avond. 
Kaarten à € 5 zijn te koop bij Optiek 
Czyzewski (WC Heksenwiel), Super 
De Boer (WC De Donk), Dierenspe-
ciaalzaak Goofy (WC De Berg) en bij 
De Loper  zelf. 

Bonte Senioren Middag
Op zo. 30 jan. van 13.30-17.00 uur 

organiseert CC Giegeldonk speciaal 
voor de ouderen de Bonte Senioren 
Middag in Zorgcentrum Heksen-
wiel. Toegangskaarten € 1,-- per 
stuk, verkrijgbaar aan de receptie. 
Prins Marius, zijn complete Gevolg 
en Hofkapel De Bimde Blaozers zijn 
de gehele middag aanwezig. Het 
programma telt diverse acts uit de 
Bonte Bimde Avond, aangevuld 
met Bredaas grootste Mauwerd 
Jan Nooten en er is een optreden 
van zangeres Margot Verkerk. 
Verdere muzikale bijdrage is er van 
carnavalskapel De Fiepers. Haal snel 
uw kaarten op het Zorgcentrum, 
want zoals steeds: vol = vol!

Optocht Giegeldonk 

De optocht in onze wijk komt er 
weer aan. Zorg dat je er bij bent op 
zaterdag 5 februari.
We hopen net als ieder jaar dat de 
optocht langer en langer zal wor-
den. Maar we hopen ook ieder jaar 
dat er veel publiek zal staan aan de 
straten. Spreek met de buren af jul-
lie straten en huizen te versieren en 
zorg dat jullie zelf ook uitgedost zijn, 
zodat we er samen één groot feest 
van kunnen maken! De route is als 
vanouds en de starttijd vanaf WC De 
Donk is 13.30 uur.

Inschrijven
De voorinschrijving is op za. 22 jan. 
van 16.00-18.00 uur bij de ‘Texas-
hoeve’ (voorheen Texasbar) aan de 
Rietdijk. Er zal o.a. de video te zien 
zijn van de optocht 2004. Verder 
zal er een band zijn en uiteraard zal 
ook de Prins van Giegeldonk met 
één van zijn pages aanwezig zijn. De 
bedoeling is dat het een gezellig sa-
menzijn wordt van nieuwe en oude 
deelnemers, maar pas er wel voor op 
dat jullie niet vergeten in te schrijven 
door de gezelligheid!
Zie voor meer informatie: www.gie-
geldonk.nl 

Intocht prins Marius
Vrijdag 4 februari wordt Prins Marius 
officieel ingehaald op WC Heksen-
wiel. Vanaf 18.30 uur is er volop 
muziek en het zou heel goed moge-
lijk kunnen zijn dat er nog het een 
en ander gebeurt om de wachtende 
volwassenen en kinderen bezig te 
houden.
Prins Marius is heel geliefd bij zijn 
Raad van Elf en zijn hofkapel DE 
BIMDE BLAOZERS en naar verluidt 
willen zij hem dat tijdens deze spec-
taculaire intocht echt laten merken. 
Ze wilden alleen niet laten weten 
hoe ze dat doen, dus moet u echt 
zelf gaan kijken wat ze daar nu pre-

cies mee bedoelen. Verder zou er 
een jeugdprins ter plekke door Prins 
Marius geïnstalleerd worden, maar 
ook dat is afwachten geblazen.
Uiteraard is er natuurlijk weer een 
traditionele lampionnenoptocht : de 
lampionnen voor de kinderen kun-
nen bij de zonnewijzer gratis worden 
afgehaald en de Prins en de hofkapel 
lopen in ieder geval samen met de 
Raad van Elf mee.
Kom gezellig allemaal naar WC 
Heksenwiel op vrijdag 4 februari 
om 18.30 uur. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd! 

Carnavalsdrive
Voor de derde keer alweer staat onze 
bridgeclub een ‘carnavalesk bridge-
dagje’ te wachten. Deze dag vindt 
plaats op dinsdag 8 februari 2005 
in sportcafé De Ganzerik. Dezelfde 
ingrediënten als voorgaande jaren 
worden voorgeschoteld: 
•	 Mogelijkheid om verkleed te 

komen (niet verplicht, wel leuk).
•	 ’s Middags een topintegraal 

wedstrijd met tussendoor 
lekkere hapjes en een uitslag.

•	 Een goedverzorgde maaltijd.
•	 ’s Avonds een indeling in een 

A, B en C lijn, afhankelijk van 
de stand van de ’s middags 
gespeelde topintegraal.

