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Haagse Beemden Nieuws

Jeugdige 
dartkampioen

Jeffrey Martens is pas twaalf. 
Maar toch al Bredaas kampioen 
bij de jeugd én de senioren. 
Hebben we een nieuwe Barney in 
ons midden?

Avondvierdaagse 
succes

Afgelopen maand vond weer 
de traditionele 4 beemdentocht 
plaats. In dit nummer een foto-
impressie van dit evenement, 
met speciale aandacht voor de 
deelnemertjes van NBS Burgst 
Kroeten

De een komt, de 
ander gaat

In dit nummer een interview 
met de nieuwe directrice van 
BS De Wildert, Ans Bielars. Op 
BS De Vlier nam directeur  Cor 
Diepstraten op gepaste wijze 
afscheid na 7 jaar.
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en nog veel meer wijknieuws

10 jaar WC 
Heksenwiel

In dit nummer een verslag met 
veel foto’s van de feestelijkheden 
ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van winkelcentrum 
Heksenwiel.
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Foto Jan Egbers

Foto Peter van Kakerken

20 jaar Haagse 
Beemden Nieuws

In de terugblik deze maand: een 
interview met Wim Goijaarts. In 
1984 kwam hij binnen als hoofd 
op de toenmalige basisschool 
Kesteren. Momenteel is hij 
directeur van KBS Hagehorst.

Foto’s  Peter van Kakerken

Ook in de Haagse Beemden kleuren de straten oranje. Het EK is begonnen! Hier 
ziet u enkele bewoners van de Schippersslagen.   (Foto Peter van Kakerken)

Foto A. Derksen-Ponce

Foto Peter van Kakerken
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20 jaar Hagehorst
‘In 20 jaar is er ontzettend veel veranderd, het werk blijft heel interessant, maar 
doordat ik niet meer met kinderen werk heb ik soms heimwee naar de klas met 
kinderen…’ zegt Wim Goijaarts, directeur van de basisschool Hagehorst .

Door Antonieta Derksen-Ponce

De katholieke basisschool Kesteren 
heeft een nederige geboorte gehad 
in het jaar 1984. Deze gebeurtenis 
was vermeld in het Haagse Beemden 
Nieuws van 20 jaar geleden, een 
tijdstip dat overeenkomt met de 
geboorte van onze krant. In dit 
interview kijkt meneer Goijaarts 
terug naar die tijd. ‘We zijn indertijd 
met twee scholen begonnen. Een 
lagere school en kleuteronderwijs 
waar zes kinderen op zaten. Vier 
van die kinderen waren op de lagere 
school onder mijn hoede en de twee 
kleuters zaten bij jufrouw Carla. 
In die tijd was het hier pionieren 
want er was hier nog niks in de 
omgeving. Wij zaten in een oud 
gebouw, dat achteraf ‘De Krakkemik’ 
werd genoemd. Niks was er af, we 
hadden geen telefoon, geen water. 
We moesten water met een emmer 
bij de boer halen die hier dichtbij 
woonde om de toiletten door te 
spoelen en we moesten toch al met 
de kinderen beginnen. Natuurlijk kijk 
ik er nu nostalgisch op terug, die 
toestand heeft niet zo lang geduurd, 
gelukkig.’ 

De directeur
‘De advertentie, waarop ik gereageerd 
heb, betrof een hoofdleidster of 
hoofdonderwijzer’ herinnert Wim 
Goijaarts zich. Hij legt uit dat in 
1985 de kleuterschool en de 
lagere school samengevoegd 

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Haagse 

Beemden Nieuws op 28 juni 1984

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

In onze speciale reeks terugblikartikelen deze 
maand een interview met Wim Goijaarts, die 20 
jaar geleden naar basisschool Kesteren kwam en 

nu directeur is van BS Hagehorst.

zouden worden en basisschool 
gingen heten, met een directeur 
aan het hoofd. ‘Het bestuur vond 
het niet nodig om een hoofdleidster 
te benoemen toen ze mij gevonden 
hadden en dus was ik offi cieel, en 
dat was uniek, allebei tegelijk voor 
de duur van een jaar. Met de tijd 
ben ik meer manager geworden 
dan leerkracht. Ik had voor het 
onderwijs gekozen omdat ik hou 
van kinderen, van les geven, van het 
verder ontwikkelen van kinderen. In 
de loop van de jaren ontdekte ik dat 
het niet meer te combineren was om 
tegelijkertijd een goede directeur en 
goede leerkracht te zijn, dus toen 
de mogelijkheid er kwam om niet 
meer voor de klas te hoeven staan 
heb ik daarvoor gekozen. Ik heb 
de jaren die daarop volgden toch 
veel les gegeven, maar dan onder 
het mom van ADV, vervanging van 
leerkrachten, ook bij kleuters en dat 

leerkracht steeds meer een stuk 
opvoeding van de ouders moet 
overnemen wat eigenlijk helemaal 
niet onze taak is. Daar zijn we ook 
niet voor opgeleid. De sociaal-
emotionele ontwikkeling op school is 
een veel belangrijker rol gaan spelen. 
Het gaat niet alleen maar over wat 
kunnen we de kinderen leren, maar 
ook van hoe ga je op een goede 
manier met elkaar om. Daar moet je 
kinderen ook gewoon in opvoeden. 
Wat wij eerst veronderstelden dat 
alle ouders zelf deden, dat is niet 
meer vanzelfsprekend. Dat vind 
ik wel heel jammer. Los daarvan, 
wij zien ook dat het niveau van 
kinderen die onder instromen, als 
vierjarigen, dat is niet meer het 
niveau van 20 jaar geleden. Daar 
maken wij ons ook wel zorgen over. 
Je ziet ook dat er wel meer ouders 
zijn die zelf moeite hebben met het 
opvoeden van kinderen. Of dat nu te 

vond ik een hele les voor mijzelf. 
Daarmee krijgt een mens vanzelf 
bewondering voor de kleuterjuf,’ 
aldus Wim Goijaarts. ‘In 20 jaar is 
ontzettend veel veranderd, het werk 
voor mijzelf blijft heel interessant, 
maar doordat ik niet meer echt met 
kinderen werk, heb ik soms heimwee 
naar de klas. Maar ik heb voor 
directeur zijn gekozen en dit blijft 
nog steeds een uitdaging voor mij.’

De kinderen
Wim Goijaarts denkt dat er wat 
de kinderen betreft veel veranderd 
is: ‘We zijn in de eerste plaats 
een onderwijsinstelling, natuurlijk 
hoorde daar altijd al een component 
opvoeding bij, maar de laatste 
jaren zie je toch ook wel dat je als 

maken heeft met het feit dat zij er 
onvoldoende tijd voor hebben omdat 
ze zelf werken… Ik denk wel dat dit 
voor veel ouders geldt en dat vind ik 
jammer. Ze komen vaak moe thuis 
en dan moet er nog tijd zijn voor de 
kinderen, dat betekent ook dat de 
televisie een hele grote invloed heeft 
en soms misbruikt wordt als oppas. 
Er wordt heel veel vertoond dat niet 
voor kinderen geschikt is zoals onder 
andere geweld.’ 

De school
De school is tegenwoordig veel 
ruimer behuisd dan in het begin. 
Jammer genoeg hebben we nog 
steeds een (slechte) dependance aan 
de Kesterendreef. Maar daar komt dit 
jaar verandering in. Gelukkig hebben 
we ruimte genoeg voor de huidige 
280 leerlingen. Met het totaal van 
negen basisscholen in de Haagse 
Beemden is er voor ieder wat wils. 
‘Wij zijn één van de vier katholieke 
scholen er zijn twee openbare 
scholen, twee nutscholen en een 
protestants- christelijke school. 
Ik vind dat goed want de ouders 
kunnen dan heel bewust kiezen,’ 
concludeert Wim Goijaarts. 
Op 1 augustus bestaat de school 20 
jaar, dus na de zomervakantie wacht 
de kinderen een heel feestelijke sfeer 
en leuke activiteiten om het jaar te 
beginnen! In de maand mei werd 
op zes dagen een zelfgeschreven 
feestmusical gepresenteerd ter ere 
van het jubileum. Dankzij de inzet 
van leerlingen, ouders, vrijwilligers, 
leerkrachten en natuurlijk de 
deelname van de directeur zelf in 
de musical, werd deze voorstelling 
een groot succes.



ADVERTENTIEPAGINA



5

Vakantiegriffel

Hoera, lekker vakantie. Als u dit leest geniet 
ik waarschijnlijk ergens van een wijntje, 
zonder luchtvervuiling, lawaai en ergernis. Hierbij dus wat 
algemene bespiegelingen, over de dolle gang van zaken in 
onze stad, ons land en de verdere wereld.

Noodklok Beyerd
Normaal luidt de noodklok, maar in Breda ‘beyerd’ hij. Wethouder Oomen 
zei het al, we zitten in de nesten. De zeven vette jaren van potverteren, 
plannen maken en geld uitgeven zijn voorbij. Dan vraag ik mij af: 
Kloppen de keuzes nog wel? Onze stad zou toch schoon, veilig en sociaal 
worden? Mijn vrouw sprak een werkneemster van de Thuishulp. Die is 
doodsbenauwd voor haar baan. Er is een tekort van 3 miljoen… En wat zei 
die mevrouw? Het geld is er wèl voor NAC… Ik ben dus niet de enige.

En verder…
Ons openbaar vervoer probeert de klanten letterlijk vast te houden door 
‘slimme bussen’ in te zetten. Als je probeert uit te stappen word je subiet 
klemvast door de deuren gegrepen…

De groene stroom raakt uit de mode. Windmolens, ze zijn alleen effectief 
tussen windkracht drie, dan draaien ze pas, en windkracht zeven. Bij meer 
wind moeten ze worden stilgezet, anders vliegen de wieken er af. Maar de 
bewoners van de Kroeten krijgen nu eindelijk de molen waarvoor ze ook 
betaald hebben. Nu maar met z’n allen hard blazen…

Gezien de komende gemeentelijke bezuinigingen zal de bestrating in de 
Haagse Beemden voorlopig nog wel de nodige hoofd- en beenbrekens 
kosten… En daardoor komt het ook dat gebruikers van scootmobielen en 
skates genoodzaakt zijn om  op de rijweg rijden. Hoezo veilige stad?

Door de bezuiniging wordt de invoering van dertig-kilometerzones 
uitgesteld. Voorlopig dus geen wandelende nieren en kapotte 
schokdempers. De politie had al verklaard dat er geen menskracht was 
om de snelheidsbeperking te controleren. Ik lees in het jaarverslag van 
het BEKOM dat ze hadden voorgesteld om in plaats van plateaudrempels 
de snelheid uit het verkeer te halen door het plaatsen van bloembakken. 
Die zouden dan uit kostenbesparing door de omwonenden onderhouden 
kunnen worden. Best wel een goed idee, in Drimmelen en Galder werkt 
dat perfect, maar hoe reageert de Gemeente? “In onderhoud door 
bewoners heeft de Gemeente geen vertrouwen”. Zou het ook niet zo 
kunnen zijn dat de bewoners geen vertrouwen hebben in het onderhoud 
door de Gemeente…?

Nog even dit:
Ook na de Tweede Wereldoorlog is het nog steeds mogelijk dat één 
persoon de zaak op scherp zet. Wie haat zaait zal Jihad oogsten.

Gegroet!

Griffel

Zorg dicht bij huis
Sinds 7 november 2003 is Sterrenkroos een gezinsondersteunende voorziening gestart vanuit 
de Nederlandse Stichting voor Woon en Activiteitencentra voor lichamelijk gehandicapten 
(NSWAC). De redactie van het Haagse Beemden Nieuws bracht een bezoek aan Sterrenkroos 
en sprak met Lianne van Dorst (locatiehoofd) en Leo Vergouwen (directeur).

Door Marian Breedijk

Kinderen en jongeren met een 
lichamelijke of meervoudige 
handicap met een hulpvraag aan een 
zorginstelling waren tot voor kort 
aangewezen op NSWAC ’t Kroeven 
in Roosendaal. Om de zorg zo dicht 
mogelijk bij de thuissituatie van de 
kinderen aan te kunnen bieden is 
er na onderzoek besloten om ook 
in Breda de gevraagde zorg aan te 
bieden. In samenwerking met Wonen 
Breda (woningbouwcooperatie) is er 
hard gewerkt aan de accommodatie 
op de adressen Sterrenkroos 9 en 29. 
Het resultaat mag gezien worden. 
Het geheel werd een sfeervolle 
en kleurrijke woonruimte, waarin 
kinderen en jongeren zich zeker 
prettig zullen voelen.

