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en wordt maandelijks gratis huis-aan-huis bezorgd

Haagse Beemden Nieuws

Prins Marius: volle 
agenda

In de Haagse Beemden, 
Giegeldonk voor carnavalvierders, 
gaat het carnavalsfeest beginnen 
onder leiding van prins Marius 
met zijn pages Montse, Christol 
en Floortje, en zijn Raad van Elf.

Kiek bij de voordeur

Het Haagse Beemden Nieuws 
is geïnteresseerd in wat er leeft 
onder de bewoners van de 
Haagse Beemden. In deze rubriek 
lieten wij eerder buurtbewoners 
aan het woord. Zij vertellen over 
hun indrukken van deze wijk.

Bezuiniging slaat 
overal toe 

De gemeente heeft fl ink geknoeid 
bij het produceren van nieuwe 
straatnaamborden. Heette 
deze straat niet Bunderbeemd? 
Inmiddels zijn de gemaakte 
fouten hersteld, maar dat geld 
had beter besteed kunnen 
worden!
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Jonge musici op BS de Hagehorst (t.g.v. het 20-jarig bestaan). Op drums Collin 
Beyens en op sax Kasper Castelijn, beiden uit groep 8. (Foto Marian Engel)

en nog veel meer wijknieuws

20 jaar Hagehorst

Kbs De Hagehorst viert het 20-
jarig bestaan. Onze fotograaf 
maakte een impressie van 
de jubileummarkt, die werd 
gehouden om het feestbudget 
rond te krijgen.
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Foto Peter van Kakerken

Foto Peter van Kakerken

Foto Marian Engel

Foto Marian Engel

Foto Peter van Kakerken

De Kamertjes

In onze rubriek Natuur in de 
Haagse Beemden een nadere 
kennismaking met de Kamertjes, 
gelegen aan de zuidelijke rand 
van onze wijk. De vrijwilligers van 
de Vogelwerkgroep West-brabant 
hielden grote schoonmaak.
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Kiek bij de voordeur
Het Haagse Beemden Nieuws is geïnteresseerd in wat er leeft onder de 
bewoners van de Haagse Beemden. In deze rubriek lieten wij al eerder 
buurtbewoners aan het woord. Zij vertellen over hun indrukken van deze 
wijk. Dit keer zijn wij aanbeland op de Simonsberg bij een Arubaans gezin.

Door Nelleke van der Zee

De familie Maduro is vier jaar 
geleden in Nederland komen wonen 
om medische redenen. Het jongste 
kind Raymond was ernstig ziek en 
voor zijn leven werd gevreesd. De 
Nederlandse medici zouden hem 
beter kunnen helpen. Raymond 
lijdt aan een ernstige chronische 
darmziekte en werd opgenomen in 
het AMC ziekenhuis in Amsterdam. 
Zeven maanden heeft het gezin 
van vijf personen in het ‘Ronald 
McDonaldopvanghuis’ gewoond. 
Toen de gezondheid van hun zoon 
wat stabieler werd, zijn zij in 2001 
verhuisd naar de Haagse Beemden.

Prinses Laurentine
Vader Raymond is 45 jaar en studeert 
om zelfstandig ondernemer te 
kunnen worden. Hiervoor krijgt 
hij hulp van IMK en de gemeente. 
Bijzonder is, dat hij als analfabeet 
in Nederland is gekomen. Via 
het project Alfabetisering op het 
Baroniecollege heeft hij leren lezen 
en schrijven. Zijn certificaat heeft hij 
uit handen van prinses Laurentine 
gekregen. Nu is hij zelfs benoemd 
tot Ambassadeur van de provincie 
Brabant van dit project en geeft hij 
lezingen op diverse scholen. Hij vindt 
de Haagse Beemden prettig om in te 

De familie Maduro Foto Peter van Kakerken

wonen. Zijn hobby’s zijn: supporter 
zijn bij de voetbalwedstrijden 
van zijn zonen, het volgen van 
diverse sporten op de televisie en 
internetten. Moeder Camila, 47 jaar, 
is druk op zoek naar een baan in de 
verzorging of catering. Zij heeft het 
ook prima naar haar zin in de Haagse 
Beemden. Hobby’s: Arubaans koken, 
handwerken en knutselen.

Leuke hangplek
Dochter Natasja is 19 jaar en werkt 
als inpakster. Haar hobby’s zijn: 
televisie kijken en chatten. Ook zij 
vindt de Haagse Beemden oké. Haar 
broer Siegmund, 16 jaar, studeert 
aan het Baroniecollege: detailhandel. 
Hij wil later een eigen sportzaak 
beginnen. Hij heeft het ook naar 
zijn zin in de Haagse Beemden, 
alleen vindt hij wel dat er een leuke 
hangplek moet komen voor de 
jeugd uit Kesteren/Muizenberg. Het 
liefst overdekt. Het meeste wat hij 
van Aruba mist, zijn de feestdagen. 
Kerst en Oud en Nieuw worden 
daar uitbundiger gevierd. Hobby’s: 
voetballen, chatten en naar mooie 
meisjes kijken op straat. Jongste 
broer Raymond is 13 jaar en zit in 
groep 8 van de Openluchtschool. Hij 
wil later graag automonteur worden. 
De Haagse Beemden bevallen hem 
wel. Zijn hobby’s zijn voetballen en 
buiten spelen.

Mogen wij u interviewen voor Kiek 
bij de voordeur, of kent u iemand? 
Bel: 5419259 of stuur een e-mail: 
naar hbnieuws@westbrabant.net.

Prins Marius: volle agenda
In de Haagse Beemden, Giegeldonk voor carnavalvierders, gaat 
het carnavalsfeest beginnen onder leiding van prins Marius met 
zijn pages Montse, Christol en Floortje, en zijn Raad van Elf. 
Normaal gaat Prins Marius door het leven als Peter Marijnissen. 
Als geboren en getogen Bredanaar weet hij wat carnavalvieren is. 

Door Peter van Kakerken

Peter Marijnissen: geboren en 
getogen in Breda, reeds geruime tijd 
woonachtig in de Haagse Beemden, 
nog maar 44 jaren jong, en in het 
gewone leven veiligheidsdeskundige. 
Tijdens carnaval gaat Peter 
Marijnissen schuil onder de naam 
prins Marius. De naam is afgeleid van 
zijn eigen naam, de initialen zijn van 
hemzelf. Gezelligheid staat bij Peter 
voorop, daarom zal dit voor hem 
tijdens carnaval geen probleem zijn. 
Het feestelijk gebeuren is goed te 
combineren met zijn werk, maar ook 
privé is het goed te doen, vindt hij. 
Zijn vriendin Marriëtta steunt hem 
hier erg goed in. 

Goede conditie
Hij was reeds een aantal jaren 
lid van de raad van elf, eerst als 
reservelid, maar al gauw definitief. 
Zo werd hij dus goed bekend met 
het carnaval in Giegeldonk. Door 
de carnavalsnar, ‘de Narcis’, en de 
vorige prins carnaval, prins Jôôs, is 
hij overgehaald om prins carnaval 
te worden voor het seizoen 2004. 
Na enig aandringen zei hij toch 
eindelijk ‘ja’! Eerder had hij de boot 
afgehouden. Nu heeft hij er echt 
veel zin in, en beschikt hij over een 
goede conditie. Die is wel degelijk 
nodig voor deze dagen: de ene 
bijeenkomst na de andere, om nog 
maar te zwijgen over het weekend 

van carnaval zelf en de dagen die 
daarop volgen. Tijdens deze dagen 
wordt er tussendoor goed gegeten 
om de dagen goed door te komen. 
Zijn agenda is overvol. 

Klapstuk
Zelf schrijft Peter voor de 
carnavalskrant ‘de Giegeldonker’ 
ondermeer het artikel ‘Giegeldonks 
geleuter’ en laat hij de nodige 
interviews afnemen. De grote 
klapstukken voor het carnaval zijn 
natuurlijk de optocht en de ‘Bonte 
Bimde Avond’, gehouden in het 
Buurtcentrum De Loper. Ook het 
bezoek aan het ‘Bonte Senioren 
Carnaval’ in het woonzorgcentrum 
Heksenwiel is één van de 
hoogtepunten. Prins Carnaval wordt 
elk jaar weer opnieuw gekozen, 
maar de zittende Prins Carnaval 
kan zich herkiesbaar stellen voor 
een periode van maximaal drie jaar. 
Wat Prins Marius betreft zit dat wel 
goed: hij zou zich nu reeds voor de 
komende periode herkiesbaar willen 
stellen! Tot slot, Prins Marius en zijn 
gevolg wensen iedereen een heel fijn 
en gezellig carnavalsfeest toe. Met 
veel plezier, maar de alcoholische 
drank met mate!

Prins Marius

Handig met naald en draad
Stichting Samen Leven houdt iedere maandagochtend van 
9.00–11.30 uur een handvaardigheidsactiviteit in BC De 
Loper. Onder deskundige leiding krijgen allochtone vrouwen 
begeleiding bij het maken van kleding.

