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? BERENJACHT IN DE 
HAAGSE BEEMDEN

NIEUWE BAND IN DE 
WIJK D’AGSE BENDE? ? WERKEN OP DE 

CORONA-AFDELING
GEZOND PASEN

.  

ADVERTENTIE

?

De laatste krant
Ja u leest het goed, dit is de laatste papieren krant van het HBNieuws. Na zesenendertig jaar nemen we 
afscheid van de vertrouwde papieren versie. Vanaf deze laatste krant gaan we digitaal verder. U hoeft het 
nieuws uit de wijk dus niet te missen. Het teruglopen van reclame-inkomsten (landelijk probleem) zorgt 
ervoor dat het financieel niet meer haalbaar is om de krant uit te geven. Daar komt nog bij dat ook de  
bezorging niet optimaal is en veel mensen de krant niet bezorgd kregen.

omdat er maar beperkte ruimte is. 
Daar zijn we vanaf en we gaan dus 
meer nieuws brengen uit de wijk. Er 
zijn nog meer voordelen: bij ieder ar-
tikel kunnen we nu meer foto’s 
kwijt, ook filmpjes kunnen we in 
een artikel plaatsen.  

EXTRA MOGELIJKHEDEN
In de menubalk op de website www.
hbnieuws.nl kunt u terecht voor de 
items kiek in de wijk, kunst, sport, 
jeugd, puzzelen, Breda en corona. U 
kunt nog steeds de kruiswoordpuz-
zel invullen en uw artikel aanleve-
ren. Onder de knop HB info vindt u 
telefoonnummers van huisartsen 
en politie. U kunt een kijkje nemen 
in het archief en in de natuur van de 
Haagse Beemden.

VERENIGINGEN, STICHTINGEN,  
ORGANISATIES EN BEDRIJVEN
Waar we de komende tijd aan gaan 
werken is een overzicht van alle or-
ganisaties in de wijk. We hopen 
hiermee een centraal punt te kun-
nen aanbieden voor al uw vragen 
over de Haagse Beemden. Ook be-
drijven hebben uiteraard een plaats 
op de bedrijvenpagina. Voor recla-
me van uw bedrijf komt er binnen-
kort een handige link op de site. 

Heeft u ideeën voor de website dan 
horen we dat graag via redactie@hb-
nieuws.nl. Als u mee wilt doen met 
het digitale avontuur als redacteur 
neem dan met hetzelfde e-mailadres 
contact met ons op. Er gaan de ko-
mende tijd veel veranderingen en 
aanvullingen plaats vinden. Om op 
de hoogte te blijven kunt u zich in-
schrijven via de menubalk ‘nieuws-
brief’. U wordt dan iedere vrijdag op 
de hoogte gebracht van de ontwik-
kelingen. Onderaan iedere nieuws-
brief staat een link waarmee u zich 
weer kan uitschrijven. We hopen u 
digitaal te mogen begroeten.  

 HBNieuws.nl

We hebben zelf ook moeten wen-
nen aan het idee dat de papieren 
versie verdwijnt. Vanaf eind vorig 
jaar zijn we bezig om ons voor te be-
reiden op de digitale versie. Er komt 
een andere lay-out en voor ons een 
andere werkwijze. Bij deze voorbe-
reidingen komen we tot de ontdek-
king dat er veel voordelen zitten aan 
een digitale krant. De meest in het 
oog lopende is de actualiteit. We 
kunnen het nieuws sneller bij u 
brengen. Bij de papieren krant zit er 
twee weken tussen de bezorgde edi-
ties. Nu kunnen we elke dag het 
nieuws onder de aandacht brengen. 
In het HBNieuws moeten we een 
keuze maken in het aantal artikelen 

TEKST  BERT VAN GERVEN  FOTO’S   MIREILLE VAN GILS

 Een gedeelte van het HBNieuws-team tijdens een BBQ afgelopen zomer



Zon en bloesem komen op bij de Asterdplas.

FOTO PAUL GODEFROIJ  LOCATIE ASTERDPLAS

 Kleine Zus en Kleine Broer bij een gezamenlijke maaltijd

bla bla bla 

ANNO NU

Grote Broer en Zus 
in deze situatie
Het is niemand ontgaan, het coronavirus houdt ook ons als Grote 
Broer/Zus in zijn greep. Maandag 16 maart hebben ook wij met pijn in 
ons hart moeten besluiten om de groepen tijdelijk te sluiten.

TEKST JOJANNEKE HOOGERS  FOTO GROTE BROER/ZUS

Wij zijn op de achtergrond hard bezig om de jongeren op de hoogte te hou-
den, contact te houden met eenieder die dit nodig heeft en op afstand activi-
teiten verder te ontwikkelen en uit te werken met de jongeren.

Op dit moment zijn groepsapps een uitkomst. Zo kunnen we met ze allen 
zorgen dat wanneer we weer open mogen we gelijk met zijn alle kunnen 
gaan knallen en superactiviteiten neer kunnen zetten.

Wij wensen iedereen in deze periode veel liefde toe en hopelijk zien wij jul-
lie allen weer snel!

Anders
Het is inmiddels alweer zestien kranten geleden dat ik mijn laatste  
column schreef, maar toen ik werd gevraagd om er nog eentje te  
schrijven ter ere van de laatste gedrukte krant, kon ik het toch niet  
laten. Nog één keer dus. Om het af te leren.