Gezinsbegeleiding
Ter ontlasting en ondersteuning van 
de gezinssituatie is het mogelijk 
om een kind te laten logeren in 
Sterrenkroos. Logés slapen in een 
één of twee persoons logeerkamer. 
Het team van Sterrenkroos hecht 
veel waarde aan het feit dat kinderen 
zich prettig voelen tijdens het verblijf. 
Een huiselijke sfeer zal hier zeker toe 
bijdragen. In de open keuken kunnen 
kinderen, die dat leuk vinden, een 
beetje mee helpen met het eten 
klaar maken. Per keer kunnen er 
zes kinderen of jongeren logeren 
in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Bij 
de samenstelling van de groep 
zal er zeker rekening gehouden 
worden met de leeftijdsverschillen. 
De naschoolse opvang richt zich op 
kinderen die overdag deelnemen 
aan een dagbesteding in de vorm 
van onderwijs. De redenen waarom 
kinderen hier aan deelnemen zijn 
divers. Hierbij valt te denken aan: 
sociale contacten, gezinsontlasting, 
vrijetijdsbesteding, zelfredzaamheid 
of het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden in groepsverband. 
De kinderen verblijven samen in de 
groep met de logés. Daarnaast wordt 
er ambulante zorg aangeboden 
aan gezinnen met een lichamelijk 
gehandicapt kind. Die zorg 
kan bestaan uit pedagogische 
gezinsbegeleiding ter ondersteuning 
van de ouders bij opvoedingsvragen 
of praktische thuiszorg door middel 
van verzorging en begeleiding van 
het kind in de thuissituatie.

Zelfstandigheidstraining
Lianne van Dorst en Leo Vergouwen 
zijn trots op de mogelijkheid die 
ze bieden om jongeren in de 
gelegenheid te stellen om zich voor te 
bereiden op het zelfstandig wonen. 
Zij hebben daarvoor de beschikking 
over een klein appartementje op de 
bovenverdieping. Het doel van de 
training is dat de jongere voor zich 
zelf duidelijk krijgt voor welke vorm 
van wonen hij/zij in aanmerking wil 
of kan komen. Bij de woontraining  

wordt onder deskundige begeleiding 
stap voor stap gewerkt aan 
een optimale zelfstandigheid 
van de jongere. Hierbij wordt 
getracht duidelijk te krijgen welke 
ondersteuning noodzakelijk is in 
de toekomstige vorm van wonen. 
Naast huishoudelijke activiteiten 
komen ook zaken aan de orde 
als  inkopen en deelname aan het 
maatschappelijk verkeer. Lianne en 
Leo zijn dan ook zeer tevreden met 
de locatie in de Haagse Beemden. 
In deze wijk is deelname aan het 
maatschappelijke verkeer in optimale 
zin mogelijk. De Haagse Beemden is 
rolstoelvriendelijk en alle faciliteiten 
zijn binnen handbereik. Dit maakt dat 
de integratie soepel kan verlopen.

Peuter+groep
Indien ouders een hulpvraag hebben 
waar Sterrenkroos momenteel 
nog niet in voorziet dan zal samen 
met hen onderzocht worden of 
Sterrenkroos de aangewezen 
voorziening is om aan deze vraag 
te voldoen. Momenteel heeft 
Sterrenkroos 45 gezinnen in zorg. Na 
de zomervakantie wordt er gestart 
met de peuter+groep. Per dagdeel 
kunnen er vier tot vijf kinderen 
opgevangen en begeleid worden in 
hun ontwikkeling. Deze nieuwe vorm 
van zorg zal aangeboden worden 
in combinatie met revalidatie en 
fysiotherapie. 

Geen wachtlijst
Lianne en Leo willen graag laten 
weten dat zij geen wachtlijst hebben 
en tot nog toe altijd aan een zorg 
of hulpvraag konden voldoen. Als 
u in aanmerking wilt komen voor 
Sterrenkroos kunt u zich voor een 
indicatiestelling wenden tot de 
indicatiestellende instantie in de 
regio. Als u graag wilt weten of 
Sterrenkroos een geschikte plek is 
voor uw kind,  kunt u een afspraak 
maken voor een oriëntatiebezoek. 
Lianne van Dorst zal graag uw vragen 
beantwoorden: tel. 5421920.

Activiteiten in Sterrenkroos Foto Peter van Kakerken

Inwoner Haagse Beemden in de bres voor ALS
Ed van Hoof is ALS-patiënt. Om meer bekendheid aan deze ziekte te geven is hij een 
campagne gestart. Zo hoopt hij sponsoren en donateurs te vinden. Het ALS-centrum heeft geld 
nodig voor de research naar deze vrijwel onbekende slopende ziekte. Mensen in de kracht van 
hun leven raken verlamd, terwijl er nauwelijks goede medicamenten zijn om deze ziekte te 
stoppen. Ook is de oorzaak van deze ziekte nog niet bekend.

Door Nelleke van der Zee

Ongeveer duizend patiënten telt 
Nederland. Amyotrofi sche Lateraal 
Sclerose (ALS) is een aandoening 
die leidt tot het onvoldoende of niet 
functioneren van de spieren, omdat 
er iets mis is met de zenuwbanen 
die de verbinding vormen tussen 
hersenen en spieren. De cellen van 
deze zenuwbanen vallen geleidelijk 
uit en geven geen signalen meer 
door aan de spieren, waardoor zij 
niet meer (kunnen) functioneren. 
Het is nog niet bekend hoe de ziekte 
ontstaat (bron: website VSN). Ed 
van Hoof, van beroep fotograaf, is 
zelf geveld door deze ziekte. Zijn 
motoriek is dusdanig aangetast dat 
het praktisch niet meer mogelijk is 
zijn beroep uit te oefenen.

Campagne
Als geen ander weet hij hoe 
belangrijk het is, dat er goede 
research naar deze ziekte gedaan 
wordt. Sinds 1992 is er in Europa 
een ALS-diagnosewerkgroep, die 

nauwe contacten onderhoudt met 
elkaar. In het UMC te Utrecht en 
het AMC in Amsterdam zit het 
ALS-centrum. Zij houden zich bezig 
met: het bundelen van kennis op het 
gebied van diagnostiek, behandeling 
en wetenschappelijk onderzoek; 
opzetten van een zorglijn; aanbieden 
van de mogelijkheid tot een 
second opinion; verbeteren van 
onderzoeksinfrastructuur; aanbieden 
en vernieuwen van onderwijs en 
opleidingen op het gebied van ALS 
en het bieden van informatie en 
ondersteuning. Zoals bij vele andere 
ziekten is er ook hier een chronisch 
geld tekort. Het grote geld gaat 
meestal naar een ziekte die veel 
media aandacht krijgt. Omdat er 
in Nederland relatief weinig ALS-
patiënten zijn, komt er ook bij het 
ALS-centrum te weinig geld binnen. 
Ed probeert nu met zijn actie 
bedrijven te vinden die graag een 
geldelijke steun willen geven aan dit 
centrum.

Activiteiten in Sterrenkroos Foto Peter van Kakerken

Doelstelling
Ed van Hoof wil graag ALS onder 
aandacht van de bevolking brengen. 
Op deze manier hoopt hij ook 
particulieren te kunnen motiveren 
om een donatie te doen. Zo heeft 
hij al enkele bedragen in zijn eigen 
vriendenkring weten op te halen.
Meer info: Spierziekteninformatie-
lijn 0900-5480480, www.vsn.nl of 
www.alscentrum.nl. 

Open dagen 
dansstudio de 
Vloer
– Woensdag 23 juni: kinderdans 

in het Kraaienest. Van 13.30 tot 
15.30 dansen we de lentegroei 
naar eigen fantasie en dansjes uit 
de Efteling en K3.

– Donderdag 24 juni: t’ai chi in het 
aardrijk 57a. hier zijn drie niveaus 
aan de slag om al bewegend tot 
een gelijkmoedige rust te komen.

– Vrijdag 2 juli: dansexpressie voor 
volwassenen in het aardrijk 57a. 
Van 20.30 tot 22.30 werken 
aan één thema zoals dieren, 
jaargetijden, mode enzovoort. 
De les wordt afgesloten met een 
geïmproviseerde dans.

Ed van Hoof
Foto Peter van Kakerken

Geen krant ontvangen?

Laat ons dit altijd weten

Bel 5427021 vóór 18.00 uur op de eerste dinsdag na de verschijnings-datum van de krant 
en geef uw naam, adres, postcode en telefoonnummer door. Indien mogelijk wordt de krant 
die week nog nabezorgd.
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Waarom 
moeten?

Enige tijd geleden gebeurde 
het dat een vriendin weduwe 
werd. Op zich een triest 
gebeuren, maar zo is nu 
eenmaal het leven. De 
verwerking van deze droeve 
gebeurtenis ging eigenlijk 
heel goed. Ze begon zich weer 
onder de mensen te vertonen 
en was heel openhartig over 
haar verdriet. Dit had ze 
eigenlijk beter niet kunnen 
doen…

Plotseling zat iedereen ineens 
vol goede ideeën. Ze moest 
maar naar de 55 plus club. 
Daar zaten vast ook wel 
aardige mannen bij. Ze moest 
ook naar de dansavonden voor 
bejaarden… zo gezellig. En 
bridgen… ja… dat moest ze 
zeker gaan doen. Als je ging 
bridgen hoorde je er pas weer 
helemaal bij. Wat ze zeker 
moest doen was lid worden 
van de fi etsclub, de paden in, 
de lanen uit. En dan onderweg 
een terrasje pakken en met 
een harinkje in de hand aan de 
kant van de weg op de foto. 
Dat was het toch helemaal. Ja 
toch? Te gek zeg! Dat moest 
ze echt gaan doen.

Ja, het was te gek. Ze belde 
me in dikke tranen op. Moet 
dit nu echt allemaal om je 
verdriet te verwerken? Nee… 
keihard nee, iedere mens 
verwerkt zijn/haar verdriet op 
eigen wijze. En al die mensen 
die aan de kant van het verhaal 
staan moeten eens ophouden 
(ondanks dat het heel lief 
bedoeld is) met te vertellen 
wat een mens allemaal moet 
en wat toch zo goed voor 
hem/haar wel niet is. 

We hebben haar zo goed 
mogelijk getroost, wel heb 
ik gezegd dat ze onder de 
mensen moet blijven, maar 
wel helemaal vanuit haar 
eigen vrije wil. En moeten is er 
dus echt niet bij!

Lieke

Politieteam Prinsenbeemden 
heeft een 
probleem
Je zou het een jojo-probleem 
kunnen noemen, het steekt 
af en toe de kop op, wordt aangepakt en dan gaat het 
weer een tijdje goed,  zoals met veel zaken. Ditmaal is de 
parkeeroverlast weer aan de beurt.

Door Joop Leeser

Zowel het politieteam als ook de 
gemeente Breda horen van alle 
kanten klachten over fout parkeren. 
Het schijnt moeilijk te zijn om de 
auto te parkeren op de daarvoor 
aangewezen plaatsen, aangeduid 
met een P. De politie heeft daarom 

een plan van aanpak gemaakt om 
deze overlast weer eens fl ink te 
bestrijden en dat zal meestal niet 
bestaan uit een vriendelijk verzoek 
de auto elders, op een plek waar 
het wel mag, neer te zetten. U bent 
gewaarschuwd! 

Verkeersveiligheid in de Haagse Beemden
Om de veiligheid op het wegennet te verhogen is vooral duidelijkheid in functie en gebruik 
van verschillende wegen nodig.  In het kader van 'Duurzaam Veilig' zijn landelijke richtlijnen 
opgesteld voor de categorisering van wegen.

Onder redactie van Joop Leeser en Heidi Wijtmans

In de richtlijnen worden wegen in de 
volgende categorieën ingedeeld:

– Stroomwegen: dit zijn de 
autosnelwegen. Voor Breda zijn 
dit de A16, A27, A58 en A59.

– Stads- of gebiedsontsluitingswege
n: in Breda ook wel de 'tangenten' 
genoemd. Deze wegen sluiten 
de stad aan op de snelwegen. 
Dit zijn o.a. de Noordelijke 
rondweg (noordtangent), 
zuidelijke rondweg (zuidtangent), 
Westerparklaan en randweg 
Princenhage (westtangent) en de 
Claudius Prinsenlaan-Beverweg-
Kapittelweg (oosttangent).

– Wijkontsluitingswegen: deze 
wegen verbinden de 30 kilometer-
gebieden met elkaar en met de 
stadsontsluitingswegen. Voor 
de Haagse Beemden zijn de 
Westerhagelaan, Emerparklaan 
en het Moerlaken de wijk-
ontsluitingswegen.

– Erftoegangswegen: dit zijn de 
wegen in de verblijfsgebieden. 
Het zijn dus alle wegen welke niet 
onder bovenstaande categorien 
vallen. Het streven is op al deze 
wegen een maximum van 30 
kilometer per uur te laten gelden.