Door Nelleke van der Zee

Een gezellig clubje van acht vrouwen 
gaat onder supervisie van Jacqueline 
en Margreet aan de slag met 
zelfmaakmode. Jacqueline Joosen 
is ruim 17 jaar verbonden aan 
deze activiteit. Ze is lerares textiele 
werkvormen en geeft les aan huis en 
op een instituut. Naast haar drukke 
werkzaamheden begeleidt zij op 
vrijwilligersbasis allochtone vrouwen.

Achtergrond
Ze komen uit diverse culturen 
en hebben het gezellig op de 
maandagochtend. De doelstelling is 
om deze vrouwen uit hun isolement 
te halen. Doorgaans hebben zij grote 
gezinnen en is het voordeliger om 
achter de naaimachine te kruipen. 
Soms moet Jacqueline met handen 
en voeten werken om goed te 
kunnen communiceren. De vrouwen 
beheersen de Nederlandse taal niet 
zo goed en willen toch uitleg over 
bepaalde patronen. Ze krijgen geen 
les, omdat het niveauverschil te groot 
is om één duidelijke cursus te geven, 
maar wel individuele uitleg bij het te 
maken kledingstuk.

Kinderopvang
“De groep is groter geweest,” 
vertelt Jacqueline. “We hadden 
eerst kinderopvang. Nu moeten 
de vrouwen met kleine kinderen 
gedwongen thuis blijven. We 
hebben wel een professionele 
leidster in de startblokken 
klaarstaan, maar helaas is er geen 
opvangruimte ter beschikking.” 
De vorige crècheleidster Margreet 
Lankhuizen werkt nu als assistente 
van Jacqueline. Beiden hopen zij dat 
er gauw een oplossing komt voor dit 
probleem, zodat de andere vrouwen 
ook terug kunnen komen. 

De activiteit is iedere maandag-
ochtend van 9.00–11.30 uur in BC 
De Loper en de kosten bedragen € 
4 per maand. Deze activiteit is alleen 
bestemd voor allochtone vrouwen. 
Aanmeldingen bij Vertizontaal of 
via inloop bij BC De Loper. Meer 
info: Marijke Wiskerke, Stichting 
Samen Leven in samenwerking met 
Vertizontaal. Tel: 5300014, 
gsm: 06-29378914, e-mail: 
marijke.wiskerke@vertizontaal.nl.

Aan het werk achter de naaimachine Foto Peter van Kakerken

Voortaan vindt u de 
colofon en de rubriek 

Wie Wat Waar op 
de servicepagina’s 

achterin het Haagse 
Beemden Nieuws

Bekom 
inventariseert 
wensen bewoners
Naar aanleiding van een besluit 
van de gemeente, om een nieuwe 
manier van communiceren met de 
dorps- en wijkraden in te stellen, organiseerde het Bekom 
(Bewonerscomité Haagse Beemden) inderhaast op 4 februari 
een bijeenkomst. Op deze avond konden inwoners van de 
wijk hun wensen kenbaar  maken wat betreft bestedingen 
van de gemeente in de Haagse Beemden. De gemeente 
houdt rekening met het verlanglijstje van de wijken bij de 
bespreking van de jaarbegroting, die in maart weer op de 
agenda staat. Verkeersveiligheid en jongeren waren thema’s 
die vaak naar voren gebracht werden op deze avond. 

Van onze verslaggever

De wijkbewoners druppelden maar 
spaarzaam binnen op de  inspraak-
avond, maar voorstellen waren 
er genoeg, zo bleek. Verreweg 
de meesten van de nog geen 
20 aanwezigen waren vertegen-
woordigers van een bepaalde 
belangengroep: winkeliersvereniging 
Heksenwiel, verschillende buurt- en 
bewonerscomités, de wijkagenten, 
de wildbeheereenheid en het 
jongerenwerk van Vertizontaal. 
Daarnaast was er nog een aantal 
voorstellen binnengekomen van 
verenigingen die niet aanwezig 
konden zijn. Veel voorstellen hadden 
betrekking op de verkeersveiligheid: 
onduidelijkheid waar brommers 
mogen rijden en waar alleen 
maar fietsers, onduidelijkheid over 
voorrangssituaties op diverse plaat-

sen in de wijk, onoverzichtelijke 
verkeerssituaties. Ook voorzieningen 
voor jongeren bleek een belangrijk 
thema: een geschikte ruimte 
voor jongerenrecreatie om de 
overlast in de wijk te verminderen 
en meer en betere hangplekken 
werden dikwijls genoemd. Een 
greep uit de overige wensen: een 
bijdrage aan de kosten van het 
landschapsonderhoud in het buiten-
gebied (nu gedaan door vrijwilligers), 
bloembakken op verschillende 
plaatsen in de wijk, onderhoud 
trapveldjes en speelplaatsen, 
verlichting in de brandgangen, 
onderhoud wegbermen, terugkeer  
stadswachten. Een brief met 
voorstellen van deze strekking is 
inmiddels door de Bekom naar de 
gemeente gestuurd. Foto Peter van Kakerken
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Bezuinigen…

De hand op de knip, en vooral niet teveel uitgeven. 
Dat is het overheidsmotto vandaag de dag. Het ziet er 
naar uit dat de, enkele jaren geleden met veel tamtam 
geïntroduceerde stadswachten, weer weggesaneerd 
worden. Breda heeft geen geld meer...

Stadswachten
Het zal toch niet waar zijn dat deze volop gemotiveerde mensen het veld 
moeten ruimen. Door de goedwillende Bredanaars op handen gedragen, 
houden zij de stad toch nog een beetje veilig. De PvdA roept moord en 
brand dat er geld moet komen om ze te behouden. Maarre… welke partij 
stemde volop in met de open haven, het Grafisch Museum, de aankoop 
van het stadion en nog wel wat geldverslindende projecten? Juist ja…

Burgemeester
Zie ik in BN/De Stem wie er allemaal in de politieke wandelgangen 
genoemd worden als mogelijke nieuwe burgemeester. Een complete 
portrettengalerij nog wel. Nu ben ik beslist geen vrouwenhater, maar 
als ik de konterfeitsels van Winnie en Tineke zie ga ik spontaan shaken. 
In de landelijke politiek volkomen mislukt, miskleun op miskleun, dan 
maar burgemeester. Als het dan toch een vrouw moet zijn, dan heel wat 
liever Jeltje. Maar het zal wel weer uitdraaien op partijpolitiek gekonkel. 
Baantjeshandel, jullie partij daar, dan wij hier…

Het Brabantse land
Je gaat er spontaan van zingen… Het leven is goed in het Brabantse land, 
het land waar de wiet wordt geplant… Daar betalen wij allen ook heel 
flink aan mee, want de stroom die wordt altijd gejat. Zo’n twaaluf miljoen 
is er jaarlijks te kort, door het stelen van Jantje en Piet. Dat mag volgens 
hen, want het doel dat is goed, het draait allemaal om de wiet! Steek nog 
eens op joh!

Nogmaals, alweer, de fietsbrug
De roltrappen in de Maastunnel krijgen na 60 jaar onafgebroken trouwe 
dienst een opknapbeurt. Dat was nog eens degelijk werk, onze roltrappen 
zijn nu al rijp voor de sloop. Zouden ze daar in Rotterdam geen vandalen 
hebben? Waarschijnlijk wel, maar die van ons zijn beter!

Griffel

Politienieuws

Even voorstellen…
De functie van ‘chef wijkzorg/operationeel’ is zeer belangrijk bij politieteam ‘Prinsenbeemden’. 
De chef wijkzorg stuurt onder andere de wijkagenten aan, en in overleg met bewoners en 
andere partners wordt voortdurend getracht tot een zo prettig mogelijk leefklimaat te komen. 
De vorige wijkchef, mevrouw Anita Olsthoorn, greep de kans om wethouder te worden in 
Halderberge met beide handen aan en zodoende moest er een nieuwe chef worden gezocht. 
Die werd gevonden in de persoon van mevrouw Gül Tevkir. Volop aanleiding dus om eens met 
haar te praten.

HBN: Wie bent u?
Inspecteur Tevkir: Ik ben de jongste 
uit een gezin van acht kinderen, 31 
jaar geleden in Roosendaal geboren. 
Van jongs af aan wist ik al wat ik 
wilde: bij de politie en dat is er ook 
van gekomen, als jonkie van 17 jaar 
was het al zover.