TEKST SANNE STEVENS 

In een RTL-nieuwsbericht uit 2017 
werd de ondergang van de papieren 
krant voorspeld in 2035, dus mocht u 
overvallen worden door nostalgie bij 
de gedachte aan het verdwijnen van 
het gedrukte HBNieuws – er wordt 
maar weer eens bewezen dat deze 
wijkkrant zijn tijd ver vooruit is. 
Toen ik me aansloot bij de redactie 
van HBNieuws wist ik niet precies 
wat voor soort stukken ik zou gaan 
schrijven. Ik stemde in met het 
schrijven van de columns, terwijl ik 
er helemaal niet zeker van was of ik 
wel elke twee weken iets nieuws kon 
verzinnen. Ik dacht altijd dat zulke 
stukken je in een zeldzame vlaag van 
inspiratie te binnen moesten schie-
ten. Dat gebeurde natuurlijk niet, en 
ik kwam er al snel achter dat ik mijn 
manier van denken over het schrij-
ven van de columns moest verande-
ren. Alles kon een onderwerp zijn, en 
in plaats van af te wachten tot de in-
spiratie toe zou slaan, was het vooral 

een kwestie van zitten en beginnen 
met schrijven. 

Verandering heeft weliswaar geen 
al te beste reputatie, maar het is nu 
eenmaal onvermijdelijk. Of dat nou 
komt omdat je iets doet wat je nog 
nooit gedaan hebt en je jezelf daarop 
aanpast, of omdat er na veertig jaar 
iets definitief verandert bij een 
krant die je altijd leest. Gelukkig zijn 
er ook altijd zekerheden te vinden. 
Dat er in mijn tuin bijvoorbeeld nog 
altijd een ontzettend dikke duif zich 
ongans eet aan besjes en bloesem en 
met regelmaat uit bomen en van 
schuttingen afdondert, bijvoor-
beeld. Die zekerheden veranderen 
ook wel weer in de loop van de tijd, 
maar daar krijg je weer nieuwe ze-
kerheden voor terug. Een andere 
vermakelijke vogel die zich tegoed 
doet aan de besjes, bijvoorbeeld. Of 
een website met al het allerlaatste 
nieuws uit de wijk.    

KIEK IN DE WIJK

Coronacrisis
Wereldwijd heeft het coronavirus flink toegeslagen. Uiteraard ook in de 
Haagse Beemden. Activiteiten zijn afgelast en ontmoetingscentra zijn stil en 
verlaten. Vrijwilligers zitten thuis en zijn in gedachten bij al die mooie acti-
viteiten die niet doorgaan. Het woord crisis is te klein om al het leed te om-
vatten.  Bij het HBNieuws zijn we gewend om verslag te doen van alles wat 
er zich maar afspeelt in de wijk. Geen activiteiten betekent dus ook geen 
verslagen in het HBNieuws. We hebben daarom met verschillende organi-
saties contact gezocht om te vragen wat het voor hen betekent. Het is onmo-
gelijk om alle organisaties hier aan het woord te laten. Er is een greep gedaan 
uit het grote aanbod. In tijden van crisis is de saamhorigheid groot. Laten we 
hopen dat die saamhorigheid nog lang nadat de crisis achter ons ligt door-
werkt. Als u een verhaal kwijt wilt over uw belevenissen in deze tijd dan 
horen we dat graag. U kunt uw verhaal inleveren via de website. We hopen 
u snel weer in goede gezondheid te ontmoeten.  

 hbnieuws.nl



Andere aanpak  
is vereist
De maatregelen omtrent het indammen van het coronavirus treffen 
ook de scholen in de Haagse Beemden. Op maandag 15 maart zijn zij 
verplicht om de school dicht te houden en op een andere, creatieve 
manier te kijken op welke manier zij toch onderwijs kunnen geven.

TEKST NELLEKE VAN DER ZEE   FOTO PAUL GODEFROIJ

“Een grote groep leerkrachten van basisschool Olympia heeft op maandag-
ochtend 15 maart spoedberaad gehad om te kijken op welke wijze zij deze 
situatie gaan aanpakken”, vertelt directeur Leon Michielsen. “De gevolgen 
voor de school zijn behoorlijk groot. Wij hebben alle activiteiten afgelast en 
zijn druk bezig om in kaart te brengen welke stappen wij moeten nemen en 
op welke manier. Voor de ouders van leerlingen van groep 1 en 2 hebben wij 
een aantal tips verzameld, zodat zij weten wat zij met de kinderen kunnen 
gaan doen. Ook hebben zij een aantal links van websites ontvangen. Daar-
naast is er hard gewerkt aan het informeren van de ouders. Wij hebben de 
opvang geïnventariseerd en afspraken gemaakt met de kinderopvang. Deze 
week hebben wij geen verzoeken ontvangen voor opvang van kinderen van 
ouders met vitale beroepen. Voor volgende week weten wij dat twee kinde-
ren hiervan gebruikmaken.”

WEEKTAKEN
“Voor alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 zijn weektaken gemaakt”, zegt 
Leon Michielsen. “Op dinsdagochtend zijn de leerlingen per groep op school 
geweest om die op te halen, zodat er telkens maar een paar kinderen op 
school waren. Daarnaast kunnen zij inloggen op verschillende websites, die 
extra oefenstof aanbieden. Deze procedure herhalen wij de komende twee 
weken. Het is een heftige tijd, waarin wij ons uiterste best doen om het voor 
alle kinderen en ouders zo goed mogelijk te regelen. Gezondheid en kunnen 
blijven leren zijn daarbij het belangrijkst.”    

 basisschoololympia.nl

Harde dobber voor   
SCC ‘t Kraaienest
Het verplicht sluiten door het coronavirus is voor Sociaal Cultureel 
Centrum ’t Kraaienest lastig, maar het is ook fijn dat er nu duidelijk-
heid is. Er valt een enorme last van hun schouders. Het idee dat zowel 
hun gebruikers als hun medewerkers besmet zouden kunnen raken gaf 
de nodige druk

TEKST NELLEKE VAN DER ZEE  FOTO ALEX DE VLIEGERE

’t Kraaienest zit dagelijks vol met huurders die gebruikmaken van de facili-
teiten van het gebouw. Ruim honderdtwintig partijen kunnen door de slui-
ting geen gebruik meer maken van het gebouw. Dat is voor de beheerders 
Peter Rovers en André Huijbregts natuurlijk een financiële ramp. Zij heb-
ben juist een jaar geleden ’t Kraaienest van de gemeente overgenomen. 
“Onze kosten lopen gewoon door en naar het zich laat aanzien, hebben wij 
de komende vier tot zes maanden geen inkomsten”, vertelt Peter Rovers. “Ge-
lukkig zijn er steunmaatregelen aangekondigd vanuit de overheid en ook bij 
de gemeente Breda hebben wij aangeklopt voor hulp.”