30 kilometer gebied
Aan elke categorie worden eisen 
gesteld waaraan de inrichting moet 

voldoen. De vormgeving van de 
weg dient in overeenstemming 
te zijn met de gewenste functie 
van die betreffende weg. Zo is 
het duidelijk dat een autosnelweg 
er geheel anders uitziet dan een 
woonstraat. Aan de andere kant 
is het ondoenlijk om elk straatje 
apart als 30 kilometer gebied in te 
richten. Veel duidelijker en effi ciënter 
is het om een groter gebied in één 
keer als 30 kilometer gebied aan 
te merken. Alle gebieden in één 
keer aan te pakken vergt enorme 
investeringen. Om deze reden is in 
Breda, en vele andere gemeenten 
in Nederland, gekozen voor een 
zogenaamde ‘sobere en doelmatige’ 
inrichting. Dit betekent concreet het 
volgende; de poorten (entrees) van 
zo’n 30 kilometer gebied worden 
duidelijk aangegeven met of een 
drempel of belijning en bebording. 
Verder worden op knelpunten in 
het gebied ook extra maatregelen 
genomen. Deze knelpunten kunnen 
oversteekplaatsen bij scholen en/
of winkelcentra zijn,  maar ook 
gevaarlijke wegvakken of kruisingen. 

Gedragsregels
Binnen een 30 kilometer gebied 
gelden bepaalde ‘gedragsregels’. 
Alle kruisingen zijn gelijkwaardig, dus 
overal geldt 'voorrang van rechts'. 

Dit geldt voor alle weggebruikers, 
dus ook voor fi etsers, uitgezonderd 
voetgangers. Uitzonderingen op 
deze regel zijn aparte fi etspaden of 
busroutes. Dit dient dan wel duidelijk 
te zijn aangegeven. Uitzonderingen 
zijn ook de kruispunten die uitgerust 
zijn met inritconstructies. Bij een 
inritconstructie loopt het trottoir 
door en wordt het hoogteverschil 
aangegeven met betonnen 
inritbanden. Woonerven, zoals ook 
in de Haagse Beemden, zijn in het 
verleden met deze inritconstructies 
vormgegeven. Ook worden vanuit 
kostenoverwegingen vaak bestaande 
inritconstructies gehandhaafd. 
Verkeer dat een straat of woonerf 
verlaat via een inritconstructie dient 
altijd aan iedereen voorrang te 
verlenen, dus ook aan voetgangers. 
Op deze manier wordt de snelheid 
niet overal fysiek afgedwongen, er 
is echter wel aan de automobilist 
duidelijk gemaakt dat ter plaatse 
slechts 30 kilometer per uur mag 
worden gereden. Aangezien 
hierop niet constant controle kan 
plaatsvinden door de politie wordt 
ook een beroep gedaan op de 
eigen verantwoordelijkheid van de 
automobilist. Het is tenslotte veelal 
zijn of haar eigen woonbuurt/-straat 
waar men doorheen rijdt.

Rondwegenonderzoek: 
capaciteit of veiligheid?

Bewonersgroepen en individuele 
burgers gaven hun mening over 
knelpunten van de ontsluitende 
wegen. Vele reacties behandelden 
echter geen capaciteitsproblemen, 
maar problemen met betrekking tot 
de verkeersveiligheid. In dezelfde 
periode verongelukte een jonge 
automobilist op de rondweg en 
mede naar aanleiding van dat 
zeer trieste incident, zette een 
gemeentelijk raadsfractielid een 
publiciteitsoffensief in, waarin de 
rondwegen van de Haagse Beemden 
onveilig werden verklaard.

Veligheid Westerhagelaan

Het Bekom heeft in de veiligheids-
discussie geen stelling genomen, 

noch hebben wij een mening 
gevormd over de bewering dat de 
Westerhagelaan onveilig zou zijn, 
omdat wij niet beschikken over 
objectieve ongevalcijfers en relevant 
vergelijkingsmateriaal. Zonder deze 
gegevens kunnen wij niet vaststellen 
of de Westerhagelaan het van 
de gemeente Breda ontvangen 
predikaat: ‘niet bijzonder onveilig’ 
al dan niet verdient. Zolang wij niet 
beschikken over deze gegevens 
kunnen wij niet meer doen dan 
onze conclusies trekken uit de 
reacties van onze achterban en die 
lijkt zich meer zorgen te maken 
over de veiligheidsaspecten van de 
Westerhagelaan dan de frequente, 
lokale verkeersopstoppingen.

Wilt u ook uw mening over de 
capaciteit van de rondwegen 
geven? Dat kan in het forum op 
www.haagsebeemden.nl. Op de 
website van uw wijkraad staat 
eveneens een toelichting op dit 
project. Een andere optie is een e-
mail te sturen aan 
rondweg@haagsebeemden.n l . 
Personen die geen gebruik maken 
van e-mail of internet kunnen 
hun schriftelijke reactie sturen aan 
het secretariaat van het Bekom, 
Noortberghmoeren 37, 4824 JA 
Breda. De wijkraad stelt ieders 
mening op prijs.

40 jaar BC de 
Zwaluwen
1 augustus a.s. be-
staat Badminton 
Club de Zwaluwen 
veertig jaar. We 
gaan dit uitgebreid vieren!

– Zaterdag 19 juni wordt de aftrap 
gegeven met een ontbijt in het bos 
voor de eigen leden.

– Zondag 27 juni is er voor de 
jeugdleden een survivalmiddag bij 
een outdoor centrum in de regio.

– Zaterdag 3 juli is er een 
spetterende feestavond voor leden 
en oud-leden in zaal Marktzicht 
aan de Markt in Prinsenbeek. 
Ieder die in de afgelopen veertig 
jaren lid is geweest, is van harte 
welkom. U kunt zich inschrijven 
per e-mail, info@bcdezwaluwen.nl 
of per post, Postbus 136, 4840 
AC Prinsenbeek. De kosten zijn 
inclusief hapjes en drankjes € 7,50 
per persoon. Graag overmaken 
op giro 3798061 t.n.v. BC de 
Zwaluwen. Vanaf 19.45u bent u 
van harte welkom.

– Op 17 september ten slotte houdt 
de vereniging een receptie voor 
alle leden, oud-leden, relaties, 
bevriende verenigingen en 
iedereen die de club een warm 
hart toedraagt. De receptie wordt 
gehouden in Café De Drie Linden 
te Prinsenbeek van 18.30 tot en 
met 20.00 uur. Aansluitend zal 
er in de sporthal een geweldige 
happening zijn in de vorm van 
een badmintondemonstratie 
uitgevoerd door een 
internationaal promotieteam. Alle 
belangstellenden zijn natuurlijk 
van harte welkom. U hoeft zich 
hiervoor niet aan te melden.

Voor meer informatie over de 
festiviteiten kunt u contact opnemen 
met Marijke Gijselman, tel. 5415034.

Bekom-
zomerkampioenschappen
Met ingang van dinsdag 1 juni 
gaat de zomercompetitie van 
de bridgeclub Haagse Beemden 
van start. Deze competitie wordt 
gespeeld in dertien zittingen met 
lijnen van acht tot veertien paren. 
Aanmelden per speelavond, alleen of 
per paar. Kosten € 1,50 per persoon. 
Elke avond zijn er prijzen in natura en 
aan het eind van de zomercompetitie 
worden er meesterpunten 
toegekend volgens NBB schaal aan 
de hoogsteindigende spelers. De 
uitslagen worden via bridgemates 
supersnel uitgerekend! Speelt u 
acht of meer zittingen dan maakt u 
kans om Bekom-zomerkampioen te 
worden. Sinds vorig jaar sponsort 
het Bekom (Bewonerskomitee 
Haagse Beemden) deze zomerkam-
pioenschappen met een schitterende 
wisseltrofee. De gang van zaken van 

deze zomercompetitie is vastgelegd 
in het reglement zomerdrives 
(verkrijgbaar op de speelavonden). 
De zomerdrives worden gehouden 
in Sportcafé “De Ganzerik”aan 
de Ganzerik, aanvang 20.00 uur. 
De zaal is open om 19.30 uur 
en de inschrijving sluit om ca. 
19.45 uur. Informatie: Johan 
Stoel, tel. 5424633 of Rob van 
Steenbergen, tel. 5419024. Bezoek 
ook onze uitgebreide website: 
www.bridge-haagsebeemden.nl

N.B. Bij de start van het 
winterseizoen 2004/2005 is het 
ook weer mogelijk bridgelessen 
te volgen. Zowel beginners- als 
vervolglessen. Inlichtingen: docent 
Wim Nouwen, tel. 5428142 
of Els Hettinga, tel. 5415878.

Enige maanden geleden startte het Bekom een onderzoek naar de capaciteit van de 
rondwegen van onze wijk, omdat er aanwijzingen waren, onder andere klachten van 
bewoners en ondernemers, dat de doorstroming op een aantal plaatsen onvoldoende zou zijn. 
Kennis van problemen in de huidige infrastructuur is uiteraard van belang bij de beoordeling 
van eventuele toekomstige uitbreidingsplannen. Immers, een uitbreiding brengt automatisch 
een toename van mobiliteit met zich mee.

Onder redactie van Joop Leeser

‘Ik speel met groen’ naar 
Haagse Beemden

De Bredase spellenvereniging 
‘Ik speel met groen’ houdt de 
spellenavonden vanaf woensdag 
9 juni op een nieuwe locatie. De 
vereniging bestaat pas een half jaar, 
maar nu al is de huidige locatie te 
klein. Op 9 juni hebben we tevens 
gevierd dat het team van ‘Ik speel 
met groen’ op 29 mei Nederlands 
Kampioen Bordspellen is geworden. 
In oktober gaat het team naar het 
Duitse Essen om de strijd aan te gaan 
bij de Europese Kampioenschappen.
Elke twee weken komen leden 
van de vereniging en andere geïn-

teresseerden bij elkaar om oude 
en nieuwe bordspellen te spelen. 
Daarbij worden niet de traditionele 
spellen gespeeld als ‘Monopoly’ of 
‘Mens Erger Je Niet’, maar veelal 
meer strategische spellen als ‘De 
Kolonisten van Catan’ of ‘Puerto 
Rico’. Vanaf woensdag wordt dat 
gedaan in Buurtcentrum Loper 
aan de Julie Claeysstraat 27 te 
Breda. Voor niet-leden bedraagt de 
toegang € 2,-. Iedereen die zin heeft 
kan dus vanaf half acht terecht bij 
de spellenvereniging. Voor meer 
informatie kunt u kijken op de 
website www.ikspeelmetgroen.nl of 
bellen met Jeroen Klaasse, tel.:06-
45308700 of een e-mail sturen naar 
info@ikspeelmetgroen.nl
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10 JAAR WC HEKSENWIEL

Foto’s 
Peter van Kakerken 

Winkelcentrum Heksenwiel 
swingt de pan uit
Het was een hele week feest vanwege het tienjarig 
bestaan. Bijna iedere winkelier had wel iets in petto voor 
het winkelend publiek. Vanaf dinsdag 11 mei begonnen 
de activiteiten. Van bingo tot rock-‘n-rollen op het plein. 
Winkelcentrum Heksenwiel kan terugblikken op een gezellig 
festijn.

Door Nelleke van der Zee

Het was wel even spannend of de 
weergoden ook een handje mee 
zouden helpen, maar gelukkig bleef 
het droog. Veel activiteiten werden in 
de openlucht gehouden. Jammer was 
het wel dat op donderdagochtend 
de temperatuur enkele graden te 
laag bleef. De ouderen uit onze 
wijk werden getrakteerd op een 
bakkiesochtend. Extra stoelen waren 
er neergezet, zodat er een groot 
terras ontstond. Een grote kraam 
met koffi e en belegde broodjes 
sierde het geheel. Om de spieren niet 
te stijf te laten worden door de kou 
probeerden de zangers Robbie (van 
het tv-programma Ab Normaal) en 
Vader Abraham de stemming erin te 
krijgen. In polonaise gingen ze over 
het plein en zongen ze uit volle borst 
mee met de oude bekende liedjes 
van Vader Abraham. Lachen was het 
geblazen toen drie dames werden 
uitgenodigd om ieder op hun manier 
op de schoot van deze zanger het 
duet ‘Lieve opa’  ten gehore te 
brengen.

Evergreens
Een heel ander publiek trokken de 
Crazy Pianos uit Scheveningen, die 
veelal evergreens in hun repertoire 
hadden zitten. Voor hen waarbij 

het ritme begon te kriebelen, was er 
gelegenheid genoeg om een dansje 
te wagen op het plein. Het jonge 
publiek kende de oude deuntjes toch 
ook wel, omdat tegenwoordig vaak 
deze oude hits geremixed worden en 
zo in een nieuw jasje wederom de 
hitlijsten bestijgen.

Idols
De afsluiter van de feestweek was 
natuurlijk spetterend. Omroep 
Brabant stond op het plein met het 
radioprogramma ‘Echt Ewald’ en 
een keur aan artiesten. Zo kwam 
halverwege de middag René Shuman 
in een prachtige oldtimer het plein op 
rijden en vermaakte het publiek met 
de oude bekende hits van ‘de King’ 
Elvis Presley en wat eigen nummers. 
Maar… het wachten was natuurlijk 
op het klapstuk van die middag; 
‘Idols Bas en Joel’. De jonge fans 
liepen al zenuwachtig op het plein 
rond met handtekeningenboekjes in 
de aanslag. Een oorverdovend gegil 
hulde het plein, toen de twee idolen 
op het balkon verschenen boven 
de plaatselijke brasserie. Na wel tig 
keren op commando uitschreeuwen 
van hun naam, werd het wachten 
beloond met een optreden van Bas 
en Joel.  
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Een frisse wind
Sinds 14 april heeft basisschool De Wildert een nieuwe directeur mogen begroeten, of beter 
gezegd directrice. Na een periode als waarnemend directrice heeft Ans Bielars het aanbod om 
als blijvend hoofd te werken aangenomen. Haar motto: “Behouden wat goed is en verbeteren 
wat beter kan.”