HBN: U bent nu inspecteur, maar 
wat is daar allemaal aan vooraf 
gegaan?.
Inspecteur Tevkir: Na de mavo en 
het vmbo kon ik naar de politieschool 
in Heerlen. Eenmaal opgeleid ben ik 
begonnen bij de gemeentepolitie 
in Tilburg waar ik een aantal jaren 
met hart en ziel het politievak heb 
beoefend. In 1999 ben ik verder gaan 
studeren en na de 4-jarige heao-
opleiding bestuurskunde/overheids-
management in ’s-Hertogenbosch 
met succes te hebben afgerond ging 
ik in 2000 naar de politieacademie. 
Die heb ik versneld kunnen afronden. 
Hierin zat onder andere een 
leidinggevende stage in Waalwijk, 

waar ik in samenwerking met 
verschillende partners verschillende 
projecten, zoals ‘Stelselmatige 
Daderaanpak’, heb opgezet. De 
politie is namelijk slechts één van de 
partners in de hele veiligheidsketen 
en kan niet alleen de problemen 
aanpakken van bijvoorbeeld de 
onveiligheid. Samenwerking met 
partners en bewoners staat bij mij 
heel hoog in het vaandel.

HBN: Alles goed en wel, maar 
waarom nou juist een baan bij de 
politie en niet bijvoorbeeld in de 
verpleging?
Inspecteur Tevkir: Een aantal van 
mijn karaktertrekken, zoals een 
sterk gevoel voor rechtvaardigheid, 
dienstbaarheid en het zoeken 
van uitdagingen, komt sterk 
overeen met de eisen die aan een 
politiefunctionaris worden gesteld. 
Het politievak is een boeiend vak 
met vele facetten, zoals werken 
met allerlei typen mensen, de 
voortdurende afwisseling in het werk, 

een dynamische werkomgeving en 
de mogelijkheid om óf heel breed 
óf heel specialistisch te werken aan 
problemen betreffende onveiligheid. 
Wat wil je nog meer? Er zijn veel 
dynamische uitdagingen, waar je 
veel energie in moet steken en die 
heb ik volop. Die uitdagingen zie ik 
ook juist aanwezig in deze nieuwe 
job als chef van de wijkzorg. 

HBN: U hebt het regelmatig over 
samenwerking, hoe ziet u dat 
dan?
Inspecteur Tevkir: De wijkagent 
kan natuurlijk niet alleen voor de 
veiligheid in de wijk zorgen. Als ‘spin 
in het web’ zal hij of zij constant zowel 
van interne als van externe zijde de 
juiste soort deskundigheid tijdig en 
consequent in moeten schakelen, 
zodat een veiligheidsprobleem 
structureel en bij de wortel wordt 
aangepakt. Onze wijkagenten 
hebben een signaleringsfunctie 
en zijn onze adviseurs. Voor een 
dergelijke aanpak is het noodzakelijk 

Gül Tevkir is de nieuwe ‘wijkchef’ bij politieteam ‘Prinsenbeemden’

HSL/A16 Wetenswaardigheden

Omzetting rijbanen
Door Joop Leeser

De bouw van de tunnelbakken 
voor de HSL/A16 bundel is in volle 
gang en begint hier en daar zijn 
voltooiing te naderen. Eerder heeft 
deze krant al melding gemaakt van 
de beide eveneens in aanbouw zijnde 
stadsducten, over de Middenweg 
en de Valdijk, elk 100 m breed, 
waar naast een verkeersverbinding 
ook ruimte is vrijgemaakt voor 
landschappelijk groen. Gezien de 
beperkte ruimte is er voor gekozen 
om de A16 tunnelbak in twee fasen 
te bouwen, waardoor het verkeer 
gebruik moet maken van versmalde 
rijstroken. Door de vorderingen in 
het bouwproces wordt het verkeer bij 
Prinsenbeek in drie stappen omgezet. 
De eerste stap betreft de omzetting 

in de richting Rotterdam, de tweede 
in de richting Antwerpen en de 
derde stap betreft de toerit richting 
Antwerpen vanuit Prinsenbeek. 

Stap 1
Deze omzetting van de rijbaan 
richting Rotterdam heeft reeds in 
het weekend van 13-16 februari 
zijn beslag gekregen. Daarbij is aan 
de oostzijde van de A16 tunnelbak, 
op de Backer en Ruebweg, het 
definitieve kruispunt inclusief 
verkeerslichten in gebruik genomen 
en is het laatste deel van de toerit 
richting Rotterdam gebouwd. 

Stap 2
Deze stap betreft het verplaatsen 
van de rijbaan richting Antwerpen. 

Om het verkeer in de richting 
Antwerpen om te zetten, dienen er 
eerst verschillende voorbereidende 
werkzaamheden te worden 
uitgevoerd om later de damwanden 
te verwijderen. Dat zal ongeveer 
vier werkdagen in beslag nemen. 
Daarna wordt het verkeer richting 
Antwerpen ‘s nachts omgezet. 

Stap 3
Op het moment dat de omzetting 
richting Antwerpen plaatsvindt, kan 
het verkeer vanuit Breda-Noord nog 
gebruik blijven maken van de oude 
A16. Dit in verband met de bouw van 
de tijdelijke nieuwe toerit richting de 
tunnelbak. De verwachting is dat dit 
ruim twee weken zal duren.
Meer weten? Bel de gratis HSL-
infolijn 0800-4759843 of bezoek 
het Informatiecentrum HSL-A16: 
Elleboog 2, nabij station Breda-
Prinsenbeek. Open: dinsdag t/m 
vrijdag van 13.00-17.00 uur, en 
elke eerste zaterdag van de maand 
van 11.00-15.30 uur. Internet: 
www.hslzuid.info.

Wildbeheereenheid De Haagsche Beemden
…werkt aan natuur in en om het 
Haagse Beemdenbos
Elk jaar in februari en maart zijn 
mensen van onze WBE en vrijwilligers 
uit de Haagse Beemden erg actief 
bij het landschapsonderhoud in 
en om het Haage Beemdenbos. 
Naast het onderhoud van grienden, 
houtwallen en knotwilgen wordt 
er in het Haagse Beemdenbos hard 
gewerkt om een meer gevarieerde 
houtopstand te krijgen. Dat is 
mogelijk door gedeeltes te snoeien 
waarbij enkele stammen gespaard 
worden. Naast het gevarieerde 
beeld dat hierdoor ontstaat, wordt 
door deze werkzaamheden een 
goede leefomgeving (lees dekking) 
voor het reewild gevormd waar het 
zich rustig kan terugtrekken. Voor 
behoud van gezonde reeën is dat van 
levensbelang. Zonder in te grijpen 
zou het bos een kaal en troosteloos 
aanzien krijgen. Wederom is in 
overleg met Staatsbosbeheer 
een werkplan opgesteld en als 
u dit bericht leest is er al enkele 

zaterdagen in het bos gewerkt. 
Tot de werkzaamheden behoort 
dit jaar o.a. het vergroten van de 
hondenuitlaatplaats aan de Rietdijk. 
Vrijwilligers die het leuk vinden om 
één of meer zaterdagen behulpzaam 
te zijn bij deze werkzaamheden 
kunnen zich hiervoor aanmelden 
op tel. 5496955. Uiteraard kan 
men daar ook terecht voor nadere 
toelichting op de werkzaamheden. 
De vrijwilligers die elk jaar 
meewerken zijn door ons persoonlijk 
aangeschreven.

…maakt natuur schoon
Elk jaar wordt op de derde 
zaterdag van maart door 
wildbeheereenheden in Nederland 
de Nationale Natuurschoonmaakdag 
georganiseerd. Deze dag is 
een initiatief van de Koninklijke 
Nederlandse Jagers Vereniging. 
Het idee voor de Nationale 
Natuurschoonmaakdag vindt zijn 
oorsprong in de WBE ‘De Biesbos’. 
Men ergerde zich daar aan het 

zwerfvuil dat na een periode van 
hoog water achterbleef in de natuur. 
De WBE riep haar leden op om 
gezamenlijk de troep op te ruimen. 
In 1990 werd dit idee door de KNJV 
overgenomen en werd de eerste 
Nationale Natuurschoonmaakdag 
gehouden. In de jaren die daarop 
volgde werd samengewerkt met 
de toenmalige Stichting Nederland 
Schoon en groeide de Nationale 
Natuurschoonmaakdag uit tot 
een evenement dat veel publiciteit 
kreeg en in 1998 werd opgenomen 
in het Guinness Record boek als 
de activiteit waarbij op één dag de 
grootste hoeveelheid zwerfvuil uit 
de natuur werd gehaald. Op 20 
maart a.s. zullen de leden van WBE 
De Haagsche Beemden hun gebied, 
dat zich uitstrekt van Breda tot 
Oudenbosch, ontdoen van zwerfvuil. 
Iedereen die zich geroepen voelt een 
steentje hieraan bij te dragen, is op 
die dag natuurlijk van harte welkom. 
Voor nadere informatie kunt u 
terecht op tel. 5425501.

om tot een juiste diagnose en analyse 
van het probleem te komen en aan 
de hand daarvan de beste aanpak 
te kiezen samen met de partners. 
De chef ‘Wijkzorg’, de wijkagent, 
de chef ‘Opsporing’, de chef ‘Directe 
Hulpverlening en Service’ en de andere 
netwerkpartners, zoals gemeente, 
woningbouwverenigingen, jeugd-
zorg en last but not least de burger; 
samen moeten ze proberen tot een 
samenhangend en interactief beleid 
te komen.