GEEN INVLOED
“Wij draaien heel goed!” vervolgt Peter Rovers zijn verhaal. “Het zou zonde 
zijn als ’t Kraaienest door deze situatie, waar wij zelf geen invloed op heb-
ben, om zou vallen.” ’t Kraaienest heeft multifunctionele zalen die geschikt 
zijn voor vergaderingen, cursussen of trainingen. Daar wordt door vereni-
gingen al veel gebruik van gemaakt. Het is ook een sociale ontmoetingsplek, 
vlakbij winkelcentrum Heksenwiel. Veel evenementen, zoals de wandel-
vierdaagse en hardlooptrainingen, starten vanuit deze locatie. Verder biedt 
het onderdak aan sportieve en culturele activiteiten, zoals yoga, pilates, mu-
ziek, dans en zang. Peter Rovers en André willen ook graag hun dank uit-
spreken aan de hulpverleners en andere vitale functionarissen voor hun 
inspanning om ons door deze crisis heen te helpen.   

 scc-kraaienest.nl

 Basisschool Olympia

 ‘t Kraaienest



al tien jaar onderzoek naar een-
zaamheid onder jongeren. Dat komt 
veel vaker voor dan men denkt. 
Vaak ontstaat het doordat het jonge 
mantelzorgers zijn, of kinderen van 
statushouders, of dat het kind het 
gevoel heeft er niet bij te horen. De 
omgeving kan er zelf ook veel aan 
doen. Bagatelliseer het niet! Luister 
naar die persoon. Met dit project 
hoopt Zorg voor elkaar dat een-
zaamheid bespreekbaar wordt en 
wil ze meegeven dat het gewoon bij 
het leven hoort.

AANDACHT
Om zoveel mogelijk aandacht voor 
dit onderwerp te krijgen, kunnen 
mensen via een Facebookpagina in-
formatie vinden en er zullen posters 

“Laat live tokkels, riedels, riffs en 
raps de muziek van d’Agse Bende 
maar verrijken. De bandactiviteiten 
liggen momenteel stil, maar in ge-
dachten bouwen we voort aan een 
fantastische toekomst. 

Ook wat kostumering betreft zetten 
we in op sociale cohesie: er is zoveel 
expertise qua textiele vormgeving in 
de wijk dat d’Agse Bende ook daar 
graag aan appelleert. Het project 
staat garant voor een heerlijk muzi-
kaal samendoegebeuren, helemaal 
HB!”    

TEKST ALEX DE VLIEGERE  FOTO ALEX DE VLIEGERE

Dag, eenzaamheid
afgelast
Theatergroep Wordt vervolgd…  zou op 9 maart met een voorstel-
ling ‘Dag, eenzaamheid’ optreden in Centrum Heksenwiel. Door het  
coronavirus is de voorstelling uit voorzorgsmaatregel komen te verval-
len. Wanneer de voorstelling wél te zien is, wordt nog nader bekend 
gemaakt.

TEKST NELLEKE VAN DER ZEE

Zorg voor elkaar, gemeente Breda en 
diverse andere partners zijn vorig 
jaar een werkgroep gestart met als 
pilot de Haagse Beemden om de een-
zaamheid in de wijk in kaart te bren-

Nieuwe band in de wijk d’Agse Bende
Om de kaart van de Haagse Beemden van extra kleur te voorzien ontvouwde HBNieuwsvlogger Geert Dekkers zijn plan een muziekband op te 
richten. Naar aanleiding van een artikel in HBNieuws over de muziekstudio van Grote Broer ontmoette Geert de technici die aldaar actief zijn. 
Grote Broer heeft qua talent en enthousiasme zoveel in huis dat de formatie van de band spontaan verliep.

Diverse leeftijden, zangstemmen en 
culturele achtergronden zijn ver-
enigd in de enthousiaste groep. Er 
wordt ingezet op vrolijke, goed in 
het gehoor liggende nummers. Geert 
schreef al twee songs, een carnavals
lied en een zomernummer. De coro-
na heeft doen besluiten het zomer-
nummer even te parkeren, als eerste 
wordt het carnavalslied uitgerold. 
De release staat gepland op de elfde 
van de elfde van dit jaar. Geert: “Het 
lied bevat een mix van vrolijke Cari-
bische en streekeigen traditionele 

carnavalsklanken,  inclusief rapses-
sie door Grote Broer. Het wordt een 
meezinger waarin diverse culturen 
zich zullen vinden.”

VIDEOCLIP
Geert regisseerde al eerder muziek-
video’s in de wijk, voor muzikanten 
van buiten Breda. Tijd voor een 
wijkspecifieke onderneming. “Om 
uit te stralen dat de Haagse Beem-
den een bruisende en vrolijke wijk 
is, gaan we zodra het kan een mu-
ziekvideoclip opnemen met bij voor-

keur zoveel mogelijk deelnemende 
groepen en wijkbewoners .”  