Door Heidi Wijtmans

Alle openbare scholen in Breda 
hebben één overkoepelend bestuur. 
Dit was voor de oude directeur 
van De Wildert, Jos Laeven, een 
reden om zich aan te bieden 
voor het directeursschap op de 
montessorischool in Breda, die ook 
onder dit bestuur valt. Daar was 
toevallig de post open omdat Ans 
Bielars daar vertrokken was met het 
verzoek om een andere betrekking. 
Toevalligerwijs werd haar gevraagd 
om waarnemend directrice te worden 
bij De Wildert. Ze accepteerde dit en 
na een goed bevallen periode werd 
dit in april een vaste aanstelling.

Sfeer
De doorslag voor de acceptatie 
werd gegeven door de sfeer op de 

school. Ans kan goed samenwerken 
met iedereen en er heerst een goed 
pedagogisch klimaat volgens haar 
zeggen. Dit was reden genoeg om te 
blijven. Haar streven is om een nieuwe 
impuls te geven aan de school. Zij 
wil het onderwijsconcept dermate 
veranderen zodat er meer aandacht 
komt voor het individuele kind, maar 
ook aanpassingen voor met name 
het rooster van vrije dagen liggen in 
de planning. Ook het bespreekbaar 
maken van allerlei onderwerpen in 
de ouderraad staat op de agenda. 
Hier staan communicatie en respect 
voorop. 

Huisartsentekort?
Iedereen heeft er over gehoord of gelezen, er is een huis-
artsentekort in ons land. Geldt dat nu ook voor de Haagse 
Beemden vraagt u zich misschien af…

Door Heidi Wijtmans

Zeker voor de mensen die hun 
huisarts buiten de Haagse Beemden 
hebben zal dit een brandende vraag 
zijn. Wat als zij nu willen veranderen 
van huisarts naar een huisarts in de 
Haagse Beemden? Op dit moment is 
er echter geen tekort binnen de acht 
huisartsenpraktijken in de Haagse 
Beemden. Medisch Centrum De 
Donk gaf aan een nieuwe collega-
huisarts aan te nemen mocht de 
bestaande praktijk te vol raken. In 
een interview zette Anne-Marie 
Pelgrom-de Bruin, huisarts bij 
Medisch Centrum De Donk, het een 
en ander op een rijtje:

Is er nu een huisartsentekort in 
de Haagse Beemden?
“Het lijkt mij dat er op dit moment 
geen huisartsentekort is in de Haagse 
Beemden en in de regio Breda. In de 
zeer nabije toekomst echter wel. 
Zeker weten. In de regio is het 
percentage huisartsen ouder dan 55-
60 jaar 33%; ter vergelijking, in de 
Haagse Beemden is dit percentage 
25%. Dit baart zorgen voor de 
toekomst omdat slechts tweederde 
van de Haagse Beemden bewoners 
een huisarts in de wijk zelf hebben.” 

Waarom is het wenselijk dat 
de mensen een huisarts in de 
Haagse Beemden hebben?
“Gezien de drukte en de 
omleidingen in Breda, is het vaak 
heel moeilijk voor een huisarts om 
snel op visite te kunnen komen. 
Een bezoekje bij iemand buiten de 
eigen wijk inclusief parkeren kost 
al snel een uur uit en thuis. Er zijn 
op dit moment ongeveer 10.000 
inwoners in de Haagse Beemden die 
hun huisarts buiten de wijk hebben. 
De oorzaken zijn gedeeltelijk 
'menselijk gedrag'. “Als alles goed 
gaat, waarom dan veranderen van 
huisarts?”, gedeeltelijk het feit dat 
de huisartspraktijken in de Haagse 
Beemden lange tijd 'vol' zaten. 
Zolang de mensen en hun kinderen, 
gezond zijn is dat niet zo'n ramp, 
maar zodra ze wat gaan mankeren 
schept de afstand tot een 'verre' 
huisarts (het langzame openbaar 
vervoer, alle stoplichten, fi les en 
het gebrek aan parkeerplaatsen in 
de stad) toch een reële drempel. 
Met als gevolg dat er vaak te lang 

wordt gewacht en de kwaal soms 
aanzienlijk verergert, met alle 
gevolgen van dien. Jonge gezinnen 
in het bijzonder, denken dat hen 
niets kan overkomen en dat een 
huisarts ‘op afstand’ geen probleem 
is. Patiënten verwachten als het erop 
aan komt, dat een huisarts uit de wijk 
waar ze niet bij ingeschreven zijn hen 
wel helpt. Maar is dat wel reëel?” 

Hoe kan een huisartsentekort 
voorkomen worden?
“Een van de mogelijke oplossingen 
is de oplossing dat de bestaande 
praktijken groeien qua aantal 
patiënten. De norm 2350 patiënten 
per praktijk wordt dan overschreden. 
Wat tegenwerkt is de toenemende 
vraag naar huisartsenzorg van 
ongeveer 4 contacten per jaar per 
patiënt naar meer dan 6 contacten 
per jaar. Een vereiste is dan wel 
dat er in de toekomst een aantal 
taken door de medisch geschoolde 
medewerk(st)ers van de huisarts 
kunnen worden gedaan en dat deze 
daartoe goed opgeleid zijn. Een 
andere oplossing is geschikte nieuwe 
huisartsen binnen te halen in de wijk. 
Wel moet het dan aantrekkelijk zijn 
voor zulke nieuwe huisartsen; denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het aantal 
patiënten.” 

Wat willen de huisartsen in de 
Haagse Beemden graag? 
“Op redelijk korte termijn een nieuwe 
en geschikte huisartsengeneratie 
geïnteresseerd krijgen in de Haagse 
Beemden: een grote, belangrijke 
en omvangrijke wijk in Breda. 
Als dat lukt, dat wil zeggen, als 
er voldoende patiënten zijn, dan 
kunnen we de klappen van het 
spoedig met pensioen gaan van 
gevestigde huisartsen (in onze wijk 
zelf, maar nogmaals, in veel grotere 
aantallen in Breda en omstreken 
waar nu nog de bewoners van de 
Haagse Beemden zitten) opvangen. 
In die korte tijd moeten we, als 
moderne praktijken waar sommige 
taken van de huisarts worden 
overgenomen door de medisch 
geschoolde medewerk(st)ers van 
de huisarts, ook een geschikte 
samenwerkingsorganisatie opzetten 
en die medewerk(st)ers opleiden.” 

Thuiszorg, bezuinigingen en Haagse Beemden
Volgens de nieuwsberichten hebben landelijk zo’n twintigduizend cliënten opgezegd bij de 
Thuiszorg door de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Ook in de Haagse Beemden zijn 
er door deze bezuinigingen en de verhoging van de eigen bijdrage in de Thuiszorg slachtoffers 
gevallen. Zowel onder de clientèle als onder het personeel.

Door Nelleke van der Zee

Door de bezuinigingsmaatregelen 
is de eigen bijdrage fors verhoogd 
en is het aantal mensen in de 
hogere tariefgroepen toegenomen. 
Ook moeten grotere bedragen 
tegelijk betaald worden. Voorheen 
kreeg de cliëntèle een maandelijks 
rekeningoverzicht met daarop het 
aantal uren hulp en het daarvoor 
berekende bedrag. Nu is het wat 
lastiger maar cliënten kregen een 
brochure waarin de berekening 
duidelijk werd uitgelegd. 

Resultaat
De regeling is in 2004 ingegaan 
en de gevolgen voor de Thuiszorg 
in de Haagse Beemden zijn nu al 
merkbaar volgens zorgcoördinator 
Rianne Verhaeren van bureau Noord 
waaronder onze wijk valt. In de maand 
maart vielen de eerste afrekeningen 
bij de mensen op de deurmat en die 
zijn behoorlijk geschrokken. Van de 
165 cliënten uit haar bestand die in 
de Haagse Beemden hulp van hen 

krijgen, hebben er vijftien opgezegd 
en een zelfde aantal heeft de zorg 
verminderd, puur om fi nanciële 
redenen. Vooral de mensen die met 
hun inkomsten in de tussengroep 
vallen zijn de dupe, zij gingen van 
€ 50,- naar € 128,- per periode. 
Het gaat veelal om personen die 
huishoudelijke hulp nodig hebben. 
De taken kunnen dan in de 
familiekring worden overgenomen. 
Cliënten die echt verzorgende hulp 
nodig hebben, voelen het natuurlijk 
ook in de beurs, maar zullen het 
moeten accepteren, omdat die hulp 
minder goed door anderen kan 
worden overgenomen.

Verhoging
De verhoging in de eigen bijdrage 
was wel noodzakelijk, omdat die 
voorheen veel te laag was. Maar dat 
het zo drastisch verhoogd is en zo 
snel doorgevoerd werd, vindt Rianne 
toch wel zorgwekkend. De nieuwe 
ontwikkelingen en de verscherpte 

indicatie van de Landelijke Vereniging 
van Indicatieorganen, hebben 
ertoe geleid dat er momenteel een 
personeelsstop is voor ‘Thuishulpen 
A’, die huishoudelijke hulp verlenen. 
Een aantal contracten is opgezegd en 
de uren zijn gehalveerd. Bij navraag 
op Zorginstelling Heksenwiel viel 
de terugval mee. ‘Hier hebben we 
meer te maken met verzorgende 
hulp’; aldus mevrouw van Alphen 
(afd. PR). Ook wijst zij erop, dat de 
mensen goed voorgelicht worden 
over eventuele belastingvoordelen. 
Maar ook zij schat in, dat het leed 
op langere termijn nog niet geleden 
is. Waarschijnlijk kunnen wij pas over 
een half jaar een goed beeld krijgen 
van deze maatregelen, maar dat er 
nu al slachtoffers zijn gevallen aan 
de kant van de clientèle en aan de 
kant van het personeel, staat vast! 
Meer info: CAK-BZ Den Haag. Tel: 
0800-1925.

vraagt 
collectanten
In de derde week van september vindt 
de jaarlijkse collecte plaats van de 
Nierstichting. Bent u bereid om voor 
dit goede doel te collecteren dan kunt 
u zich opgeven bij Charles de Rijk of 
Maureen van Vliet, tel.5426193

Expositie
De uit de Haagse Beemden afkomstige 
kunstschilder Cor Borghouts 
exposeert zijn schilderijen tijdens de 
maanden juni en juli in Verpleeghuis 
Aeneas, Zaart 35 te Breda. Achttien 
werken uitgevoerd in aquarel, pastel 
en olieverf zijn te bezichtigen. Cor 
Borghouts, Sporenweide 20, 4824 
ET  Breda, tel. 5416838, e-mail: 
cor.borghouts@hetnet.nl

Directrice Ans Bielars
Foto Peter van Kakerken 

Lentemarkt
Op zaterdag 19 juni organiseert 
basisschool De Driezwing een 
grootse lentemarkt met tal van 
activiteiten, o.a.:

– Kinderspeelgoedmarkt
– Schminken
– Paardrijden
– Oud-hollandse spelletjes
– Heerlijke hapjes en drankjes
– Een groot rad van fortuin met vele 

prijzen
 
Met de opbrengst van deze 
lentemarkt hopen wij een prachtig 
speeltoestel en andere kleinere 
projecten voor onze school te 
bekostigen. U bent tussen 10.00 
en 14.00 uur van harte welkom 
op basisschool De Driezwing, 
Oeverzegge 1 (naast Medisch 
Centrum Kroeten).

Bloemetje 
van de 
maand 
Vorige maand stelden wij 
u de vraag: “Wie verdient 
het, volgens u, om eens in 
het zonnetje gezet te wor-
den?” Tot nu toe loopt het 
nog niet storm, vandaar 
deze herhaalde oproep.

Met de rubriek ‘Bloemetje van 
de maand’ willen wij iemand 
die iets speciaals betekent voor 
medemensen in de wijk verrassen 
met een bos bloemen. U kent 
vast wel zo’n persoon. De ‘bezige 
bij’ onder ons, die altijd klaar 
staat voor een ander. Niets is hem 
of haar te veel. Of iemand die een 
bijzondere prestatie heeft verricht, 
kortom ‘someone special’. Stuur 
uw nominatie met motivatie naar 
hbnieuws@westbrabant.net. 
Onze redactie bekijkt of degene 
die u heeft aangemeld inderdaad 
verrast gaat worden.