HBN: We hebben begrepen dat 
er wijzigingen aanstaande zijn in 
het wijkagententeam. Wie werkt 
nu waar?

Inspecteur Tevkir: Die wijzigingen 
zijn nog niet voor 100% definitief. In 
krant 3 kunnen we daar waarschijnlijk 
meer nieuws over vertellen.

HBN: Tot slot, u bent een op-en-
top politievrouw, u beschouwt 
werk en studie als hobby, maar 
de boog kan toch niet altijd 
gespannen zijn; op welke manier 
ontspant u zich dan?
Inspecteur Tevkir: Er zijn natuurlijk 
nog veel meer leuke dingen in het 
leven, zoals mijn familie en vrienden, 
verder doe ik in mijn vrije tijd aan 
vechtsport en hardlopen. 

Door Joop Leeser
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Een 
goede 
avond

Enige weken geleden 
belde mijn man op 
met de mededeling 
dat hij die avond later 
thuis kwam. Hij stelde 
voor ‘uit’ eten te gaan 
en elkaar te treffen 
in Het Archief op ’t 
Heksenwiel. 

Het Archief is een makkelijke 
plaats om elkaar te treffen 
want thuis blijf je toch 
rommelen. Ik constateerde 
dat hij er nog niet was, en 
bestelde thee. Plots werd 
ik door een ietwat zwaar 
uitgevallen vrouwspersoon 
aangesproken: of ze aan 
mocht schuiven, er was geen 
tafel meer vrij. Ik had geen 
bezwaar, en mevrouw zat.

“Zit u hier allang?” vroeg 
ze. “Nee nog naar net,” zei 
ik. “Zeker gevlucht voor je 
vent?” “Nee, hoe komt u 
erbij?” “Ik wel, ik ben er 
wel even tussenuit gevlogen. 
Ik moest even een luchtje 
scheppen. Met deze vent zit 
ik te hokken! Voor zolang 
het nog duurt. Ik ben op zoek 
naar andere woonruimte, en 
als ik die gevonden heb kan 
hij barsten!” “Het klinkt niet 
echt liefdevol,” zei ik zachtjes. 
“Liefdevol? Kind, wat moet jij 
nog veel leren. Ik? En geloven 
in de liefde?... daar moet je 
18 voor zijn! Een klap op zijn 
hersens kan hij krijgen. Laatst 
heb ik hem nog op zijn bek 
laten gaan. Hij kwam straal 
bezopen op de fi ets thuis…
moet je mij niet fl ikken... Ik 
heb de paraplu tussen zijn 
spaken gestoken, en plop, 
daar lag het biervat. Ik dacht 
nog: vast geen aanwinst 
voor Heineken als nieuwe 
verpakking!”

Op dat moment ging de deur 
open en kwam mijn man 
binnen. Hij gaf me een zoen en 
bestelde koffi e. De mevrouw 
vroeg om een pilsje. Ze 
waarschuwde mijn man voor 
koffi e. Hele volksstammen 
waren er aan overleden. Tja, 
hij geloofde haar direct. Als 
ze geen koffi e gedronken 
hadden waren ze nu ook al 
dood. Ze moest lachen. Wij 
verlieten Het Archief, en het 
moordlustige vrouwspersoon 
liep met ons mee. Ze stapte 
in haar auto en zei: “Meid, je 
weet het: mannen, het is geen 
volk!”

Mag ik er anders over 
denken?

Lieke

Genoeg!
Door Joop Leeser

Politieteam Prinsenbeemden heeft 
er meer dan genoeg van! Wat 
nu? Heeft de politie genoeg van 
bekeuringen uitdelen, arrestaties 
en controles verrichten? Neen, 
daar krijgen ze nooit genoeg van. 
Waarom dan die kreet? Men heeft 
genoeg van al die vermiste, gestolen 
of in beslag genomen zaken, 
waarvan de eigenaren zich nooit 
meer melden en waardoor de kasten, 
rekken en andere opbergruimtes 
in het politiebureau uitpuilen. Het 
zijn allemaal zaken welke niet in 
de politiebestanden voorkomen, 
waardoor het voor de politie 
praktisch onmogelijk is om erachter 
te komen aan wie die spullen rechtens 
toebehoren. Hier volgt slechts een 
heel kleine greep uit het assortiment: 
dames- en herenfi etsen, sleutels en 
sleutelbossen natuurlijk, maar ook 
harde schijven van computers en 
frontjes van autoradio's. Misschien 
bent u al lang vergeten dat u wat 
verloren of kwijtgeraakt bent en 
dacht u dat het toch nooit meer 
boven water zou komen. Wellicht 
ligt het zo maar klaar om weer 
meegenomen te worden door de 
rechtmatige eigenaar. Als u eerder al 
wel aangifte hebt gedaan en u hebt 
de politie een goede omschrijving 
verstrekt van de kwijtgeraakte zaken, 
hoeft u nu niet meer te reageren.

Onderscheiding bridge
Wijkbewoner en bridger Karl Lauinger is voor zijn verdiensten 
in de bridgewereld door de Nederlandse Bridgebond geëerd 
met ‘Het Stuur’.

Door Joop Leeser

‘Het Stuur’ is een hoge onder-
scheiding in bridgekringen en een 
blijk van erkentelijkheid voor die 
mensen die zich jarenlang voor hun 
club of district hebben ingezet. Karl 
Lauinger heeft zich zeer verdienstelijk 
gemaakt voor honderden bridge-
spelers in Breda. Zo heeft hij 
bridgeclub Haagse Beemden en 
bridgeclub Princenhage opgericht. 
Naast het beroep dat hij uitoefende, 
hij was fotograaf, heeft hij zich 
gedurende ruim 45 jaren ingezet 

voor de bridgesport in de ruimste zin 
des woords: lesgeven, speelavonden 
organiseren, wedstrijdleider zijn, 
publiciteit verzorgen,  ontwikkeling 
en automatisering van reken-
programma’s, clubs (mede-) 
besturen…, hij deed het allemaal met 
liefde en geduld. Gezien zijn leeftijd, 
hij is nu 72 jaar, heeft hij zijn taken 
nu aan de opvolgers overgedragen. 
Maar dat avondje bridgen, soms op 
het scherp van de snede, daar gaat 
hij nog lang mee door!

Karl Lauinger 
met ‘Het Stuur’

Foto Peter van Kakerken

KBO-nieuws

‘Hart voor je buurt’ steunt projecten
‘Hart voor je buurt’ heeft een budget van € 260.000 dat 
helemaal beschikbaar is voor projecten tot € 5.000. Iedereen 
met een goed plan voor zijn of haar buurt kan het indienen 
bij ‘Hart voor je buurt’. Drie keer per jaar, in maart, mei en 
oktober, worden de subsidies toegekend. Bij de bibliotheek en 
in buurtcentra liggen folders en inschrijfformulieren.

Door Nelleke van der Zee

Vijf jaar geleden is ‘Hart voor je 
buurt’ gestart met het honoreren 
van diverse projecten. De tijd heeft 
uitgewezen dat met name de 
kleinere projecten tot € 1500 het 
bijzonder goed doen. Zo werden er 
ook in de Haagse Beemden projecten 
gerealiseerd: de heer Van Ginneken 
kreeg een cheque van € 1000 voor 
het opknappen van de tuin bij 
Zorgcentrum het Heksenwiel; OBS de 
Wildert mocht de speeltuin renoveren; 
kinderboerderij de Sik kreeg nieuwe 
speeltoestellen; het project van de 
Ervenbuurt werd gehonoreerd met 
een speeltoestel; wijkagent Maarten 
van Poppel kreeg het voor elkaar dat 
er een aantal stenen banken voor de 
hangjongeren achter de Lucaskerk 
werden geplaatst. Ook zijn verkeers
veiligheidsproject ‘de Verkeersslang’ 
kwam van de grond. Dit project is 
zelfs zo succesvol geworden, dat 
het navolging krijgt in diverse andere 
steden en wijken. In september start 

dit project weer. Verder heeft de 
Nicoline Swijgmanstraat de sociale 
contacten weer verstevigd met 
een straatfeest en is de Ervenbuurt 
is weer ‘spic en span’ door de 
schoonmaakactie.

Teleurstellingen
Dat het plan wel goed sluitend moet 
zijn, blijkt wel uit de afwijzingen 
van een aantal projecten. Zo mocht 
basisschool de Werft het kunstwerk 
niet verplaatsen, omdat daar 
toestemming van de kunstenaar 
voor nodig is. Ze kregen ook geen 
subsidie voor het plaatsen van een 
groot speeltoestel, omdat er geen 
sprake was van zelfwerkzaamheid. 
Langs de fi etsroute naar scholen 
werden geen prullenbakken, 
kauwgomplakplaatsen en peukenpot 
geplaatst, omdat er geen begroting 
was bijgevoegd. Het voetbalveldje 
bij de Asterdkraag, het verplaatsen 
van het speeltoestel aan de 
Loopakker, de skatebaan bij de 

Blokmoeren, het opknappen van 
de speeltuin aan het Moerenpad en 
een multicultureel feest in de Asterd 
werden niet gehonoreerd, omdat er 
geen draagvlak werd aangetoond. 
In totaal werden er elf projecten 
afgewezen in 2003.