•	 De prijsuitreiking waarbij 
carnavaleske prijzen 

worden uitgedeeld.
•	 Toekenning meesterpunten 

volgens de geldende NBB schaal.
•	 Rookregeling: bij het ingaan van 

het laatste spel van iedere ronde 
is roken toegestaan. Bij voorkeur 
in de omgeving van de bar.

Lijkt het u iets om aan dit carnavals-
gedruis deel te nemen, dan kunt u 
contact opnemen met onze secreta-
ris de heer Fon Renne, tel. 5411488, 
E-mail: fon.renne@12move.nl. Voor 
algemene informatie over onze 
bridgeclub kunt u onze website be-
zoeken: 
www.bridge-haagsebeemden.nl 

Wie wordt de jeugdprins
Sommigen van jullie weten het mis-
schien al, maar ik ben op zoek naar 
jongens en meisjes in de leeftijd van 
8 t/m 11 jaar die het leuk vinden om 
jeugdprins van Giegeldonk te wor-
den. Er wordt hiervoor een verkie-
zing georganiseerd. Lijkt het je wat 

schrijf je dan in stuur je naam adres 
en leeftijd naar: B. Musters, Brande-
beemd 79, 4824 NV Breda
Laat wel je ouders de brief onderte-
kenen. Wie weet ben jij de Jeugdprins 
die we zoeken. Van de overgebleven 
kinderen vormen we een raad van 

elf; iedereen is dus een winnaar! Op 
za.19 jan. om 13.00 uur is de verkie-
zing in Sportcafé DE GANZERIK. Toe-
gang vrij, maar als je mee wilt doen 
wel van te voren opgeven.
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Invullen knakies: gebruik 1 hokje per letter, leesteken en spatie. 
Kosten particulieren: t/m 3 regels € 4, t/m 6 regels € 8, t/m 9 regels € 12, t/m 12 regels € 16. Alleen 
voor particulieren, plaatsing tegen contante betaling (in envelop). Inleveradressen: Watermunt 115, 
Weidehek 8e en Asterdkraag 53 (niet aanbellen s.v.p.). 
Kosten commerciële knakies (excl. BTW ): t/m 3 regels € 10, t/m 6 regels € 15, t/m 9 regels € 20, t/m 
12 regels € 25. (alleen via contract). Neemt u contact op per e-mail hbnieuws@westbrabant.net.
De redactie behoudt zich het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te weigeren. 

ATTENTIE!  
KOPIJ voor krant nr. 2 van 17 februari 2005 uiterlijk inleveren vóór 
zaterdag 29 januari 2005 op de volgende adressen:

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

•	 Redactie:
Tel. 5419259 
Roerdomp 24, 4822 RN Breda
E-mail: hbnieuws@westbrabant.net
Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per e-mail
 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. Indien 
noodzakelijk kan de tekst worden ingekort.

COLOFON
Het Haagse Beemden Nieuws wordt uitge-
geven door de Stichting Haagse Beemden 
Nieuws en wordt maandelijks gratis huis 
aan huis bezorgd. De stichting is inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel te 
Breda - nr. 41104266. 
Postbank nr. 25.30.902
Oplage: 11.000 exemplaren.

Bestuur 
Carl Mureau (voorzitter), Joop Leeser (se-
cretaris), Jan Krijgsman (penningmeester), 
Hans Peters.

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

Redactie
Tel. 5419259, 
E-mail: hbnieuws@westbrabant.net
Marian Breedijk, Antonieta Derksen, Ro-
nald van Geene (coördinator), Annelies van 
Kooij, Aad Robeerst, Margreet Schroevers, 
Lieke Stulemeijer, Heidi Wijtmans, Nelleke 
van der Zee, Rowan Zuidema.

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

Fotografie
Marian Engel, Peter van Kakerken.

Archief, aquarellen
William van der Zanden.

DTP
Lex Heijtveldt, Hans Peters, Rut Uijtendaal.

Drukwerk
Em. de Jong BV, Baarle-Nassau.

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

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

Verspreiding
RVN te Roosendaal.

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

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

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

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

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

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

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

Wie kan mij tegen vergoe-
ding taalles Thai geven? Tel. 
5419061.

Bijles & studiebegeleiding 
door docent: Div. vakken & 
niveaus. tel. 5428071  www.
bijlesbreda.nl

Aangeboden werkster in de 
Haagse Beemden € 10,- per uur. 
Tel. 06-23629357

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

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

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

Ervaren bridger m. 70+ zoekt 
partner m/v om te spelen in 
De Ganzerik of elders. Tel. 
5414940.