Depressie bij 
ouderen
Op 8 juli a.s. is er een informatie-
bijeenkomst voor 55+-ers met 
sombere gevoelens en andere 
geïnteresseerden. Het thema is 
‘stilstaan en doorgaan bij ingrijpende 
veranderingen’. Hierover is een 
bijzondere fi lm gemaakt: ‘De kunst 
van het ouder worden’, waarin drie 
mensen in beeld worden gebracht 
die veel hebben meegemaakt. Na 
het vertonen van de fi lm is er de 
mogelijkheid om over het thema 
door te praten. Daarna is er een 
informatiemarkt over het aanbod 
van activiteiten, gericht op het 
voorkomen van en het omgaan met 
depressieve klachten. De middag 
wordt georganiseerd door GGD 
West-Brabant, SOB en GGZ Regio 
Breda.
De bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 8 juli van 13.30-16.30 in 
steunpunt Heksenwiel, Heksenwiel-
laan 2. Toegang gratis. Meer info: 
GGZ Regio Breda, Sector Preventie 
en Dienstverlening, tel. 5241230.
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10 JAAR LUCASKERK

Foto Peter van Kakerken 

AVONDVIERDAAGSE

Foto’s  1 en 2: Hans Postelmans (www.haagsebeemden.nl)
Overige foto’s: Jan Egbers

Foto Peter van Kakerken 

Overige foto’s: Anja Wierckx 
(www.haagsebeemden.nl)

Eerste prijs!
NBS Burgst Kroeten was dit jaar 
goed vertegenwoordigd bij de 
avondvierdaagse; maar liefst 79 
deelnemers, fl eurig uitgedost in 
de gele shirtjes van school en een 
oranje petje van de organisatie 

stonden klaar voor de start van 
de 5 km bij ’t Kraaienest. Het 
spandoek ging de lucht in en vol 
goede moed begon de groep aan 
de 1e route, een pittige wandeling 
door de Moeren- en Donkbuurt. 
Ondanks een kleine omweg wist 
iedereen de tocht te volbrengen. 
De 2e avond was een makkie, de 
terugweg kondigde zich al snel aan 
en er werd zelfs nog langs onze 
school gelopen. De derde avond was 
iedereen goed ingelopen en liepen 
ook de kleinsten zonder al te veel 
moeite een rondje rond landgoed 

Burgst. Donderdagavond was de 
slotavond met een kleinere route. 
Kinderen en ouders werden door niet 
meelopende ouders, opa’s en oma’s 
in de bloemetjes gezet en kregen 
een medaille. De organisatie was ook 
zeer blij met ons, want ze beloonden 
ons met een echte beker voor de1e 
prijs voor groepen tot en met 5 km! 

Feestelijk 
jubileum
Zoals we in het vorige nummer van 
het Haagse Beemden Nieuws al 
berichtten, werd het 10-jarig bestaan 
van de Lucaskerk opgeluisterd met 
o.a de aanbieding van een fraai 
mozaïek. Op bijgaande foto’s ziet 
u een impressie van de feestelijke 
onthulling en van het gezellig 
samenzijn met barbecue en 
verfrissingen.

1

2
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Open dag

Sportief plezier
Tijdens de voorbij pinksterdagen vond het Internationale 
Pinkstertoernooi van Handbal Vereniging Kropman 
Tornado’70 plaats. Dit jaar werd het voor de 30ste keer geor-
ganiseerd wat reden was voor een extra feestelijk evenement.

We kunnen terugkijken op een 
geslaagd en sportief toernooi. Alle 
deelnemende teams kregen een 
wedstrijdbal cadeau dankzij de 
sponsor van het heren senioren 1 
team.. Vrijdagavond arriveren de 
eerste deelnemers, onze Duitse 
vrienden. Zij komen al jaren met een 
grote groep naar ons toernooi. Op 
zaterdag komen er nog een groot 
aantal spelers en wordt het een 
gezellige boel. Iedereen heeft eigen 
tentjes bij zich en de hele dag door 
wordt er gehandbald. Spontaan 
worden er allerlei wedstrijdjes 
gespeeld. Aan het einde van de 
dag wordt er nog een shoot-out 
competitie gespeeld. Daarna gaat 
iedereen zich gereed maken voor 
de disco in de WDS kantine. Eerst 

wordt er naar de voetbalwedstrijd 
gekeken en daarna wordt er gefeest 
tot in de kleine uurtjes.’s Zondags zit 
het weer een beetje tegen en wordt 
de spelmiddag vanwege de regen 
afgelast. Gelukkig is het tijdens de 
barbecue weer droog en ’s avonds 
is er wederom een daverende disco. 
Het valt voor de meesten niet mee 
om op maandagmorgen op tijd 
klaar te zijn voor de aanvang van het 
toernooi! Vanaf 10.00 uur worden 
de wedstrijden gespeeld in de diverse 
poule’s. Alle teams spelen zo’n vier 
à vijf wedstrijden en aan het einde 
van de middag worden alle fi nales 
afgewerkt. De zon schijnt volop en 
iedereen heeft het erg naar zijn zin. 
Alle wedstrijden verlopen sportief 
en ook de aanwezige EHBO heeft 

Op zaterdag 26 juni van 10.00 
uur tot 14.00 uur organiseren 
kinderdagverblijf en peuterspeelzaal 
Klein Duimpje en centrum voor 
buitenschoolse opvang de Reus 
een zomerfeest en open dag. Wij 
nodigen ouders en kinderen (van 0 
tot 13 jaar) van harte uit om langs te 
komen aan de Uitoord 129 in Breda-
Haagse Beemden. Het zomerfeest 
heeft als thema ‘Peter Pan’. Met 
een speciale strippenkaart kan uw 
kind diverse activiteiten doen, zoals 
koekhappen, een bloempot verven, 
schminken of een kleurplaat van 
Peter Pan inkleuren. Ook is er een 
rommelmarkt en bij mooi weer 
een zonnig terras. Onder het genot 

van een kop koffi e of thee kunt 
u nader kennismaken met ons 
kindercentrum en de leidsters. Wij 
verwelkomen u en uw kind(eren) 
graag! Kinderdagverblijf Klein 
Duimpje heeft nog op enkele dagen 
plaats. Centrum voor buitenschoolse 
opvang de Reus heeft op iedere 
werkdag nog plaats. Ook kunt u uw 
kind inschrijven voor peuterspeelzaal 
Klein Duimpje voor het schooljaar 

EK-koorts in 
de Haagse 
Beemden

Als u dit leest, heeft het Nederlands elftal zijn eerste vuurproef, tegen de 
aloude rivaal Duitsland, achter de rug. Afhankelijk van het resultaat zal de EK-
koorts de komende tijd fl ink toenemen of misschien wel heel snel verfl auwen. 
Ook in de Haagse Beemden zagen we al weken voor de aftrap diverse straten 
oranje kleuren. Op onderstaande foto laten inwoners van de Schippersslagen 
zien dat ze er helemaal klaar voor zijn.

Foto Peter van Kakerken

Mijlpaal gesloopt!
Jaren was deze boerderij aan de voormalige Achteremer een 
herkenningspunt voor de ‘entree’ van de Haagse Beemden. 
Het enige wat je daar nu nog van terug ziet, is een leeg veld 
met een groot geel sloopmonster erin. Mooi wonen moet het 
veld ruimen voor de oprukkende industrie.

Door Heidi Wijtmans

Nadat de gemeente alle landerijen 
had opgekocht voor de ontwikkeling 
van de Haagse Beemden, zo’n 30 jaar 
geleden, heeft de Fam. Vissers de 
boerderij aan wat nu de Koeieweide 
heet toegewezen gekregen. Dit 
omdat de familie moest wijken 
uit hun toenmalige woning aan 
de Leegstraat. De familie Visser is 
een grote familie met 13 kinderen. 
Daarom wilde ze een woning die 
gelijkwaardig was aan die aan de 
Leegstraat. Aan die voorwaarde 
bleek het pand aan de Koeieweide 
wel te voldoen. Maar dit zou maar 
voor 2 jaar zijn, want dan moest het 
pand toch echt gesloopt worden. Er 
waren namelijk andere plannen met 
het stukje grond. Dat was 30 jaar 
geleden.

Vervangende woonruimte
Na de 2 jaar werd de familie 
Vissers dus ook verzocht om te 
gaan verhuizen. Dat wilden ze 
best maar dan moest er wel weer 
een gelijkwaardige vervangende 
woonruimte voor in de plaats komen. 
Dat kon de gemeente niet aanbieden 

dus bleef de familie waar die was. Ze 
maakten er echt hun thuis van en in 
de loop van de jaren groeide de oude 
stal uit tot een leuke feestruimte. 
Ook bandjes en een voetbalclub 
hadden er hun thuis als oefenruimte. 
Door de jaren heen kwam van de 
gemeente nog een aantal keren 
het verzoek om te verhuizen. Maar 
zonder gelijkwaardige vervangende 
woonruimte dacht de familie er geen 
seconde aan om te verhuizen.

Krakers
Natuurlijk worden kinderen groot en 
ze verlaten dan het ouderlijk huis. 
Zo ook bij de familie Vissers. Op één 
dochter na zijn alle kinderen het huis 
uitgegaan en hebben ze zich elders 
gevestigd. Na het overlijden van 
beide ouders in het vorige jaar bleef 
alleen de dochter nog over in de 
boerderij. Zij accepteerde dit jaar een 
vervangende woonruimte en op 28 
april heeft zij de sleutel ingeleverd. 
Meteen is de gemeente begonnen 
met slopen omdat men bang was 
voor krakers.

gelukkig niet veel te doen. Aan het 
einde van de dag worden Toon van 
Heel en Mario van de Corput in de 
bloemetjes gezet omdat zij al 30 jaar 
klaar staan voor de vereniging en 
nog geen toernooi gemist hebben.

Sponsors en alle vrijwilligers die het 
toch weer mogelijk hebben gemaakt 
dat we overal voldoende mensen 
hadden: ontzettend bedankt en tot 
volgend jaar. Op www.tornado70.nl 
kun je diverse foto’s zien die 
gedurende alle dagen gemaakt zijn. 
Onderstaande actiefoto’s zijn hiervan 
een voorproefje.

Jaarvergadering Bekom
Afgelopen dinsdag 18 mei hield Stichting Bewonerskomitee 
Haagse Beemden (Bekom) haar algemene jaarvergadering in 
’t Kraaienest. Van de bewonersgroepen waren slechts enkele 
aanwezig. Voor de pauze besprak het bestuur het jaarverslag 
van 2003 en presenteerde het werkplan voor 2005. 

Door Heidi Hoekstra en Joop Leeser

Het Bekom gaat zich ook in 2005 
inzetten voor de ‘groei en bloei’ 
van de Haagse Beemden. Ze zal 
inspringen op actuele situaties, 
maar heeft ook een groot aantal 
actiepunten opgesteld, onder andere 
de 30 km zones, de afronding bouw 
van de Kroeten, de heroverweging 
van Vinexlocaties en de uitbreiding 
Asterd. Op een aantal punten 
werd dieper ingegaan tijdens de 
jaarvergadering.

Jongeren
Wat betreft voorzieningen voor 
jongeren loopt de Haagse Beermden 
nog steeds sterk achter op andere 
wijken in Breda. Er moeten meer 
activiteiten voor deze leeftijdsgroep 
georganiseerd worden en boven-
dien moet er meer met de jeugd 

gecommuniceerd worden. De 
jongerenproblematiek blijft daarom 
van hoge prioriteit voor het 
Bewonerskomitee.

Wildbeheereenheid 
Na de pauze hield Jac Klijsen 
een boeiend verhaal over de 
Wildbeheereenheid in De Haagse 
Beemden. Hij vertelde dat de 
taken van de Wildbeheereenheid 
verder gaan dan puur het in stand 
houden van een gezonde en 
gevarieerde fauna. Voorbeelden zijn: 
veldtoezicht, landschapsonderhoud, 
reewildbeheer en ook het 
verzorgen van rondleidingen. 
Vooral de reeën hebben het hart 
van Jac Klijsen gestolen. Om de 
rust van de reeën niet te verstoren 
verzoekt hij hondenbezitters met 

klem om honden ook tijdens een 
boswandeling altijd aan de lijn te 
houden.
Als laatste agendapunt besprak Jac 
Klijsen de problematiek van de vierde 
bergboezem. Het doel daarvan is om 
Breda te ontlasten bij hevige regenval 
door middel van een hoge dijk. Maar 
deze aanpak heeft nogal een invloed 
op de natuur. De reden hiervan 
is het uit België afkomstige, vaak 
sterk vervuilde water. Bovendien 
beperkt de dijk het uitzicht en wordt 
bij hoog water de totale wildstand 
ernstig bedreigd. Helaas is er van 
de kant van de waterschappen 
en het hoogheemraadschap nog 
geen reactie op deze heikele 
kwestie gekomen. Het is dus zaak 
deze materie opnieuw te blijven 
aankaarten.