In het vat
Het is van cruciaal belang, dat de 
aanvraag goed wordt onderbouwd en 
voorzien van een sluitende begroting 
en een eventuele handtekeningactie, 
wil het kans van slagen hebben. 
Dankzij de subsidie van ‘Hart voor 
je buurt’ kunnen de bewoners 
bepaalde zaken toch realiseren voor 
de wijk. Wat we nog ‘in het vat’ 
hebben zitten is de beplanting voor 
het hekwerk aan de Donkslagen en 
een legaal Graffi tiproject dat in het 
voorjaar gaat plaatsvinden.

Meer info: Gemeente Breda, Hart 
voor je Buurt, tel: 5293015.

Het begint weer te kriebelen!
Wie zijn toch die mensen die je op winterse en regenachtige 
zondagen ziet langsfl itsen in hardlooptenue? Op 1 februari 
was het weer zover: de trimloop. Frank Engel was één van 
de lopers, en verklaart zich nader:

“De Haagse Beemdenloop van 2 
mei komt al weer dicht bij. Nog 
enkele maanden en dan zal ik voor 
de 15e keer meelopen. Maar eerst 
zal er nog volop moeten worden 
getraind. Op donderdagavond train 
ik met veel enthousiaste Haagse 
Beemden lopers om 19.15 uur aan 
de Rudonk. De meesten verzamelen 
zich bij de sporthal aan de Ganzerik. 
De training duurt 11⁄2 uur o.l.v. 
Zeger de Ruyter. Het zijn pittige 
trainingen waarbij iedereen op zijn 
of haar eigen niveau deskundig 
wordt begeleid. Iedere training is 
geheel anders. Als voorbereiding 
op de Haagse Beemden Loop zou 
ik de trainingen niet willen missen. 
De intervaltrainingen en dergelijke 
komen mijn conditie ten goede maar 
ook mijn snelheid. Verder is het een 
heel gezellige club. Donderdagavond 
kom ik altijd moe maar voldaan 
thuis.” 

Tijdregistratie
“Om te kijken hoe ver je staat zijn 
er de vier trimlopen van Stichting 
Duursport, iedere eerste zondag van 
januari tot en met april om 11.00 
uur, start bij ‘t Kraaienest. Daar kan 

worden gestart met rondes van 2,8 
kilometer. Het is een uitdaging om de 
vijf rondes vol te maken met steeds 
een betere tijd. Je kunt dit zien 
omdat er tijdregistratie plaats vindt. 
Mijn uitdaging is om de vijf rondes 
uit te lopen, een steeds betere tijd te 
boeken en Tamara bij te houden die 
ook altijd op donderdag trouw komt 
trainen. Op 7 maart en 4 april doe ik 
weer mee aan de trimlopen.”

Frank Engel tijdens het lopen Foto Marian Engel

Zat. 13 maart bent U welkom in 
steunpunt ‘Heksenwiel’ om te 
komen rikken en jokeren. Zaal open 
om 13.00 uur; het spelen begint 
om 13.30 uur. Ook nu zijn er weer 
leuke prijsjes te verdienen. Bij de 
entreeprijs is een kopje koffi e of 
thee en een hapje inbegrepen. Op 
diezelfde avond bent U ook weer 
welkom in steunpunt ‘Heksenwiel’ 
voor een gezellige muzikale avond in 
het kader van onze 23e verjaardag. 
Alle leden ontvangen hiervoor nog 
een uitnodiging. Dinsdag 23 maart 
is het weer tijd voor een gezellige 
dagtocht. We bezoeken in ieder 
geval het winkelcentrum van 

Hilversum en voor het overige is het 
nog een verrassing. Ook over deze 
dagtocht ontvangen alle leden nog 
nadere informatie. 

De tijd van het invullen van de 
belastingformulieren breekt 
weer aan. KBO-leden die hier 
voor ondersteuning wensen 
kunnen een beroep doen op onze 
belastingdeskundige in de eigen wijk 
te weten de heer Daan Haegens. U 
kunt rechtstreeks met hem contact 
opnemen voor het maken van 
een afspraak. Hij is telefonisch te 
bereiken onder nummer: 5421647 
mobiel: 06-40132931, 

e-mail: d.haegens@tele2.nl

Reünie Petrus 
Canisiusschool
Voor oud-leerlingen van de Petrus 
Canisiusschool uit de periode 1935-
1961 is er op za. 20 maart van 19.00-
01.00 voor de tweede keer een 
reünie in ‘De Posthoorn’, Haagweg 
448. Partners ook van harte 
welkom. De reünie gaat door bij 100 
personen, er is maximaal plaats voor 
250 personen. Inschrijving bij Henk 
Willemsen, tel: 5217876 of Bertus 
de Laat, tel: 5875502. U krijgt een 
schriftelijke bevestiging.

Bezuiniging slaat overal toe 

Tot voor kort heette deze straat nog Brandebeemd, maar kennelijk slaat 
de bezuinigingswoede nu ook al toe bij het produceren van nieuwe 
straatnaamborden. Gele kaart voor de gemeente! 

(Foto Marian Engel)
N.B.: Inmiddels zijn de fouten hersteld
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OpRoePjes
Het Breda’s mannenkoor
…heeft 25 nieuwe leden nodig! 
Ofschoon het ledental van het 
Koninklijk Breda’s Mannenkoor 
de laatste jaren met gemiddeld 75 
leden vrij constant blijft, voorziet 
het koorbestuur voor de komende 
tijd een tekort. Niet omdat er 
zangers weglopen, maar omdat het 
concertprogramma vanaf dit jaar te 
veelomvattend wordt om met de 
huidige bezetting aan te kunnen. 
Het Breda’s Mannenkoor heeft zich 
onder leiding van dirigent Marcel 
Verhoeff ontwikkeld tot een van de 
toonaangevende koren in Nederland. 
Dat is in het land niet onopgemerkt 
gebleven, en heeft erin geresulteerd 
dat het koor thans met een ‘overdosis’ 
aan aangevraagde uitvoeringen 
wordt geconfronteerd. Op zichzelf 
is dat een plezierige ontwikkeling 
te noemen die een gevolg is van 
de in de afgelopen jaren gedane 
investeringen in programmering en 
muzikaliteit, vooral met de jaarlijkse 
serie ‘Night of the Classics’ en het 
grandioze ‘Midsummernightconcert’ 
in 2002. 

Dit succes vraagt om meer 
mankracht om aan de grotere 
vraag te kunnen voldoen. Zo ligt 
er thans een verzoek om de ‘Night 
of the Classics’ dit jaar ook uit 
te voeren in het Concertgebouw 
te Amsterdam, in de Doelen te 
Rotterdam, in Muziekcentrum 
Vredenburg te Utrecht, in Nijmegen, 
’s-Hertogenbosch en Maastricht. 
Daarnaast lopen er afspraken voor 
uitvoeringen in samenwerking met 
de Bredase Opera in Antwerpen 
en Breda, aanvragen voor 
medewerking aan gevarieerde 
concerten in Tilburg en Utrecht 
en is er een muzikale dagtrip in 
voorbereiding naar Gent. Ook heeft 
het koor een bevrijdingsconcert op 
het programma in het kader van 
‘Breda 60 jaar bevrijd’ in de maand 
oktober. Ten slotte zal het Breda’s 
Mannenkoor op kerstavond 2004 
de traditionele Nachtmis in de Grote 
Kerk opluisteren met onder meer 
de Krönungsmesse van Mozart, dit 
in samenwerking met de Bredase 
Opera. Een weergaloos programma 
voor een amateurkoor. En er zijn ook 
al gevorderde plannen voor 2005, 
met als hoogtepunt een meerdaagse 
concertreis naar Vilnius in Litouwen. 
Voor zanglustige mannen, of zij 
die dat willen worden, een grote 
uitdaging om aan de uitvoering van 
al deze plannen mee te werken en 
daar veel plezier aan te beleven. 
Nieuwe leden kunnen rekenen 
op een goede opvang, stemtest, 
stemvorming, lessen muziektheorie 
en professionele artistieke leiding 
van dirigent Marcel Verhoeff, die 
overigens zijn aandacht moet 
verdelen over het ‘Don KosakenChor 
Rusland’ in Moskou en het Koninklijk 
Breda’s Mannenkoor. Informatie 
bij secretaris Chris Knook, telefoon 
5719829, e-mail: knook@uwnet.nl. 
Ook zangers van buiten de regio 
Breda zijn van harte welkom.