Blij dat de vakantie voorbij is, 
omdat de kinderen steeds ruzie 
maken of nooit eens luisteren? 
Wilt u het anders, maar weet u 
niet hoe? Begin het jaar goed en 
doe mee met Andersom, een 
cursus voor opvoeders. “Het is 
hartstikke leuk om te doen.” Bel 
voor info met Angèle de Maagt, 
tel. 5419544. Of kijk op: Home.
wanadoo/andersom.cursus.

Diplan. Wil jij je gewicht vermin-
deren? Tel. 5416969 Fitness 
Centrum Prinsenbeek.

Haarservice Jolanda. Thuiskap-
pen wel zo makkelijk! Bel voor 
afspraak 06-48072675.

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

Tegenvallend kerstrapport? 
Bijles en huiswerkbegeleiding 
voor basis- en v.o.-scholieren. 
Groepskorting bij max.  groeps-
grootte 4 pers. mogelijk. Info. 
tel. 06-30614634

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-
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ziekenhuis aan de Molengracht 21, tel. 5258500. U 

wordt alleen geholpen na telefonische afspraak.

Apotheken
Apotheek Haagse Beemden, Hondsdonk 60, tel. 

5416026; Apotheek Kroeten, Helmkruid 2, tel. 

5493854, Apotheek De Waag, Heksenkruid 6, tel. 

5411100. De avond-, nacht- en weekenddiensten 

worden verzorgd door de Dienstapotheek Breda 

BV in nauwe samenwerking met Apotheek van 

Helvoort, Nieuwe Haagdijk 21, Breda. Het centrale 

dienstnummer is 0900-apotheek of 0900-

276835.

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

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

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

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

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

tel. 5967728 (tevens orthodontie). 

Voor overige diensten in onze wijk verzoeken 

wij de WieWatWaar pagina op de website van 

Haagse Beemden Digitaal te raadplegen via www.

haagsebeemden.nl

krant nr. kopij inleveren vóór verschijningsdatum

zaterdag donderdag

2 29 januari 17 februari

3 26 februari 17 maart

4 26 maart 14 april

5 23 april 12 mei

6 21 mei 9 juni

7 18 juni 7 juli

Oproep zangers
D’Accord, is een groep van zo’n zestig zangers 
(m/v) met een eigen begeleidingsband. We 
bestaan 36 jaar en brengen een eigentijds en 
vooral breed repertoire. We zitten echter ver-
legen om een aantal mannelijke leden, zowel 
bassen als tenoren. Zeker voor ons concert in 
juni 2005 in het Chassé Theater in Breda zou-
den wij graag zo spoedig mogelijk een aantal 
nieuwe mannen willen verwelkomen. Zing je 
thuis onder de douche uit volle borst en heb-
ben de buren nog niet geklaagd, laat dan je 
zangprestaties de vrije loop bij d’Accord en 
deel samen met vele duizenden de populairste 
hobby in Nederland: zingen! Hier volgen nog 
wat extra argumenten:

•	 Wie wil er niet zingen in een 
uitverkocht Chassé op 11 juni 2005

•	 …en meedoen met onze 
spetterende slotact!

•	 Jij wilt toch ook wel eens een 
staande ovatie krijgen?

•	 Ben je nog geen 46 jaar, dan 
ben je van harte welkom.

•	 Overigens: gezelligheid staat bij ons voorop.
•	 Het is een goed voornemen voor 2005. 

Eén die je wel kunt waarmaken.
•	 Je mag solo zingen, maar het hoeft niet.
•	 We treden ook buiten Breda op, 

dus je komt nog eens ergens.
•	 Noten kunnen lezen is niet 

nodig, wel handig.
•	 Voor de prijs van nog geen 3 biertjes per 

maand ben je al lid, waar wacht je op?

Nog niet overtuigd, bezoek dan eens vrijblij-
vend een van onze repetities op woensdag-
avond om 20.00 uur in de Petrus en Paulus 
basisschool aan de Roland Holststraat 16 in 
Breda. Voor meer info kun je terecht op onze 
website: www.daccord.nl Tot ziens.

Schoonspringen in ‘De Wisselaar’
Op zondag 27 februari 2005 organiseert de 
schoonspringafdeling van zwemvereniging 
Surena in samenwerking met de Kring Noord-
Brabant ‘Open Brabantse Kampioenschappen 
Schoonspringen 1m en 3m plank’ voor start-

vergunninghouders in Breda. De wedstrijd 
vindt plaats in Zwembad ‘De Wisselaar’, Ter-
heijdenseweg 494 Breda (tel.: 5874597) en 
duurt van 11.15-17.00 uur. Iedereen is welkom 
om te komen kijken.
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