KWEEKVIJVER
D’Agse Bende bestaat in opzet uit 
een enthousiaste kerngroep met 
ruimte voor ‘langskomend muzikaal 
talent’. De groep wil een kweekvij-
ver zijn waarin wijkbewoners hun 
muzikale kwaliteiten kunnen ont-
plooien. In de studio kan alles digi-
taal worden gemixt maar in de wijk 
wemelt het van de muzikanten. Zij 
worden van harte uitgenodigd deel 
te nemen aan het project. Geert: 

gen. Diverse wetenschappers heb-
ben al workshops en lezingen over 
dit onderwerp gegeven om een-
zaamheid uit de taboesfeer te halen. 
Onderzoeker dr. Gerine Lodder doet 

en flyers verspreid worden in de 
wijk. Verder gaat Zinvol Centrum 
voor levensvragen workshops ge-
ven, waar iedereen aan mag deelne-
men. Gegadigden kunnen zich via 
Mooiwerk inschrijven voor deelna-
me. Er worden jongeren gezocht die 
zich in willen zetten om eenzame 
jongeren te begeleiden, in navolging 
van het reeds bestaande project Join 
Us in Eindhoven. Liesbeth Smedinga 
van Zorg voor elkaar: “Eenzaamheid 
is een gevoel, daar kan je wat aan 
doen. Kom in actie! Praat erover met 
je omgeving. Verder kan je hulp zoe-
ken in de vorm van cognitieve the-
rapie of sociale vaardigheidstrainin-
gen. Maar blijf er niet mee 
rondlopen. Er is alle hulp voor je!”    

 zorgvoorelkaarbreda.nl

 Kennedy Farimoyo,Geert Dekkers en Pim Groot vormen het kernteam van d’Agse Bende



sluiting houden/hebben/maken 
met ons publiek.

DOE JIJ MEE?
Heb jij interesse om hierover mee te 
denken, heb jij ideeën én wil jij ons 
helpen met groeien, bloeien en ver-
nieuwen? 
Dan zien we jouw reactie graag tege-
moet via de mail: secretaris@gie-

Deze vraag willen we de komende maanden graag gaan beantwoorden. CC Giegeldonk bestaat in-
middels 40 jaar en in die 40 jaar zijn al de nodige aanpassingen en vernieuwingen doorgevoerd. Het 
bestuur van de stichting heeft enkele jaren geleden een visie 2020 opgesteld om te bepalen waar 
CC Giegeldonk in 2020 moest zijn om nog steeds relevant te zijn voor carnavalvierend Giegeldonk.

TEKST INGEZONDEN 

Nu 2020 een feit is, wordt het tijd 
om verder vooruit te kijken en hoe 
kan dit beter dan hiervoor hulp en 
advies te vragen van de carnavals-
vierders die in 2025 nog steeds car-
naval willen vieren in de Haagse 
Beemden. 

44 JAAR BESTAAN
Hoe zorgen we ervoor dat we - ook 
als we 44 jaar bestaan - de juiste aan-

Wa gaddut worre meej Giegeldonk in 2025? 

CC GIEGELDONK 

geldonk.nl. Vanuit de aanmeldingen 
willen we in ieder geval een of 
meerdere brainstormsessies houden 
en als daar voldoende stof uitkomt, 
een tijdelijke werkgroep opstellen 
die ons als bestuur mag adviseren in 
de breedste zin des woords!   

 giegeldonk.nl

VOOR DE RUBRIEK IN BEELD... GAAN WE BIJ PERSONEN EN ORGANISATIES OP BEZOEK 

MET DE VRAAG: WIE ZIJN JULLIE, WAT DOEN JULLIE EN WAAROM?

TEKST ALEX DE VLIEGERE  FOTO  ALEX DE VLIEGERE

Lex Heijtveldt een man van vertrouwen
Lex heeft een positieve kijk op de digitale krant. Hij vergelijkt het met de overgang van analoog naar digitaal in de fotografie. Wel koestert hij 
wat goed is: zijn pick-up uit de jaren zeventig staat nog op zolder en al zijn langspeelplaten zijn ‘krasvrij’. Hij toont met trots zijn Leica camera uit 
1974. “Nul komma nul vertekening! Het enige verschil: eerst ging er film in en naderhand kwam er een sensor op de achterwand.”

“We spraken thuis altijd ABN.” Zijn 
gevoel voor humor verraadt zijn 
Haagse afkomst. Hij volgde de oplei-
ding tot handzetter/opmaker en 
fietste na zijn dienstplicht in 1967 
dagelijks naar de Haagsche Courant. 
“Er werd nog met lood gewerkt vol-
gens de oude techniek. Toen ik er 
wegging werd juist het nieuwe foto-
grafisch zetten geïntroduceerd. De 
letters kwamen toen met licht op 
het papier.” 

KWEEKVIJVER
Lex legde zich toe op reproductiefo-
tografie. Na de fotovakschool ver-
diepte hij zich aan de Fotoacademie 
Haarlem in creatief gebruik van de 
technische camera, film- en fotore-
touche, airbrush, flitstechniek, in-
dustriële- en studiofotografie. In 
Eindhoven doorliep hij de cursus 
Grafisch Ontwerp, Elektronische 
voorbereiding en DTP. Hij zegt ge-
passioneerd: “Ik bewonder de foto’s 
van Ansel Adams, Anton Corbijn en 
Paul Huf en ik houd van de prachti-
ge ‘belichting’ in Rembrandts schil-
derwerk.”

HBNIEUWS
Lex verhuisde naar Breda. Zijn 
vrouw komt uit Teteringen. Ze wo-
nen al bijna veertig jaar in de Haagse 
Beemden. Alles moest nog gebouwd 
worden. Heimwee naar Den Haag 
heeft hij niet: “Het is een fijne en 
groene stad maar hier is het gemoe-
delijker.” 