Zaalvoetbal
Deelnemers gezocht voor 
zaalvoetbalcompetitie in Teteringen. 
Op 16 april aanstaande gaat 
de Fix-it zomeravondcompetitie 
weer van start. Het is een 
vrijdagavondcompetitie waaraan 
10 teams zullen deelnemen. De 
competitie loopt tot en met de 
maand september met uitzondering 
van de vakantieperiode. Na de 
zomervakantie zal ook de Fix-it 
zaterdagcompetitie weer gespeeld 
worden. Aan deze competitie nemen 
20 teams deel. Alle teams spelen een 
volledige competitie. Aanmelding 
en informatie bij Peter de Vries, 
tel: 5429286, bij geen gehoor: 
5812356.

  
...wordt in 2004 gelopen van 
maandag 10 t/m donderdag 13 
mei. De organisatie hoopt dat er 
door deze verschuiving (maandag 
t/m donderdag) meer deelnemers 
zijn dan vorig jaar. Er zijn weer 
twee startplaatsen, de kantine van 
v.v. the Gunners en ’t Kraaienest. 
De avondvierdaagse is er voor 
iedereen, leeftijd speelt geen rol. 
Voor nieuwkomers in de wijk een 
mooie gelegenheid om de wijk beter 
te leren kennen. De route voert langs 
de mooiste plekjes. Het evenement 
is niet alleen geslaagd door de vele 
deelnemers, maar ook door de 
vrijwilligers die alles in goede banen 
moeten leiden. Daarom aan iedereen 
die om een of andere reden zelf niet 
kan meelopen een oproep om een of 
meer avonden als vrijwilliger deel te 
nemen aan deze avondvierdaagse. 
Hebt u nog vragen of suggesties, wilt 
u meehelpen als vrijwilliger of wilt u 
meer informatie, schrijf of mail naar 
onze secretaris Joop de Meulder, Mgr. 
Zwijsenstraat 1a, 4812 TD Breda, tel. 
5154548. Bezoek ook eens onze 
website: http://home.wanadoo.nl/
vierbeemdentocht. E-mail: 
vierbeemdentocht@snelmail.zzn.com 

Medisch 
Centrum Donk
Goede berichten over het groeiende 
aanbod van eerstelijns (para)medische 
diensten in de Haagse Beemden.Drs. 
J. Wings, eerstelijnspsycholoog, 
gedragstherapeut en hypnotherapeut 
houdt sinds december spreekuur 
op de dinsdagen. U kunt bij de 
diëtiste Géjanne Menkveld (van 
de Thuiszorg Breda) op afspraak 
terecht na verwijzing door uw 
eigen (huis)arts. Ook kunt u bellen 
tijdens het telefonische spreekuur 
van 12-12.30 uur met allerlei vragen 
over voeding op het gebied van 
o.a. overgewicht, ondergewicht, 
eetstoornissen, diabetes mellitus, 
hart- en vaatziekten, allergieën, 
maag- en darmproblemen etc. Voor 
afspraken bel 526 55 55.

Per 1 maart start in het centrum 
de tandartspraktijk van Karel 
Tanka. Zijn snelgroeiende praktijk 
was eerst deels gevestigd aan de 
Brandebeemd. Chantal Langermans 
wordt de tandartsassistente en 
Barbara Buys zal als orthodontiste 
op woensdagmiddag in de praktijk 
werkzaam zijn. 

Samen met de al in het centrum 
gevestigde praktijken van huisarts 
Anne Marie Pelgrom-de Bruin (plus 
doktersassistente Marloes Nijhof en 
praktijkondersteunster Anja Vriens) 
en de verloskundigen Irma Franken-
Seeters en Andrea Stoop-Brands is 
er nu in het centrum een goede en 
groeiende mix van eerstelijns (para) 
medici die, waar nodig, makkelijk 
samen een behandelplan en de 
vooruitgang in de gezondheid van 
de patiënt kunnen doorspreken.

MC Donk is gevestigd achter 
winkelcentrum De Donk aan de 
Essendonk 7/a. Voor adressen en 
telefoonnummers zie de rubriek Wie 
Wat Waar elders in deze krant.

Natuur in de Haagse Beemden

Vogels in De Kamertjes
Het is een wisselvallige zaterdag. Bij het stukje grond met 
weiland en bomen tussen de Steenbroek en Wilgenbroek 
staat een bordje: Vogelreservaat. Enkele mannen en vrouwen 
met laarzen zijn bezig een grote boom om te zagen. Anderen 
graven een sloot uit. “Hoe meer variatie, hoe beter voor 
de vogels,” verklaart Jan Benoist  van de Westbrabantse 
Vogelwerkgroep.Door Marian Hulshof

De Kamertjes… een klein, 
groen stukje Haagse Beemden, 
ingeklemd tussen de Lunetstraat, 
de Westerhagelaan, de Steenbroek 
en de Wilgenbroek. “Het heet De 
Kamertjes omdat de weilandjes en de 
houtwalletjes daaromheen er op een 
luchtfoto uitzien als de plattegrond 
van een huis met kamertjes,” vertelt 
Jan Benoist.

De

Dierenleed
Deze reiger werd tijdens het 
rondbrengen van het Haagse 
Beemden Nieuws door de fotograaf 
gevonden bij de sloot van het 
Wildertpad. Daarna meegenomen 
en weggebracht naar het 
vogelopvangcentrum aan de Oude 
Baan in Breda. 

De reiger bood totaal geen verzet 
en was vel over been (aan de 
buitenkant niet te zien). Hij is 
voor verdere verzorging naar het 
vogelopvangcentrum in Zundert 
gebracht, maar bleek bij aankomst 
te zijn overleden. Doodsoorzaak: 
uitputting!

Foto Peter van Kakerken

Vrijwilligers aan het werk Foto Peter van Kakerken

Zompig
Vanaf de grond ziet het er 
allesbehalve uit als een huis met 
kamertjes. Er staan knotwilgen, 
zompige weitjes en uitgegroeide 
elzen. “Het was ook vroeger al een 
heel mooi plekje,” gaat Jan verder, 
“het was het natste plekje van de 
hele omgeving, en de mannen van 
de dienst beplantingen zagen wel 
dat hier zeldzame planten groeiden. 
Het is daarom in eerste instantie niet 
bebouwd toen de Haagse Beemden 
werden aangelegd.” Nu wordt het 
stukje groen, twee hectare groot, 
beheerd door de Westbrabantse 
Vogelwerkgroep. Jan: “Er waren 
plannen om het openbaar groen 
anders te gaan beheren: gras erop en 
klaar. Wij schreven een brief dat wij 
als vogelwerkgroep dan ook wel een 
stukje wilden beheren.” De vogels 
zouden niet gebaat zijn bij ‘gras 

erop en klaar’. Uiteindelijk kreeg 
de Vogelwerkgroep dit gebiedje 
toegewezen, met de garantie dat het 
niet zou worden volgebouwd.

Variatie
De Vogelwerkgroep stelde ook een 
beheersplan op met de gemeente. 
In het beheersplan staat bijvoorbeeld 
dat de houtwallen om de zes jaar 
kort gesnoeid worden. “Houtwallen 

zijn wat vogels en vegetatie betreft 
het interessantste als ze tussen de 
twee en de vijf jaar oud zijn. Als 
bomen en struiken te hoog worden 
groeit er niets meer onder, en zijn 
ze ook niet meer dicht genoeg om 
een schuilplaats te bieden aan de 
vogels,” aldus Jan. Variatie is heel 
belangrijk. “Hoe meer variatie, hoe 
beter,” wijst hij: “het gaat vooral 
om de overgangen; er is veel leven 
op de overgang van land naar water, 
en op de overgang van houtwal naar 
weiland. Dat geldt trouwens niet 
alleen voor de vogels maar ook voor 
de plantengroei. We kijken hier naar 
de natuur als geheel, want het hangt 
allemaal samen.”  De weilanden 
worden één keer per jaar gemaaid 
door de gemeente. “We hebben 
in het verleden wel geprobeerd om 
er koeien of schapen op te laten 
lopen, maar daar is het te nat voor.” 

Het maaisel wordt nu afgevoerd 
om de grond te laten ‘verschralen’. 
Op een ‘schrale’ grond zijn minder 
voedingsstoffen voor planten 
aanwezig, en daardoor groeien er 
heel andere planten dan op goed 
bemeste gronden. 