2004/2005. Voor meer informatie 
en/of aanmelding kunt u contact 
opnemen met Sabine Walgraeve, 
afdeling planning van de Kober 
groep, tel.5302000, of met Marty 
Lucas, unitmanager, tel. 5416779 
of kijk op www.kobergroep.nl.  
De Kober groep biedt in de regio 
Breda en Roosendaal betaalbare en 
kwalitatief goede kinderdagopvang, 
gastouderopvang en buitenschoolse 
opvang voor kinderen van 0-13 
jaar. U vindt ons op meer dan 60 
verschillende locaties, dus er is altijd 
een kindercentrum bij u in de buurt! 
Daarnaast kunnen kinderen van 2 en 
3 jaar terecht op de peuterspeelzaal 
(alleen in de regio Breda).
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Nieuwe 
dirigente
Als we Jakobijn Wallis mogen geloven, draait het in het 
leven om maar één ding: muziek. En zij kan het weten, 
want sinds eind januari is zij de nieuwe dirigente van het 
kinderkoor Novakids.Door Rowan Zuidema

kinderen worden onderwijl begeleid 
door Jakobijn op de piano. 
Dat deze lessen een succes zijn, 
wordt wel bewezen doordat, sinds 
de aanstelling van Jakobijn, in een 
mum van tijd het aantal kinderen 
dat zich heeft aangemeld, bijna 
verviervoudigde: van 8 naar 27. Elk 
kind uit de leeftijdscategorie 6–12 
jaar komt in aanmerking voor de 
zanglessen. Komend schooljaar zijn 
er plannen om met twee groepen 
te starten, dus alle kinderen zijn 
welkom om eens een kijkje te komen 
nemen bij het kinderkoor Novakids. 
Als enige voorwaarde wordt gesteld 
dat het desbetreffende kind kan 
lezen.
Wat Jakobijn vooral zo leuk vindt aan 
haar werk als dirigente is dat ze in elk 
kind wel iets van haarzelf herkent. 
“Ik vind het leuk om met kinderen 
te werken, vooral als er veel animo 
voor is. Dan is het belangrijk om de 
kinderen te stimuleren,” aldus Wallis. 
Zingen werkt volgens de dirigente 
sowieso altijd stimulerend. “Moeilijke 
dingen kun je van je af zingen.”
De dirigente vindt niet dat het per 
se een vereiste is voor de kinderen 
om ook meteen zanger(es) te willen 
worden als je meedoet met de 
Novakids. “Zolang je zingen maar 
een belangrijk plekje in je leven kan 
geven, en bereid bent er veel energie 
in te steken.”
Jakobijn zal in elk geval voor de 
honderd procent energie in haar 
lessen blijven steken zolang het 
nog leuk is. De uitdaging zit hem 
er volgens haar in dat je je samen 
leert ontwikkelen, je groeit samen 
naar een gemeenschappelijk doel. 
Ze merkt wel dat ze nog fl ink 
moet studeren op de namen van 
de kinderen. “ Als er iets is waar 
kinderen een hekel aan hebben, dan 
is het wel als je hun naam verwart 
met die van een ander.” 

Plannen voor de toekomst
Mocht het voorkomen dat Jakobijn 
voor de verandering eens niet 
met muziek bezig is, dan is er ook 

Kunstenares wint publieksprijs
Het is 3 jaar geleden dat Hermi Nieto begon met een cursus 
schilderen. Inmiddels heeft zij al 85 werken op haar naam 
staan waarvan ‘Geheimen’ meegedaan heeft aan Prix 
d’Oosterhout. Op deze expositie heeft het publiek gekozen 
voor haar schilderij als beste van de expositie.

Door Heidi Wijtmans

De cursus bleek een goede keuze, 
door de manier van lesgeven kan 
Hermi zich uiten en al snel viel alles 
op zijn plaats. Het resultaat mag er 
wezen. Hermi schildert met acrylverf 
alles wat in haar opkomt en waar 
haar emoties haar leiden. Deze 
combinatie leidt tot indrukwekkende 
werken die ook al op andere plaatsen 
te bezichtigen waren. In 2002 was 
dat het Audiologisch Centrum Breda 
en in begin 2003 was haar werk te 
bewonderen in Medisch Centrum 
Kroeten. Van 25 april tot 16 mei 
jongstleden was haar werk te zien 
in de basiliek St. Jan de Doper in 

Oosterhout, waar de wedstrijd 
gehouden werd. Ook hangt er een 
in opdracht gemaakt werk in een 
schoonheidssalon.

Uitreiking
De uitreiking van de publieksprijs 
kwam als een verrassing want de 
eerste, tweede en derde prijs werd 
aan het begin van de expositie 
uitgereikt en de publieksprijs aan het 
einde. Voor meer informatie kunt u 
gaan naar http://home.wanadoo.nl/
nieto. Al haar werken zijn te zien 
op deze pagina, ook het winnende 
schilderij ‘Geheimen’.

De kunstenares met een van haar creaties Foto Peter van Kakerken

Bull’s eye voor Jeffrey Martens
“Slechts twaalf jaar oud en hij speelt iedereen van het bord”, 
vertelt zijn moeder glunderend. Jeffrey woont aan het 
Hekoord en  is een darttalent. Hij heeft de derde prijs behaald 
in de kampioenschappen Gesloten Nederland voor de jeugd 
en werd eerste bij de Bredase kampioenschappen voor de 
jeugd en senioren.

Door Nelleke van der Zee

Hij is een topsporter in de dop. Sinds 
anderhalf jaar speelt hij al dart en 
wint de ene na de andere wedstrijd. 
Aangesloten bij de Bredase Dart 
Vereniging (BDV) in Princenhage, 
traint hij twee keer per week en 
één keer per week krijgt hij privéles 
thuis. Hij moest wel uitwijken naar 
een andere buurt, omdat er in de 
Haagse Beemden geen jeugdclub 
zit. Gekscherend wordt hij ‘het rooie 
duveltje’ genoemd, omdat hij zijn 
uitdagers compleet van het dartbord 
wegspeelt.

Jeffrey Martens met zijn trofee

Foto Peter van Kakerken

Via via kwam Jakobijn te weten 
dat de Novakids ‘gedoemd was 
te mislukken’ als er niet snel een 
nieuwe begeleider voor het al negen 
jaar bestaande kinderkoor gevonden 
zou worden. Aangezien Jakobijn op 
dat moment veel plezier beleefde 
aan het leiden van een kinderkoor 
in Dordrecht, stemde ze toe om 
daarnaast ook nog dirigente voor de 
kinderen uit de Haagse Beemden te 
worden. Al ziet de in Breda-Noord 
woonachtige Jakobijn zichzelf niet 
zozeer als een dirigent. “Dat klinkt 
zo streng. Ik voel me eigenlijk meer 
zangeres.” 

Persoonlijke geschiedenis
Op dertienjarige leeftijd was Jakobijn 
al bezig met zang en dat nam alleen 
maar toe toen de ‘The Sound Of 
Music’ populair werd. Het was 
daarom ook niet meer dan logisch 
dat ze na de middelbare school piano 
en solozang ging studeren aan het 
Conservatorium in Maastricht. Nadat 
ze daar haar einddiploma piano 
behaalde, rondde ze haar zangstudie 
verder af aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam. 
Naast haar werk als docente 
piano en zang heeft ze ook onder 
andere belangrijke rollen vertolkt 
in enkele opera’s en deelgenomen 
aan (inter)nationale concoursen/
cursussen.
Vooral klassieke stukken vindt 
Jakobijn prachtig om uit te voeren 
of anders gewoon naar te luisteren, 
maar ze luistert  eigenlijk ook 
wel naar elk ander muziekgenre.  
“Behalve hardrock. Dat is gewoon 
lawaaimuziek,” besluit ze.

De lessen
Elke dinsdag is Jakobijn Wallis van 
half vijf tot half zes ’s middags te 
vinden in ‘t Kraaienest om haar 
leerlingen zangles te geven.
Alle facetten van de stem worden 
ontwikkeld, variërend van het 
‘gezond’ hoog of laag leren zingen 
en het goed uitspreken van de 
woorden, tot het aanleren van het 
ritmegevoel of het zuiver zingen. De 

een grote kans dat je haar in de 
tuin aantreft. Behalve zingen is ze 
namelijk ook dol op tuinieren, maar 
een goede wandeling maken slaat 
ze ook absoluut niet af. Aan sport 
doet ze verder niet, “maar eigenlijk 
is zingen ook beweging”, luidt de 
logische verklaring daarvoor.
Plannen voor de toekomst heeft 
Jakobijn ook. Ze wil zich graag meer 
gaan concentreren op zanggroepen. 
Niet alleen leerlingen les geven, maar 
liever ook hele koren leiden wanneer 
dat nodig is.
Op 2 juli staat er een leerlingenavond 
gepland, waarbij de Novakids de 
avond zullen openen. Iedereen is 
dan welkom om 19.30 in de Waalse 
Kerk (Catharinastraat 83). Voor € 3 
kun je de hele avond blijven luisteren 
en kijken. 
Kijk voor meer informatie over de 
Novakids op www.novafonie.nl/
novakids.htm. 

Geluksketting
Alles heeft hij er voor over om de 
top te bereiken. Iedere week speelt 
hij wel een wedstrijd. Op 29 mei 
deed hij mee aan de play off voor 
de Meierijcup. Als die gewonnen 
wordt mag hij meedoen aan de Laco 
Landelijk in teamverband. Hieraan 
nemen zes spelers in de leeftijd van 
tien tot achttien jaar deel. Bij het ter 
perse gaan van dit artikel was nog 
niet bekend of hij deze wedstrijd 
gewonnen heeft. Hopelijk had hij zijn 
geluksketting om, die hij persoonlijk 
gekregen heeft van Ted Hankey.

Toekomst
Na de Laco komt het Nederlands 
kampioenschap en daarna wellicht 
het buitenland. Hij hoopt in de 
voetsporen van zijn idool: Tony West 
uit Engeland te kunnen treden. Tot 
nu toe heeft hij al twaalf bekers 
gewonnen, daaruit blijkt wel hoe 
talentvol hij is. Momenteel zit hij 
in groep acht van BS de Burgst en 
wil hierna de sportklassen op het 
Prisma College Graaf Engelbrecht 
gaan volgen. Naast het darten heeft 
hij nog andere hobby’s zoals: vissen, 
voetballen en tennissen. Nog in 
het vooruitzicht is het Open België 
kampioenschap, dat plaats vindt op 
24 juli 2004. Voor een ieder die in 
zijn voetsporen wil treden heeft hij 
als tip: “Blijf jezelf en vooral niet druk 
doen.”

Meer info: www.hetrooieduveltje.tk.  

Dirigente Jacobijn Wallis

‘We zullen hem missen’
Openbare Basisschool De Vlier nam op 26 mei afscheid van directeur Cor 
Diepstraten. Team en kinderen verrasten hem met een groot feest. Na 20 
jaar dienst bij het openbaar onderwijs in Breda, waarvan 7 jaar als directeur 
op De Vlier, verruilt Cor Diepstraten deze school voor een openbare school 
in ’s Gravendeel. De school deed hem uitbundig uitgeleide, al was het met 
weemoed: “We zullen hem héél erg missen.” 

Cor Diepstraten en 
zijn gezin, ietwat apart 
uitgedost voor het 
afscheid.

Foto Peter van 
Kakerken

Feest in 
WC De Berg
Op zaterdag 3 juli krijgt 
winkelcentrum De Berg offi cieel de 
eerste ster voor het Keurmerk Veilig 
Ondernemen. Dit wordt gevierd met 
een feestdag vol kraampjes, muziek, 
springkussens en suikerspinnen én 
met een optreden van een echte 
beroemdheid. Wie? Dat is nog een 
verrassing.

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.

Iets bijzonders?

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

hbnieuws@westbrabant.net
tel. 5419259.
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Brood

Eén keer in de week zet ik geheel 
vrijwillig een klein papieren 
hoedje op (dat overigens 
meer op de grond valt dan 
dat ie daadwerkelijk op mijn 
hoofd blijft zitten), doe ik een 
blauwgeruit schort voor (dat ik 
overigens minstens drie keer om 
moet knopen om te voorkomen dat ie afglijdt) en draag ik 
een wit met blauw jasje (waarbij ik overigens verzuip in 
de mouwen, die zo’n tien maten te groot zijn).

Door Rowan Zuidema

Dat maakt me echter allemaal niet uit, want het is me dan toch gelukt: ik 
heb een baantje bemachtigd bij de broodafdeling bij Albert Heijn!

Wat me direct opviel is dat klanten opvallend vaak op je af te stappen met 
vragen of verzoekjes, variërend van “waarom doet het koffi ezetapparaat 
het niet?” tot “waar is het toilet?”.

Blunders heb ik natuurlijk ook al gemaakt. Zo was ik ijverig bezig met het 
plakken van bonusstickers op alle bosbessencakes. Jammer alleen dat 
juist de appeltaarten in de aanbieding waren. Ik heb het zelfs voor elkaar 
gekregen om een heel brood Pain de Boulogne, dat ik net vers uit de 
oven gehaald had, via de bakplaat naar de grond te laten stuiteren.