Bij dagblad De Stem werkte hij mee 
aan de eerste kleurenuitgave met fo-
to’s van de ballonfiësta: “Alsof je in 
een lift zit, zo snel als zo’n ballon op-
stijgt.” 
Daarna begon hij een eigen ‘pre-
press’ bedrijfje en verrichtte voorbe-
reidende werkzaamheden voor 
drukwerk. Voor HBNieuws zet hij 
zich al bijna twintig jaar in als foto-
graaf/vormgever. Op de slotvraag 
wat hij de lezer wil meegeven gunt 
hij zijn gedachten even de ruimte. 
Hij besluit: “Koester je echte vrien-
den en laat ze ook merken dat je om 
ze geeft. Ook al zie je sommigen een 
tijdje niet, bij weerzien is het als van-
ouds.”  

 Lex vertelt enthousiast over zijn passie.                            



te bezoeken Wij kunnen ons voor-
stellen dat kinderen teleurgesteld 
zijn over de sluiting, maar de ge-
zondheid van onze inwoners en die 
van de speeltuinbeheerders gaat nu 
voor! Wanneer wij weer opengaan 
is nu moeilijk te voorspellen. Wij ho-
pen op begrip voor deze situatie. Al-
leen samen kunnen wij de strijd te-
gen het coronavirus winnen!”     

“Op basis van die richtlijnen en ei-
gen bevindingen in de stad kijken 
wij wat nodig is om de stad veiliger 
te maken en samen te strijden tegen 
verspreiding van het coronavirus. 
De gemeentelijke speeltuinen zijn 
net als alle andere sportaccommoda-
ties afgesloten. Kinderen mogen bui-
tenspelen met inachtneming van de 
1,5 meter afstand van elkaar. De 
openbare speelplaatsen zijn nog wel 

Hoe is het om op de corona-afdeling
van een ziekenhuis te werken?
Een vraag aan Ingrid Neefkes, verpleegkundige in het Amphia Zieken-
huis en woonachtig in de Haagse Beemden. Zij draait avond- en nacht-
diensten op de afdeling die geïsoleerd is in verband met de behande-
ling van coronapatiënten. Nadat de eerste gevallen van verdenking op 
corona waren binnengekomen, ging het opeens heel vlug. Er werden al 
snel twee sluizen gebouwd, zodat de afdeling in zijn geheel was afge-
sloten van de rest van het ziekenhuis.
TEKST TILLY VAN DOORN  FOTO’S : INGEZONDEN

“Wij kleden ons om in een speciale 
kamer”, vertelt Ingrid. “Daarna gaan 
we door de sluis en mogen we tot 
het eind van de dienst de afdeling 
niet meer verlaten. De outfit be-
staat uit een operatiepak en daar-
overheen een overall die ook de 

schoenen bedekt. Dan een tasje voor 
de telefoon, pen en verplichte be-
schermingsbril en vervolgens een 
muts op en een masker voor. Het 
masker mag absoluut niet af. Bij pati-
entencontact gaat er nog een plastic 
schort overheen. “We zien eruit als 

leren om toch vooral het huiswerk 
te doen, maar niet als beloning naar 
de grote speeltuin te kunnen gaan. 
De reguliere speeltuintjes in de wij-
ken blijven wel toegankelijk voor de 
kinderen. Maar dan is vooral af-
stand bewaren ook belangrijk!

RICHTLIJNEN 
“De gemeente Breda volgt de richtlij-
nen van het RIVM”, vertelt een pers-
voorlichter van de gemeente ons. 

Geen schommels die heen en weer slingeren, geen kindervoetjes 
die door de zandbak lopen en dat zal voorlopig tot 28 april ook zo  
blijven. Vanwege het besmettingsgevaar door het coronavirus heeft  
de gemeente Breda besloten om de speeltuin aan de Somerweide te  
sluiten.
TEKST NELLEKE VAN DER ZEE  FOTO BERT VAN GERVEN

Juist nu met het heerlijke lentezon-
netje zullen de kinderen aan hun 
ouders vragen om even naar de 
speeltuin te gaan. Maar helaas, door 
het coronavirus staat voor menig-
een het leven op zijn kop. De wat ou-
dere kinderen zullen wel begripvol 
zijn, maar hoe zit het met de klein-
tjes? Het zijn zware tijden voor de 
ouders om als semileraar en bezorg-
de ouder door het leven te moeten 
gaan. Iedere dag je kind(eren) stimu-

Geen kindergeluiden  
bij speeltuin Somerweide 

Vanwege het coronavirus is de speeltuin gesloten 

marsmannetjes”, vindt Ingrid, “en 
zo’n uitrusting is behoorlijk warm 
om in te werken.”

MACHTELOOS
“Niet alleen lichamelijk is het zwaar: 
de machteloosheid, het lijden dat je 
ziet en weinig kunnen doen, weegt 
steeds zwaarder. Je loopt tegen zo-
veel verdriet en angst aan en vaak 
zijn er schrijnende situaties: een 
echtpaar is opgenomen en hun kin-
deren verliezen binnen enkele dagen 
beide ouders, of twee zussen worden 
opgenomen en één van de twee redt 
het niet. De eerste week had ieder-
een van mijn team een bijna eufo-
risch gevoel: we gaan er tegenaan 
met elkaar, we zetten onze schou-
ders eronder! Nu merk je dat het er 
bij het personeel toch wel inhakt.” 

STEUN EN BEGELEIDING
“Gelukkig hebben we een fijn team 
en een geweldige leidinggevende die 
ons aan alle kanten steunt. Ook pra-
ten we veel en houden we rekening 
met elkaar. Sinds kort is er ook psy-
chologische begeleiding voor het 
personeel, voor als je het even niet 
meer trekt. Daarnaast zijn er de ‘op-
kikkertjes’ van buitenaf: gratis bloe-
men of aardbeien bijvoorbeeld. 
Thuis houdt John, mijn man, de boel 
draaiende. En nu het voorjaar komt, 
kan ik weer even mijn hoofd leeg-
maken op de motor, zo moet het toch 
lukken!”
Wij wensen Ingrid en alle andere 
kanjers die in de zorg werken heel 
veel sterkte en kracht toe!  