Dotterbloem
Er is al heel wat bereikt in de ruim 
15 jaar dat de Westbrabantse 
Vogelwerkgroep dit stukje grond 
beheert. De brandnetels en de 
zuring die van goed bemeste grond 
houden hebben plaatsgemaakt 
voor gele lis, paarse koekoeksbloem 
en boterbloem. Er groeit ook 
wateraardbei, waterdrieblad en 
dotterbloem, ‘kernsoorten’ waaraan 
je kunt afl ezen dat het goed gaat met 
de natuur op deze natte weilanden. 
Ook wat de vogels betreft is er heel 
wat bereikt. “Vroeger zagen we 
alleen winterkoninkjes, houtduiven 
en merels. Nu zien we van alles. Kijk, 
sijsjes,” Jan Benoist wijst naar een 
vlucht kleine donkere vogeltjes. “Ik 
zie het aan de manier van vliegen. 
Ze zijn dol op de elzenknoppen 
hier. Kijk, nu zijn ze opeens weg. Ze 
zitten in die boom daar, zie je dat?” 
Er zitten niet alleen sijsjes, maar ook 
allerlei mezen, tuinfl uiters, fi tissen, 
tjiftjaffen, soms een koekoek, en nog 
veel meer. “Het is wel belangrijk dat 
de Burgst hier dichtbij is,” zegt hij, 
“dat maakt het leefgebied voor deze 
vogels wat groter. Vroeger zat hier 
nog wel eens een torenvalk, maar 
voor roofvogels zijn De Kamertjes 
echt te klein.” Hij wijst naar de 
Westerhagelaan en de huizen 
rondom. “Er ligt niets omheen.”

Gezellig
De vrijwilligers wijzen plagend naar 
hun horloge. “Sta je weer te kletsen, 
Jan?” Jan Benoist lacht. Het werk is 
erg zwaar maar de sfeer is prima, 
dat is duidelijk. Maar waarom ga je 
voor de lol een keer per maand staan 
ploeteren in de motregen? Daar zijn 
de vrijwilligers het snel over eens: 
“Het is gewoon heerlijk om buiten 
in de natuur aan het werk te zijn, 
dat het zwaar is maakt niets uit… 
En het is heel gezellig natuurlijk,” 
lachen ze. 

Dit voorjaar bestaat het Haagse Beemden Nieuws 20 jaar. Vanaf het volgende 
nummer besteden we daar aandacht aan in een speciale reeks terugblikartikelen. 

Uiteraard zijn ook uw bijdragen aan de feestvreugde van harte welkom.
Haagse Beemden Nieuws: iets om naar uit te kijken!!
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Kinderkoor Novakids is weer gestart 
met de repetities! Vanaf 20 januari 
zingen de Novakids (v.a. 6 jaar) 
iedere dinsdagmiddag van 16.30–
17.30 uur in ´t Kraaienest. Dirigent 
Jakobijn Wallis is heel enthousiast 
en heeft er veel zin om samen 
met de Novakids leuke liedjes in te 
studeren. En het resultaat laten de 
kids horen tijdens een uitvoering. 
Jakobijn begeleidt naast de Novakids 
ook een aantal kinderkoren op de 
jeugdtheaterschool in Dordrecht. Zij 
heeft pianoscholing gevolgd en is 
zelf zangeres. Van belang is dat de 
kinderen spelenderwijs leren om hun 
stem goed te gebruiken en gevoel te 
krijgen voor muziek. Vind je het leuk 
om te zingen kom dan eens luisteren. 
En vind je het niet leuk om alleen te 
komen neem dan een vriendje of 
vriendinnetje mee! Natuurlijk zijn 
papa of mama ook welkom. Voor 
informatie kun je kijken op de 
website www.novafonie.nl of bel 
naar Renske tel. 5424579

Zanggroep Novavoices bestaat in 
september 10 jaar. Het gemengde 
bestaat uit ongeveer 40 leden die 
pop, lichte muziek en musicals ten 
gehore brengen. Onder leiding van 
dirigent Roel Noga wordt gewerkt 
aan een goede koorklank en 
stemvorming. Interesse? Kom dan 
eens luisteren op dinsdagavond van 
20.00 uur tot 22.30 uur of bel voor 
informatie naar Elly Brouwers, tel. 
5413031 of Dianne Laarhoven, tel. 
5415659. Er is momenteel geen 
wachtlijst. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. Meer informatie is te 
vinden op www.novafonie.nl

Kent u iemand?

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

hbnieuws@westbrabant.net
tel. 5419259.

Schoolnieuws

20 jaar kbs de Hagehorst
Dit jaar bestaat Kbs de Hagehorst 20 jaar. Alle reden om eens 
goed te feesten. Omdat feesten geld kost, werd onlangs een 
speciale jubileummarkt gehouden

Een drukte van belang bij de ‘kraampjes’

Genieten van een voordracht

Even tijd voor een lekker hapje

Foto’s Marian Engel

Ouders en andere familieleden en 
belangstellenden konden op deze 
jubileummarkt de spullen kopen 
die de kinderen hadden gemaakt. 
Daarnaast werden er speciale 
voorstellingen gegeven, was er 
een tentoonstelling te bekijken en 
kon je een levend standbeeld laten 
bewegen. Al bij al werd op deze dag 
meer dan 1000 Euro opgehaald!

Kbs de Hagehorst heeft een eigen 
website, www.hagehorst.nl. Op deze 
site is een uitgebreide foto-impressie 
te zien van de jubileummarkt. 
Ook de fotograaf van het Haagse 
Beemden Nieuws gaf acte de 
présence, waarvan op deze pagina 
een impressie.

Woensdag 24 maart geeft mevrouw 
G. Feddema in Bibliotheek Haagse 
Beemden een lezing over de 
opvoeding van kinderen tussen de 
zes  en twaalf jaar. Mevrouw G. 
Feddema is schrijfster van de boeken 
‘En als we nou weer eens gewoon 
gingen opvoeden’ en ‘Opvoeden 
kun je leren’. De lezing wordt 
georganiseerd i.s.m. Boekhandel van 
Kemenade & Hollaers.

– Plaats: Bibliotheek Haagse 
Beemden, Heksenakker 37

– Aanvang: 20.00 uur
– Entree: € 4,50 
– Kaartverkoop: Bibliotheek Haagse 

Beemden 
– Boekhandel van Kemenade & 

Hollaers

Actuele informatie over activiteiten in 
de Bibliotheek Breda kunt u vinden 
op www.bibliotheekbreda.nl

De boekenweek vindt dit jaar plaats 
van 10 t/m 20 maart. De bibliotheek 
staat dan in het teken van het thema 
Gare du Nord - ontmoetingen 
met Frankrijk. De boekenweek in 
Breda wordt geopend met een 
afwisselend programma in Franse 
sferen. Nederlands bekendste 
schrijfster Hella S.Haasse (foto) en 
Frankrijkdeskundige bij uitstek Rudi 
Wester, zijn uitgenodigd om te 
vertellen over hun werk in relatie 
tot Frankrijk. De gespreksleider is 
neerlandicus Karel van der Gun. 
Vanaf 19.30 uur kunt u genieten 
van Franse Swing en musette van 
het orkest Audubon.Deze avond 
wordt georganiseerd door de 
Bibliotheek Breda i.s.m. Boekhandel 
van Kemenade & Hollaers en 
Volksuniversiteit de brede aa.

– Plaats: Centrale Bibliotheek, 
Molenstraat 6 

– Aanvang muziek: 19.30 uur 
– Aanvang lezing: 20.15 uur  
– Entree (inclusief één consumptie): 

€ 12,-
– leden BibliotheekBreda € 10,-
– BredaPas € 6,-
– Kaartverkoop: Cultuurpunt Breda, 

Molenstraat 6 
– Boekhandel van Kemenade& 

Hollaers

Meer informatie over het programma 
in Breda tijdens de boekenweek kunt 
u vinden op www.cultuur.breda.nl 
en in de folder over de boekenweek.

Leiding gezocht

Elke dondagavond op avontuur
Misschien heb je ze wel eens gezien, 
de jongens en meisjes in hun kaki 
bloezen, de 11-14 jarige kinderen 
van Scouting Sint Joris. Zij beleven 
telkens weer nieuwe avonturen in 
de Haagse Beemden of daarbuiten. 
Samen trekken ze erop uit, spelen, 
maken vrienden en vriendinnen, 
redden zichzelf zonder al te veel 
dingen mee te hoeven nemen en 
maken gewoon plezier. Omdat 
scouts elke week weer een andere 
activiteit doen vindt iedereen 
scouting leuk. Natuurlijk kunnen de 
scouts dit niet alleen. Daarom zijn we 
ook op zoek naar leiding: Je bent 18 
jaar of ouder, je trekt graag op met 
de leeftijdsgroep 11 tot 14 jaar en je 
werkt graag met anderen? Dan ben 
jij de versterking van ons team die wij 
zoeken.

Doe mee
Iedere donderdagavond (behalve 
in de schoolvakanties) is er van 
7-9 uur opkomst in het troephuis 
(clubgebouw) ’t Drakennest aan de 
Rietdijk bij de Asterdplas. Wil je eens 
komen kijken, maak een afspraak en 
kom dan gewoon eens gezellig een 
keertje langs.

Activiteiten
Buitenactiviteiten zoals speurtochten 
met behulp van kruispuntenroutes, 
of kaart en kompas; bruggen of 
vlotten bouwen; eten klaarmaken op 
houtvuur. 16-18 april: de Regionale 
Scout Wedstrijd (weekendkamp), 
waar scouts van Sint Joris vorig jaar 
1e werden! Als het buiten slecht 
weer is doen we een leuke activiteit 
in ons troephuis, het Drakennest; 
oefenen met knopen, iets in elkaar 
knutselen, kwis of raadspelletjes. 