Maar om een broodafdeling echt goed te laten draaien, heb je in de 
eerste plaats natuurlijk wel brood nodig. Ik heb wel geleerd dat wanneer 
je op een broodafdeling komt werken, je altijd wel ergens een winterjas, 
inclusief handschoenen en sjaal paraat moet hebben liggen.

De temperatuur in de cel waar de meest uiteenlopende soorten broden 
tot aan het plafond in kratten liggen opgeslagen, komt namelijk niet 
boven de –19 graden uit.

Ander opmerkelijk detail: de deur kan niet van binnenuit opengemaakt 
worden. Mijn oma heeft het in gedachten al zien gebeuren, dat 
ik moederziel alleen, bibberend van de kou in die diepvriescel zat 
opgesloten. Nou ja, één voordeel, mocht me het toch overkomen: 
verhongeren zal ik dan in elk geval niet…

Een vakantie vol spanning 
Op zoek naar Louise worden Bas en Melanie met de teksten HELP en met pijlen door het 
donkere bos geleid. Ze komen bij een huisje in het bos waar een oud vrouwtje hen met 
chocolademelk en koekjes ontvangt. Maar als Bas en Melanie een gil horen en weg willen 
rennen, blijkt dat ze opgesloten zijn.

HOOFDSTUK 8

Door Oscar van Hengel uit groep 8 
van basisschool de Rietvink

Bas  kijkt  om  zich  heen en hij ziet 
een jachtgeweer hangen. Hij vraagt 
aan het vrouwtje: “Mag ik die even 
lenen?” “Doe maar,“ zegt het 
vrouwtje, “als je er maar voorzichtig 
mee bent.” Bas pakt het geweer, 
mikt op de deur en schiet die met 
een knal open. Snel rennen ze naar 
de keuken en zien de woorden HELP 
op de muur staan met een pijl die 
naar het openstaande raam wijst. 
Snel kijken ze naar buiten en zien 
een man wegrennen met een groot 
pak op zijn rug. Opeens horen ze de 
oude vrouw gillen en huilen. Als ze 
teruggaan om te kijken, zien ze de 
vrouw met de bebloede pop in haar 
handen.
“Is die pop van u?” vraagt Melanie. 
“Ja”, zegt ze, “ik verstop haar altijd 
op mijn kamer.” Terwijl ze dat zegt, 

horen ze weer een gil. Als ze gaan 
kijken, zien ze Liesje wegrennen met 
Kwispel achter zich aan. Snel rennen 
ze achter Liesje en de hond aan. Als 
het bos in gaan, horen ze gegrom 

uit de struiken. “W-w-wie i-is d-d-
daar?“ stottert Melanie. Dan springt 
Kwispel uit de bosjes boven op Bas. 
Als hij van Bas afstapt, valt er een 
kokertje op Bas. Als hij het opent, 

valt er een briefje uit, waarop staat: 
ALS JULLIE LOUISE NOG WILLEN 
ZIEN, KOM DAN OM 04.15 NAAR 
HET MEER. 
“Zullen we eigenlijk wel gaan?” 
vraagt Melanie. “Natuurlijk,” zegt 
Bas, “we moeten Louise toch 
redden?”
“Maar,” zegt Melanie, “ik vraag me 
af of dat vrouwtje er ook iets mee te 
maken heeft.” “Ik hoop dat we dat 
morgen zien,” zegt Bas…

Hoe kopij 
inleveren? 
voor het Haagse Beemden 
Nieuws

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

Creatieve talenten winnen een prijs
Onder het thema ‘Feestje’ had boekhandel van Kemenade Hollaers een boekenlegger 
ontwerpwedstrijd georganiseerd. Ruth Terwiel was de coördinatrice en heeft gezorgd dat 
op de verschillende basisscholen in de wijk inschrijfformulieren kwamen te liggen. Ook 
individuele kinderen konden aan deze wedstrijd deelnemen. De winnaars kregen een boek 
van Carry Slee en van hun boekenlegger worden duizend exemplaren gedrukt.

Door Nelleke van der Zee

Aansluitend op het feestelijke 
programma van het tienjarig bestaan 
had boekhandel van Kemenade 
Hollaers een ontwerpwedstrijd 
bedacht. Verschillende basisscholen in 
de Haagse Beemden hebben hieraan 
deelgenomen. Een vakkundige jury 
onder leiding van Tomoko Baba 
(beeldhouwster) en bestaande uit: 
Ties Poeth (fi lmer), Margriet Vos 
(ontwerpster) en Hein van Kemenade 

(van de boekhandel) moesten uit 
de vele inzendingen een keuze 
maken. Na veel wikken en wegen 
hebben zij uiteindelijk zes winnaars 
getrokken. De prijsuitreiking was 
op 15 mei, de dag dat de bekende 
Amsterdamse schrijfster Carry Slee 
in de boekhandel signeerde. Zij 
is bekend van volwassen romans 
en diverse kinderboeken. Haar 
recente kinderboek is ‘See you 

in Timboektoe’. De prijswinnaars 
kregen een boek van haar uitgereikt 
en van hun winnende boekenlegger 
worden duizend exemplaren gedrukt. 
De gelukkige winnaars zijn: Moreno 
van Hoeckel, Jannic Dijkers, Juliëtte 
Costongs, Michelle Hofstee, Sanne 
Doornbusch en Sabine Langhout. 
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Op de foto’s enkele van de prijswinnaars. 

Oproep
Voor de Beemdenkids zijn we op zoek naar nieuwe redacteuren.
En niet zomaar wat redacteuren….Kinderen hebben we nodig!

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

Aarzel dan niet en neem contact met ons op!
We zijn van plan een soort kinderredactie te vormen voor en door 

kinderen. Alles is mogelijk, dus meld je aan en kom gewoon een keer 
langs. 

Dus, iedereen die nog kind is (of zich in ieder geval zo voelt) mail naar: 
hbnieuws@westbrabant.net

Bellen kan natuurlijk ook:  5419259

De Sik
Op woensdagmiddag 
23 juni organiseert 
kinderboerderij De Sik 
aan de Kesterendreef weer een 
kindermiddag van 14.00 uur tot 
16.00 uur. Deze keer staat de middag 
in het teken van oude ambachten. 

Foto’s Peter van Kakerken

Kinderopvang
Onlangs openden twee nieuwe 
kinderopvangcentra in de omgeving 
van de Haagse Beemden:

Kinderopvang Belle Fleur, gevestigd 
aan de Vijverstraat 7, 4841 AT  
Prinsenbeek, bij het toekomstige 
nieuwe park. Tel: 5410328. Het 
kinderopvangcentrum heeft 
kinderdagopvang (0-4 jaar), 
buitenschoolse opvang en enkele 
peuterspeelzaalplaatsen. Er zijn extra 
services zoals een eigen kapster en 
diverse activiteiten met de kinderen 
zoals picknicken en een vast wekelijks 
verzorgingstehuisbezoekje.

FLEKS Kinderopvangorganisatie is 
gevestigd aan de Huifakkerstraat 
in het grote ‘blauwe’ gebouw 
naast de Praxis. Er is ruimte voor 
6 groepen kinderdagopvang (0-4 
jaar) en 3 groepen buitenschoolse 
opvang (kinderen die de basisschool 
bezoeken). Info: Tel: 5815030; email: 
info@fleks-kinderopvangorg.nl; 
web: www.fl eks-kinderopvangorg.nl. 
Het kinderopvangcentrum heeft 
mogelijkheden voor zeer fl exibele 
opvangtijden en het wisselen van 
dagen.
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GEZONDHEIDSZORG 

Huisartsengroep Haagse 
Beemden
P. Carol, Spank 120, tel. 5410779; M.P. 
Frankenhuis, Arenberglaan 229, tel. 
5418444. In het Medisch Centrum 
Kroeten, Helmkruid 4, 4823 MK Breda: 
J.P.H.M. Bressers, tel. 5423067; B. 
Jagt, tel. 5424438; G.H. Keijman, tel. 
5410298; G.J.M.M. van der Steen & Y. 
van der Steen-Janssen, tel. 5410460; 
R.M. Stoopendaal, tel. 5421201. In het 
Medisch Centrum Donk, Essendonk 7a, 
gebouw 4010, 4824 DA Breda: J.M.C. 
Pelgrom-de Bruin tel. 5967722.

Weekend- en avonddiensten 

Wie ‘s avonds of ‘s nachts, in het 
weekend of op een feestdag dringend 
een huisarts nodig heeft, kan bellen 
naar de Huisartsenpost in het Amphia-
ziekenhuis aan de Molengracht 21, tel. 
5258500. U wordt alleen geholpen na 
telefonische afspraak.

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

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

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

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

Orthopedagogie
Praktijk Van Waterschoot, Heienlangdonk 
42, tel. 5417250; Spelbegeleiding/
therapie voor kinderen, Agatha van Irsel, 
Spank 33a, tel. 5411694.

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

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

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

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

Verloskunde
Medisch Centrum Kroeten, Helmkruid 
4C; Neeltjes Crombag, Hanneke Gisler, 
Dominique Hegtermans, Sjan de Weert,  
tel. 5714601; Kitty Beekx, Hethy Krijnen, 
Durvina Loosman, Ineke Oomens en 
Wendy Verhagen, tel. 5657177 b.g.g. 
0900-1515. Irma Franken-van Seeters 
en Andrea Stoop-Berends, tel. 5228847. 
Medisch Centrum Donk, Essendonk 7a, 
gebouw 4010: Irma Franken-van Seeters 
en Andrea Stoop-Berends, tel. 5228847.

OVERIGE DIENSTEN

Buurthuizen
– De Beemdentil, Gageldonksepad 5, 

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

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

5440370.

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

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

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

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

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

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

Stichting Ouderenwerk 
Breda
SOB, Baronielaan 4, tel. 5251500. 
Steunpunten in de Haagse Beemden: 
Heksenwiellaan 2, tel. 5494197; Alexberg 
2, tel. 5423447.

Vertizontaal district 
Noordwest
– Brede school en 't Turfje: 

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

5218676.
– Soc. Cultureel werk voor 

volwassenen: Keizerstraat 26, tel. 
5300014.

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

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

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

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

Overzicht vieringen:

Zaterdag 19 juni
19.00 uur Bethlehemkerk, multiculturele 
viering
voorganger: F. Verkleij

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

Zondag 27 juni
09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering 
met Bethlehemkoor
voorganger: J. Voeten

Zondag 4 juli
09.00 uur Lucaskerk, woord- en 
communieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, woord- en 
communieviering
voorganger: K. Verkleij

Zondag 11 juli
09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Zondag 18 juli
09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorganger: J. Voeten

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

Zondagse diensten (11.00 uur, aula 
Prisma College, Ganzerik 3)

Er is kinderopvang voor de allerkleinsten tot 
2,5 jaar. Oudere kinderen gaan halverwege de 
dienst naar een eigen dienst. Om de 14 dagen 
is er een tienerdienst.

20 juni
09.30 uur doop in de Asterdplas,
11.00 uur dienst met Beth Barone (zendelinge 
in Sicilië)

20 juni 
Spreker: Ap Verwaijen (voorganger) 

27 juni
Spreker: Ap Verwaijen (voorganger)

4 juli
Dienst met avondmaal, Ap Verwaijen

11 juli
Vriendendienst met thema Bijtanken.

Extra Diensten

Vrijdag 18 juni
20.00 uur Hersteldienst, Beth Barone 
(zendelinge in Sicilië) 

Zaterdag, 26 juni
20.00 uur: concert met koor ‘Just Him, uit 
Gorinchem

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 Houdi Schouten 
(tel. 5428557)

Jongerenhuisgroep
Elke woensdag om 20.00 uur, Elzenbroek 44, bij 
Marco en Paulien de Bruin (tel. 5426985).

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

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
Informatie: www.Lucaskerk.nl

De Lucaskerk in juni en juli

In de zomermaanden staan de 
verhalen over Jezus en zijn leerlingen 
onderweg centraal. De ’verslaggever’ 
is Lucas.

Zondag 20 juni
Lucas 8:26-39. Voorganger is ds. Rookmaker. 

Zondag 27 juni
Lucas 9: 51-62. De naam van de voorganger is 
nog even een verrassing.

Zondag 4 juli
Lucas 10:1-20. Voorganger is ds. Genuït uit 
Kampen. 

Zondag 11 juli
Er wordt gelezen over de barmhartige 
Samaritaan uit Lucas 10. In de dienst worden 
enkele kinderen gedoopt en de cantorij zingt 
mee.

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

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

OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST 
INDONESIE NEDERLAND

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

Zaterdag 26 juni
15.30 uur dienst in de Lucaskerk, Tweeschaar 
125, Breda. Ds. R. Pattinama uit Woerden gaat 
deze dienst voor die zowel in het Nederlands 
als het Bahasa Indonesië (Maleis) gehouden 
wordt. De dienst wordt geaffi cheerd als 
een samenkomst Óecumenische Christelijke 
samenkomst Indonesië Nederland (O.C.I.N.) 
Breda.

Alexberg 2, zaal Katerberg.