Ingrid in haar vrije tijd    

    Ingrid in werktenue



Gezond 
pasen 

In deze vreemde tijden wensen 
we u een gezond pasen toe. Het 
valt niet altijd mee om binnen te 
blijven maar het is hard nodig om  
het coronavirus te verslaan. Om 
de kinderen een leuk tijdsverdrijf 
te bezorgen heeft onze illustrator 
William van der Zanden   van een 
paaskabouter tussen de eieren 
een kleurplaat gemaakt. Via de 
website https://www.hbnieuws.
nl/nieuws/algemeen/15631/ge-
zond-pasen kun je de kleurplaat 
uitprinten en inkleuren.  Als je de 
kleurplaat daarna opstuurt naar 
redactie@hbnieuws.nl met je 
naam en leeftijd erbij dan maken 
we een selectie uit de inzendin-
gen. De mooiste kleurplaat plaat-
sen we op 16 april op de website 
van het HBNieuws.

TEKST BERT VAN GERVEN

 ILLUSTRATIE WILLAM VEN DER ZANDEN

Artwork, Kleurplaat Pasen 2020, Kunste-
naar William van der Zanden

vaarseizoen 
uitgesteld
Na een ‘radiostilte’ van bijna vijf maanden waren de schippers van het 
Markpontje graag met een ander bericht gekomen. Maar de omstan-
digheden rond het coronavirus dwingen ook hen tot maatregelen.

TEKST INGEZONDEN  FOTO BRAM KERSTENS

Het zal u niet verbazen dat  de opening van het vaarseizoen 2020 door de 
uitbraak van het coronavirus uitgesteld wordt. Om de regels van het RIVM 
te handhaven en sociale onthouding ten uitvoer te brengen gaat het vaar-
seizoen NIET op 28 maart van start. De schippers hadden er  heel veel zin in 
om weer te beginnen. Juist nu het weer wat beter wordt en het water in de 
Mark weer gezakt is, kunnen ze dus niet van start. Ze moeten rekening hou-
den met het coronavirus en mogen uw en hun eigen gezondheid niet in ge-
vaar brengen. Anderhalve meter afstand van elkaar houden is op het pontje 
vaak niet mogelijk. Zodra er bekend is wanneer we weer gaan varen maken 
we dit bekend. Volg ons in de media en op Face Book.    

    Mark.Pontje.Terheijden
 Het Markpontje in 2019                                          

LEES DE KRANT OOK OP DE WEBSITE: WWW.HBNIEUWS.NL



Geen activiteiten bij 
Scouting Haagse Beemden
Het clubgebouw aan de Somerweide ligt er stil en verlaten bij. Ook 
Scouting Haagse Beemden is verplicht om het clubgebouw tot 1 juni te 
sluiten vanwege de voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. De gezondheid van de leden en vrijwilligers 
staat voorop! Zoals alle andere Scoutingverenigingen uit regio de Ba-
ronie volgen zij de adviezen van Scouting Nederland en de overheid. 

TEKST  NELLEKE VAN DER ZEE  FOTO  BERT VAN GERVEN

Als in 1980 De Beemdentil in ge-
bruik wordt genomen, maakt de dan 
nog jonge wijk kennis met werk-
groep Scouting Haagse Beemden. Zij 
vinden onderdak in ‘De Houtworm’ 
en buurthuis ‘De Beemdentil’. Zes 
jaar later krijgen zij een eigen blok-
hut aan de Somerweide, waar zij nu 
nog zitten. Zij bieden kinderen een 
plezierige beleving van hun vrije tijd 
aan, om zo een bijdrage te kunnen 
leveren aan hun persoonlijke ont-
wikkeling. Normaal worden er op 
vrijdagavond en zaterdagochtend 
diverse activiteiten voor de ver-
schillende speltakken georgani-
seerd, maar door de gedwongen 
sluiting gaat alles nu veelal online 
via Skype. Door de leiding wordt ge-
keken naar digitale bijeenkomsten 
en programma’s. Er worden spellen 
gespeeld zoals Black Stories, of ge-
sprekken gevoerd en opdrachten ge-
geven.

SCOUTINGWEDSTRIJDEN
“De wekelijkse bijeenkomsten gaan 
voorlopig niet door en er vervallen 
ook een aantal regioactiviteiten”, 

 Scouting HB in betere tijden

Scouting Sint Joris 
tot 1 juni op slot
Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te-
gen te gaan, heeft ook Scouting Sint Joris de deuren moeten sluiten. 
Alle geplande activiteiten zijn komen te vervallen en ze volgen de ad-
viezen en richtlijnen van Scouting Nederland en de overheid.

Scouting Sint Joris is op 3 oktober 
1991 opgericht en heeft momenteel 
meer dan honderdvijftig leden en 
veertig vrijwilligers. Bij Scouting 
Sint Joris kunnen jongeren vanaf 
vijf jaar terecht voor leuke, avon-
tuurlijke en uitdagende spellen en 
activiteiten in het bos of op het wa-
ter, onder begeleiding van deskundi-
ge kaderleden. Je leert er bijvoor-
beeld primitief koken of een 
spoortocht lopen. Binnen de scou-
ting zijn samenwerken, respect voor 
elkaar en de leefomgeving, zelfstan-
digheid en de ontwikkeling belang-
rijke thema’s, waar veel aandacht 
aan wordt gegeven. Om iedereen op 
zijn eigen niveau activiteiten aan te 
bieden, hebben zij verschillende 
speltakken. Nu het clubhuis in het 
belang van de gezondheid van de le-
den, leiding en hun dierbaren geslo-
ten is, wordt er gekeken naar andere 
manieren om het contact met de le-
den te onderhouden.

TEKST NELLEKE VAN DER ZEE  FOTO BERT VAN GERVEN

SCOUTINGGEVOEL
“Tot 1 juni 2020 zijn er bij ons geen 
bijeenkomsten, vergaderingen en 
kampen meer”, vertelt voorzitter 
Renée Bisschop. “Door het uitvallen 
van diverse acties lopen wij ook wat 
inkomsten mis! Om toch het contact 
met onze leden te onderhouden, or-
ganiseren veel van onze speltakken 
digitale bijeenkomsten met hun le-
den in de vorm van WhatsApp-spe-
len, digitaal levend bingo, samen 
kletsen of spelletjes doen op Discord. 
Sinds deze week is er een minicraft 
server voor alle leeftijden beschik-
baar. De jongerenspeltakken krijgen 
elke week thuisopdrachten, zodat ze 
toch nog contact houden met elkaar 
en daardoor het scoutinggevoel kun-
nen hebben. Wij proberen elke week 
toch iets leuks aan onze leden aan te 
bieden”, aldus Renée Bisschop.     

 scoutingsintjoris.nl

vertelt Paul van den Berg ( contact-
persoon communicatie Verenigings-
bestuur Scouting Haagse Beemden ). 
“Zoals de Regionale Scoutingswed-
strijden (RSW) en de HIT, een lande-
lijke activiteit in het paasweekend 
waar een aantal leden erg naar uit 
keken Ook liggen de voorbereidin-
gen voor ons jubileumkamp stil. 
Scouting Haagse Beemden bestaat 
dit jaar veertig jaar. Daarom is het de 
bedoeling om samen met alle leef-
tijdsgroepen in juli op groepszomer-
kamp te gaan. Ook financieel heeft 
deze sluiting gevolgen. De verhuur 
van ons clubgebouw, wat naast de 
contributie voor ons een grote bron 
van inkomsten is, gaat niet door. In 
deze periode van het jaar maken 
vooral organisaties gebruik van ons 
gebouw om in te overnachten. On-
danks alles kijken wij uit naar de dag 
dat wij weer in ons clubgebouw acti-
viteiten kunnen houden. Vanuit de 
scouting willen wij iedereen steu-
nen die het wat lastiger heeft in deze 
periode”, zegt Paul van den Berg.

 scoutinghaagsebeemden.nl 

 ‘Archieffoto Renée Bisschop



worden geïnformeerd. Activiteiten 
en programma’s worden geannu-
leerd. Het vervolgtraject is nog on-
duidelijk. Voorlopig is alles tot en 
met 28 april van de baan.”

INKOMSTEN VERLIES
Buurthuis Gageldonk is sinds mei 
2017 een ontmoetingshuis voor de 
buurt en wordt door de Stichting 
Heerlijckheid Gageldonk beheerd. 
Veel bewoners kennen het nog uit 
de tijd dat het de naam Beemden
til droeg. Ook toen was het een 
centrum voor gezelligheid. Nor
maliter staat het buurthuis bol van 
de activiteiten, die nu allemaal door 
de maatregel zijn komen te verval
len. Op hun website is te lezen wel
ke activiteiten niet doorgaan. “
Doordat vaste huurders en ad-hoc 
huurders zich nu terugtrekken, 
treedt er inkomstenverlies op”, ver
telt Latifa. “Wij weten nog niet 
hoe lang deze voorzorgsmaat
regelen, die door het kabinet 
en het RIVM ( Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Mili
eu) zijn opgelegd, gaan duren

 buurthuisgageldonk.nl

Berenjacht in de Haagse 
Beemden
Ook in de Haagse Beemden is de jacht op knuffelberen geopend en lo-
pen ouders en kinderen speurend door de wijk. Ze zijn op zoek naar de 
beren die bewoners voor hun raam hebben geplaatst.

TEKST EN FOTO  TILLY VAN DOORN

WAT IS DE BEDOELING?  
De regels van de berenjacht zijn een-
voudig: zet een beer voor je eigen 
raam en zoek tijdens een wandeling 
of fietstochtje in jouw buurt naar 
andere beren. Zo ontdek je een aar-
dige collectie beren van klein tot 
groot en van ijsbeer tot zwarte beer 
en alles daar tussenin. Het is een leu-
ke afleiding, beweging en buiten-
lucht voor ouders en kids in deze 
tijd. Sommige kinderen vinden het 
leuk er een foto van te nemen en zo 
een hele verzameling aan te leggen. 
Ook mensen die aan huis gebonden 
zijn, kunnen een beer voor het raam 
plaatsen en op die manier wat 
zwaaicontact met de kinderen heb-
ben. Het is natuurlijk het leukst als 
iedereen een beer voor het raam zet. 
De fanatiekelingen kunnen online 
een afstreepkaart downloaden op de 
Facebookpagina ‘wij gaan op beren-
jacht’. Ook is er op Googlemaps een 
kaart te vinden, waarop je kunt zien 
waar in jouw buurt beren staan.

OVERGEWAAID
Het idee hiervoor komt uit Australië 
en is gebaseerd op het prentenboek 
“We gaan op berenjacht” van Mi-
chael Rosen en Helen Oxenbury. 
Een gezin met vier kinderen en een 
hondje gaat op berenjacht. Als ze na 
veel hindernissen de beer vinden, 
vinden ze het toch wel eng en gaan 
ze er snel vandoor, maar moeten dan 
weer dezelfde hindernissen nemen 
om veilig thuis te komen. Via België 
is het overgewaaid naar ons land. 
Het boek is nu erg in trek en in som-
mige boekwinkels zelfs uitverkocht.