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

Informatie: de digitale kerk 
www.jubilee.nl

Zaterdag van 19:00 - 21:00 uur

Kopij voor de 7e editie van het Haagse Beemden 
Nieuws inleveren vóór zaterdag 26 juni 2004.

Windmolen De Kroeten Breda
De woonwijk De Kroeten raakt 
voltooid. Daar hoort ter afsluiting 
de plaatsing bij van een grote 
windmolen. Door de kopers van 
kavels grond is een extra bedrag 
betaald, waarmee de Gemeente 
Breda duurzame energie wil 
stimuleren. Gemeenteproject-
ontwikkelaars en WonenBreda, 
thans WonenBreburg, besloten voor 
het geld een windmolen te plaatsen 
op het terrein van de rioolwater-
zuiveringsinstallatie Nieuwveer, ten 
Noorden van Breda, in de buurt 
van De Kroeten. Nu is het zover. 
Op de hoek van het terrein van de 
rioolzuiveringsinstallatie in de Haagse 
Beemden is in april begonnen met de 
opbouw van de windturbine. Op 
26 juni wordt de molen offi cieel in 
gebruik genomen. 

De molen wordt 70 meter hoog, 
de rotor diameter is 52 meter. De 
stroomproductie zal zo’n 1,8 miljoen 
kWh bedragen genoeg om zo'n 600 
huishoudens van stroom te voorzien. 
De investering is zo'n 1 miljoen 
euro. Het bedrijf Eneco Energie 
zorgt dat de molen wordt geplaatst 
en geëxploiteerd in opdracht van 
de Stichting Leef en Woonklimaat 
De Kroeten. Henny Beumer heeft 
als directeur van de stichting het 

voortrekkerswerk gedaan. In het 
dagelijks leven is hij manager 
Vastgoed bij WonenBreburg. 

De initiatiefnemers - gemeente, 
projectontwikkelaars en 
WonenBreburg die in de Kroeten 
de woningbouw regelden - hebben 
een projectgroep opgericht die 
later een Raad van Toezicht hebben 
gevormd en een directeur, thans 
Henny Beumer, hebben aangesteld. 
Alles onbezoldigd. WonenBreburg 
heeft de organisatie gefaciliteerd. 
De opgerichte Stichting Milieu en 
Leefklimaat De Kroeten Breda is 
opdrachtgever en beheerder van 
de windturbine. De inkomsten 
van de stichting worden ingezet 
voor duurzame maatregelen en 
desgewenst voor besparing op 
energiekosten.

Er zijn vacatures in het bestuur, 
dus plaats voor enthousiaste 
mensen die het bestuurswerk van 
de stichting willen doen. Op de 
website www.kroetenwind.nl wordt 
achtergrondinformatie gegeven 
over deze noviteit in Breda. Voor 
informatie: Henny Beumer, Stichting 
Milieu en Leefklimaat De Kroeten 
Breda, p/a WonenBreburg, Vestiging 
Breda.tel. 5308600

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

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

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

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

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

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

Voor al uw stucadoorwerk, tel. 
5022818 of 06-51171710.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratis op te halen: Standaard 
opdekdeur, links draaiend met 
deurknop. Tel 5410684 na 18.00 
uur.

Uw Postzegelverzameling 
verkopen? Bel 06-26170293 
voor een goede prijs.

Te koop: z.g.a.n. babybad 
+standaard cr. wit € 15,-. 
Maxi Cosi City rood  € 20,-. 
Box koloniaal teak € 45,-. Tel. 
5493627 na 18.00 uur.

Plukkers gervraagd vanaf 15 
jaar. Voor info 06-20222156 of 
C. Franken, Hooydonkseweg 10A.

Open-deur Kinderdans 23 
juni in ’t Kraaienest vanaf 13.30 
uur. T’ai-Chi 24 juni vanaf 
21.00 uur in Aardrijk 57A. De 
toepassing ervan op di. ocht. 
voor gevorderden. Info bij José. 
Te. 5420771.  

Naailessen, maatwerk, 
verstelwerk! Bel voor info Linda 
van der Putten. Tel. 5425352

Tekenen en schilderen in HB 
start 8 sept. Beginnersgroep 
do-ochtend van 9.30-12.00 
uur. Ook nog plaats voor beg./
gev. op wo-av, do-av,  en vr-
ochtend. Alle technieken, les van 
kunstenares. Bel: 5424530 of 
betsyroovers@planet.nl.

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

Invullen knakies: gebruik 1 hokje per letter, leesteken en spatie. 
Kosten particulieren: t/m 3 regels € 4, t/m 6 regels € 8, t/m 9 regels € 12, t/m 12 regels € 16. Alleen 
voor particulieren, plaatsing tegen contante betaling (in envelop). Inleveradressen: Watermunt 115, 
Binnenweg 13 en Asterdkraag 53 (niet aanbellen s.v.p.). 
Kosten commerciële knakies (excl. BTW ): t/m 3 regels € 10, t/m 6 regels € 15, t/m 9 regels € 20, t/m 
12 regels € 25. (alleen via contract). Neemt u contact op per email hbnieuws@westbrabant.net.
De redactie behoudt zich het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te weigeren. 

ATTENTIE!  
KOPIJ voor krant nr. 7 van 15 juli 2004 uiterlijk inleveren vóór za-
terdag 26 juni 2004 op de volgende adressen:

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

– Redactie:
Tel. 5419259 
Ma Ueberfeldtstraat 12, 4822 VX Breda
e-mail: hbnieuws@westbrabant.net
Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per e-mail

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. Indien noodzakelijk 
kan de tekst worden ingekort.

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

Bestuur 
Carl Mureau (voorzitter), Joop Leeser 
(secretaris), Jan Krijgsman (pen ning    meester), 
Marian Hulshof, Hans Peters.

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

Redactie
Tel.  5419259, 
e-mail: hbnieuws@westbrabant.net
Marian Breedijk, Antonieta Derksen, Marian 
Hulshof (hoofdredacteur), Joop Leeser, Aad 
Robeerst, Lieke Stulemeijer, Heidi Wijtmans, 
Nelleke van der Zee, Rowan Zuidema.

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

Fotografi e
Marian Engel, Ed van Hoof, Peter van Ka-
kerken.

Archief, aquarellen
William van der Zanden.

DTP
Hans Peters, Eric Haverkamp

Drukwerk
Em. de Jong BV, Baarle-Nassau.

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

Ondersteuning
Lia Daenen, Peter van Kakerken, Leonne 
Mureau.

Verspreiding
RVN te Roosendaal.

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

Inleverdata kopij Haagse Beemden Nieuws 2004

krant nr. kopij inleveren voor verschijningsdatum

zaterdag donderdag

7 26 juni 15 juli

8 4 september 23 september

9 2 oktober 21 oktober

10 30 oktober 18 november

11 27 november 16 december

KBO-
nieuws
Zaterdag 26 juni is het 
weer tijd voor een leuke bingoavond. 
U bent van harte welkom in het 
steunpunt Heksenwiel. De zaal gaat 
open om 19.00 uur en vanaf 19.30 
uur gaan de bingogetallen u vertellen 
of u ook met een leuke prijs naar 
huis gaat. Een bingoboekje voor 10 
rondes kost € 5,-. Daarnaast wordt 
er ook nog een superronde gespeeld, 
hiervoor moet U € 1,50 betalen.

Na deze avond liggen onze 
activiteiten stil tot 14 augustus.

Open Toernooi 
Tennisvereniging 
Haagse Beemden

Van maandag 28 juni tot en met 
zondag 4 juli wordt op sportpark 
het Hooghuys, aan de Kantenbeemd 
1 in de Haagse Beemden, het 
Open Toernooi gespeeld van 
Tennisvereniging Haagse Beemden 
(TVHB). Opmerkelijk feit is dat het 
toernooi dit jaar zijn 20e editie 
beleeft. In de jaren ´80 zag het Open 
Toernooi van de TVHB het levenslicht. 
Tijdens de toernooiweek zal er dan 
ook een feestavond georganiseerd 
worden met als thema “Back to 
the 80´s”. De wedstrijden worden 
gespeeld op vijf french-court banen 
en twee gravelbanen. Dit jaar is 
het toernooi ook opengesteld 
voor spelers van de categorie acht. 
Onder deze categorie vallen de 

wat meer recreatieve spelers en de 
toernooicommissie is dan ook van 
mening dat het hiermee ook een 
stuk gezelligheid naar het toernooi 
toetrekt. Maar naast gezelligheid zal 
er ook fel gestreden worden om de 
eerste plaats in diverse categorieën 
enkel, dubbel en gemengd dubbel. 
Net zoals in voorgaande edities 
rekenen we ook dit jaar weer op een 
geslaagd toernooi met een sterke 
bezetting. Tijdens de toernooiweek 
wordt er dagelijks gespeeld vanaf 
17.00 uur. In het fi naleweekend 
beginnen de wedstrijden om 9.00 
uur. Toeschouwers en overige 
geïnteresseerden zijn van harte 
welkom gedurende de gehele 
toernooiweek. 

Stratenvolleybaltoernooi 
Haagse Beemden

Volleybalvereniging De Burgst 
organiseert dit jaar voor de 22ste 
maal het traditionele stratentoernooi 
in de Haagse Beemden. Het zal 
gehouden worden op zondag 11 juli, 
dus voor de scholen met vakantie 
gaan en nadat het EK voetbal 
afgelopen is. Het Bart Poppelaars 
toernooi (ook dit jaar weer onze 
sponsor) wordt zoals vanouds 
gespeeld op de sportvelden bij de 
Texasbar (Asterd). Zoals de naam 
aangeeft, is het de bedoeling teams 
te laten deelnemen uit een bepaalde 
straat of buurt. Iedereen die zin 
heeft om een dagje te volleyballen 
kan aan dit gezellige toernooi 
meedoen. Stel een team samen 
met mensen uit de buurt, kennissen 
of familie, verzin een leuke naam 
en geef je op. Er kan ingeschreven 
worden in drie categorieën: 

‘Beginners’, ‘Gevorderde beginners’ 
en ‘Gevorderden’ en er mogen 
zowel dames, heren als gemengde 
teams meedoen. Uiteraard staat 
Gezelligheid en Sportiviteit deze dag 
voorop en als het dan ook mooi, 
maar in ieder geval droog is, dan kan 
de dag niet meer stuk. Het toernooi 
zal beginnen om ongeveer 10.15 uur 
en eindigen om ongeveer. 17.00 uur 
en het inschrijfgeld is € 5 per team. 
Inschrijven kan tot 26 juni bij Peet 
Besuijen, Lange Akker 169, 4847 
DG Teteringen, tel. 5411335, e-mail 
peet.besuijen@nl.bosch.com of Lenie 
van Zijp, Hertenhoek 15a, 4841 SL 
Prinsenbeek, tel. 5439860 

Hopelijk tot ziens op 11 juli.

Iets bijzonders?

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

hbnieuws@westbrabant.net
tel. 5419259.
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Haagse Beemden Nieuws

Jeugdige 
dartkampioen

Jeffrey Martens is pas twaalf. 
Maar toch al Bredaas kampioen 
bij de jeugd én de senioren. 
Hebben we een nieuwe Barney in 
ons midden?

EK-koorts in de 
Haagse Beemden

Op 15 juni trapte het Nederlands 
elftal af voor de eerste EK-
wedstrijd tegen de aloude rivaal 
Duitsland. Ook in onze wijk loopt 
de EK-koorts hoog op en kleuren 
de straten oranje. 

De een komt, de 
ander gaat

In dit nummer een interview 
met de nieuwe directrice van 
BS De Wildert, Ans Bielars. Op 
BS De Vlier nam directeur  Cor 
Diepstraten op gepaste wijze 
afscheid na 7 jaar.
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en nog veel meer wijknieuws

10 jaar WC 
Heksenwiel

In dit nummer een verslag met 
veel foto’s van de feestelijkheden 
ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van winkelcentrum 
Heksenwiel.
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Foto Peter van Kakerken

Foto Peter van Kakerken

20 jaar Haagse 
Beemden Nieuws

In de terugblik deze maand: een 
interview met Wim Goijaarts. In 
1984 kwam hij binnen als hoofd 
op de toenmalige basisschool 
Kesteren. Momenteel is hij 
directeur van BS Hagehorst.

Foto’s  Peter van Kakerken

Natuur en techniek gaan hand in hand langs het Moerenpad.     
          (Foto Peter van Kakerken)

Foto A. Derksen-Ponce

Foto Peter van Kakerken
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20 jaar Haagse 
Beemden Nieuws

In de terugblik deze maand: een 
interview met Wim Goijaarts. In 
1984 kwam hij binnen als hoofd 
op de toenmalige basisschool 
Kesteren. Momenteel is hij 
directeur van BS Hagehorst.

Foto’s  Peter van Kakerken

Mooi uitgedost, mooi geschminkt, en ook nog eens een van de winnaars van 
de ontwerpwedstrijd voor boekenleggers (tijdens de feestweek 10 jaar WC 
Heksenwiel).         (Foto Peter van Kakerken)

Foto A. Derksen-Ponce

Foto Peter van Kakerken