IS HET VEILIG?  
Zolang je je aan de adviezen van het 
RIVM en de maatregelen van het ka-
binet houdt wel. Wandelen mag, 
maar wel in groepjes van maximaal 
drie mensen of met het gezin. Houd 
ook de 1,5 meter afstand van elkaar. 
En het veiligst voel je je natuurlijk 
als je na afloop van zo’n wandeling 
weer thuis, heerlijk aan de warme 
chocolademelk met ‘berenspek’ (of-
wel ontbijtkoek) zit!    Daan wordt blij van de beren   

Buurthuis Gageldonk
annuleert activiteiten
Door de verplichte sluiting van wijkcentra en buurthuizen vanwege 
het coronavirus, breken er voor Buurthuis Gageldonk ook onzekere 
tijden aan. In plaats van drukte rondom activiteiten plannen en be-
zoekers ontvangen, staat alles nu in het teken van het buurthuis klaar-
maken voor een stille periode.

TEKST NELLEKE VAN DER ZEE   FOTO BERT VAN GERVEN

Voorzitter Latifa Cherrabi begrijpt 
heel goed dat het buurthuis uit vei-
ligheidsoverwegingen voor de ge-
zondheid de deuren moet sluiten. 
Alleen had zij graag gezien dat zij 
toch open mochten blijven om als 
informatiepunt en vraagbaak te 
fungeren. “Deze plotselinge sluiting 
zorgt ervoor, dat er een hoop gere-
geld moet worden en dat er veel on-
derhoudswerk is”, zegt Latifa. “Alle 
deelnemers en groepen moeten 

 Buurthuis Gageldonk



WINWOORD EDITIE 04:  HAVERMOUTPAP

PUZZEL MEE

Win een overheerlijke taart
Dit is de laatste kruiswoordpuzzel in de 
papieren krant. We gaan digitaal gewoon 
door op de website www.hbnieuws.nl
Daar kunt ook uw oplossing invullen.

Winnaar editie 04:  Gerard Surewaard

HORIZONTAAL: 1 berichtgever, 5 geaardheid, 11 snelbuffet, 13 gescheiden, 16 ontredderd, 17 gever, 

18 staat, 19 transportmiddel, 21 koets, 24 sleepnet, 25 ontvangstbewijs, 26 surplus, 27 wachthuisje, 29 

hoofddeksel, 30 lichaamsdeel, 31 Collectieve Arbeidsovereenkomst (afk.), 32 periode, 33 titel, 34 gang, 

36 blafje, 39 persoonlijk voornaamwoord, 40 dicht, 41 moeder, 42 idee, 45 opstopping, 46 razernij, 47 

chemisch element, 48 oceaan, 49 langspeelplaat, 50 bazuin, 52 aanwijzing, 54 langzaam, 55 nieuwsgierig, 

59 aanhoudend, 60 bestek, 61 trilling, 62 pienter.

VERTICAAL:  Belgische Strijdkrachten in Duitsland (afk.), 2 Engels telwoord, 3 zoogdier, 4 natuurbe-

schermer, 5 International Bank Account Number (afk.), 6 aanhechting, 7 Belgische Radio en Televisie 

(afk.), 8 navigatie-instrument, 9 toog, 10 tandwiel, 12 groep leerlingen, 14 tabaksconsument, 15 uitge-

zette aslijn, 19 groet, 20 alles verloren hebbend, 21 kunstmest, 22 strijd, 23 krans, 24 land in Europa, 27 

batterij, 28 uitroep, 29 opening in het ijs, 32 aftreksel, 34 zangnoot, 35 rolkraag, 36 legering, 37 struisvo-

gel, 38 nep, 39 matroos, 41 Europeaan, 42 internationaal (afk.), 43 mink, 44 verder vooruit, 45 Financieel 

Economische Tijd (afk.), 48 moerasplant, 49 uniek, 51 koppel, 52 ongebroken, 53 geheel vervuld van, 55 

praatvogel, 56 adres op het internet, 57 melkproduct, 58 muziekterm.

Wijkkrant HBNieuws
Stichting Haagse Beemden Nieuws 
brengt tweewekelijks een gratis krant 
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 
wijkkrant alleen met 
bronvermelding toegestaan.

Bekijk de wijkkrant ook online: www.
hbnieuws.nl. U vindt er een activitei-
tenoverzicht, vacatures, lezersreacties, 
een volledige colofon, ons youtubeka-
naal en meer.

Hoofdredactie
Bert van Gerven
redactie@hbnieuws.nl

Aanleveren berichten
Uw bericht graag aanleveren via
www.hbnieuws.nl  ‘uw artikel 
aanleveren’

Advertenties
redactie@hbnieuws.nl

Contact
redactie@hbnieuws.nl

COLOFON

Helaas heeft v.v. The Gunners moeten besluiten het ‘HBST 2020’ af te 
gelasten. Het toernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd voor de groe-
pen 3/4, 5/6 en 7/8 voor alle basisscholen uit de Haagse Beemden zou 
dit jaar op de eerste drie woensdagen in april plaatsvinden op sport-
park ‘Het Hooghuys’.

TEKST  INGEZONDEN     

Gezien de verdergaande maatrege-
len vanuit het RIVM rondom het co-
ronavirus, met de focus op Brabant, 
vindt men het als organisator niet 
verantwoord om in deze fase samen 
met de basisscholen uit de Haagse 
Beemden dit toernooi te organise-
ren. Niet alleen vanwege het virus 
maar ook doordat er op een aantal 
scholen voor sommige groepen geen 
lessen konden plaatsvinden, was het 

Scholen Toernooi 2020 
afgelast

ook organisatorisch niet mogelijk 
om alles op tijd rond te krijgen.

v.v. The Gunners heeft aangegeven 
uiteraard in 2021 het traditionele 
HBST weer te gaan organiseren. 
Men hoopt als organisatie met deze 
preventieve maatregel een bijdrage 
te leveren in de strijd tegen het co-
ronavirus.