Op kamp
Kamperen is een van de activiteiten 
die we bij Scouting Sint Joris vaak 
ondernemen in de eerste week 
van de zomervakantie. Tenten 
en kookspullen mee naar een 
scoutingkampeerterrein en dan van 
vroeg in de ochtend tot ‘s avonds laat 
plezier. Bijna elke avond kampvuur 
en soms een nachtwandeling of 
dropping (…..best spannend!). 
Denk niet meteen: leidinggeven 
dat kan ik niet. Je komt in een 
team, dat je graag zal inwerken. 
Bovendien organiseert de regio 
De Baronie (waar wij onder vallen) 
regelmatig introductieavonden voor 
nieuwe leiding. Ook organiseren 
ze weekendcursussen waar op een 
speelse manier alle facetten van 
het leidinggeven per leeftijdsgroep/
speltak worden toegelicht.

Meer info bij het groepssecretariaat: 
Annekee Schrik, tel 5439410, e-mail: 
ca.schrik@wanadoo.nl

IVN 
Natuurcursus
…in uw eigen omgeving!
Eind maart start het IVN Mark en 
Donge weer een voorjaarscursus voor 
iedereen die meer wil ontdekken in 
de eigen natuur. In 7 lesavonden, 
op dinsdag in De Haay te Bavel 
of op donderdag in het MEC van 
de kinderboerderij te Oosterhout, 
laten natuurgidsen u kennismaken 
met allerlei onderwerpen. Vogels, 
vlinders, plantenfamilies, waterleven 

en nog veel meer worden in een 
afwisselend programma ontdekt. 
Met moderne middelen zoals 
binoculairs wordt ook het hele kleine 
zichtbaar gemaakt. Daarnaast zijn er 
vier excursies in de eigen omgeving. 
Drie op zaterdagochtend en één 
avondexcursie. Op de plaatsen 
waar u misschien al eens wandelde 
of nog nooit geweest bent, gaat 
u opeens meer zien en genieten. 
Interesse? Bel voor informatie of 
een inschrijfformulier naar Amanda 
van Schöll 0161-437062, Anneke 
Hamers 0162-513967 of Emmy Blok 
0161-432517.

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.

Iets bijzonders?

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

hbnieuws@westbrabant.net
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Wat jongeren aangaat

De Deur

Men neme een stevige deur die de 
toegang biedt tot een klaslokaal. 
Neem nu iets kleins in je hand. Het 
kan van alles zijn, een propje, een 
spijker, maar meestal kauwgum (zorg ervoor dat je het 
nog wel van je hand afgetrokken krijgt). Stop datgene 
wat je nu angstvallig tussen je vingers verborgen houdt, 
heel onopvallend in het slot. En zie daar, de deur blijft 
dicht.

Door Rowan Zuidema 

“Volgens mij gaat-ie niet open, juffrouw.” De verwoede pogingen van 
de docent om de sleutel in het slot om te draaien werden met een diepe 
zucht gestaakt. De hele klas had zich belangstellend rond de lerares 
verzameld. Iemand riep: “Zal ik een ruitje intikken?” Geen reactie. De 
docent sommeerde een aantal leerlingen om de conciërge te gaan 
halen en vrijwel meteen klonken er voetstappen die zich in de richting 
van de trap begaven. Er werd nog een aantal minuten gemord aan het 
slot, voordat de conciërge arriveerde. Na het slot een aantal minuten 
bestudeerd te hebben, kwam hij tot de conclusie dat er in dit lokaal 
voorlopig geen lessen meer konden plaatsvinden. 

Een luid gejuich steeg op onder de leerlingen. “Mogen we nu naar huis, 
juffrouw?” vroegen enkelen enthousiast. In plaats daarvan leidde de 
docent de leerlingen naar een verlaten lokaal. 

De zoemer kondigde het einde van het lesuur aan. Ik ruimde mijn 
boeken op en liep op weg naar de volgende les langs de deur van het 
lokaal waarin ik les had moeten hebben. Althans langs de plek waar de 
deur had moeten staan. Er blonk nu een open gat, als toegang tot het 
lokaal. De deur was uit zijn scharnieren gehaald, en lag nu maar wat 
nutteloos op de grond. 

Kom op zeg, als je het al doet, doe het dan goed. Vorig jaar dienden 
ten minste vijf deuren op de eerste verdieping als stortplaats voor 
kauwgom. 

Inmiddels is de deur weer terug op zijn vaste plek en doet weer waar hij 
voor bedoeld was. Alleen het gespleten hout bij de scharnieren is nog 
het laatste teken van de “misdaad”. 

Nu moeten zelfs onze deuren al aangifte gaan doen van zinloos 
geweld…

Een vakantie vol spanning 
Op zoektocht naar het verdwenen meisje Louise lopen Bas en Melanie door het bos. 
Onderweg leidt een hond hen naar de plek waar ze een knuffelkonijn vinden en luid 
geschreeuw horen.

Namens basisschool de Hagehorst is dit verhaal geschreven door Wendy de Klerk en Wai Jin Shing, groep 8. 

Hoofdstuk 4

Was het van het kleine meisje 
Louise?, dacht Bas meteen. Toen 
hij het meisje zag, viel het hem op 
dat het meisje precies leek op de 
beschrijving van het verdwenen 
meisje. Een paar mensen hadden ze 
er nog over horen praten. 
“Ik wist niet dat je Duits kunt praten, 
Louise?”, zei Melanie. “Wie ben 
jij?”, vroeg het meisje in het Duits. 

“Weet jij wat zij zegt?”, zei Melanie 
tegen Bas. “Misschien probeert zij 
ons iets duidelijk te maken”, zegt 
Bas. “Misschien wel” antwoordt 

Melanie. “Wie zijn jullie?” vroeg het 
meisje nogmaals in het Duits. “Ik ken 
een paar woorden Duits”, zegt Bas. 
“Schiet op dan, dwaas.” “Oké, oké, 
rustig aan joh.” “Hallo, hoe heet 
jij?”, vraagt Bas dan. “Ik heet Liesje,” 
zegt Liesje in het Duits. “Eindelijk 
iets goed gedaan”, zegt Melanie. 
“Maar hoe kan dat nou, dezelfde 
gezichten”, zegt Bas. “Misschien 
is het een tweeling die vroeger uit 
elkaar is gegaan”, zegt Melanie. 
“Denk je?”, vraagt Bas. “99% zeker 
en 1% niet. Vraag nog eens iets aan 
haar?”, zegt Melanie. “Oké. Waar 
zijn jouw ouders?”, vraagt Bas in het 
Duits. “Weet ik niet”, zegt Liesje. 
“Ik denk dat ze eten is gaan 
zoeken”, zegt Bas. “Zullen we maar 
terug gaan, ik heb ook honger”, zegt 
Melanie. “Liesje we gaan terug naar 
de camping.”, zegt Bas in het Duits 
tegen Liesje. “Maar dan ben ik zo 
alleen, niemand kan met mij praten 
of spelen.”, zegt Liesje. “Maar 
waarom dan niet?”, vraagt Bas weer. 
“Het is geheim, ik mag dat niet 
zeggen!” “Wat voor geheim is dat 
dan?”, vroeg Melanie. Maar Liesje 
liet niets los. Ze besloten toch om 

terug te gaan. Thuis op de camping 
vertellen ze alles aan hun ouders, 
die vonden het maar fl auwekul 
wat ze zeiden. Toen was het tijd 
om te eten. Na het eten gingen ze 
terug naar het meisje. “Ze is weg!”, 
schreeuwde Melanie. “Hoe kan zij 
nou weg gaan als zij de weg niet 
kent.”, zegt Bas. “Misschien is ze 
ontvoerd door enge mannen!” “Zou 
je denken, Melanie?”, vraagt Bas. 
“Kom laten we gaan weer zoeken.” 
“Hoe kunnen we met z’n tweeën 
zoeken.” “Maar mam en pap 
geloven ons niet!” “Zullen we de 
politie inlichten?” vraagt Melanie… 

Wordt de HB-crew Brabants Toptalent?
Twee schoolvrienden met interesse voor dezelfde muziek vormen sinds januari 2003 het 
rapduo HB-crew. Om erkenning te krijgen doen zij mee aan talentenjachten. Zo zagen zij de 
oproep van Omroep Brabant voor hun nieuwe programma Toptalent. Samuel en Reuel gaven 
zich op en staan 12 maart in de fi nale in 013 in Tilburg.

Door Nelleke van der Zee

Samuel Makatita is drieëntwintig 
jaar en werkt op de afdeling 
klantenservice van een groot bedrijf 
voor mobiele telefoons. Reuel Brion 
is eenentwintig en werkt op het 
kantoor van een koeriersbedrijf. 
De jongens kennen elkaar van de 
middelbare school en hebben beide 
een passie voor rapmuziek. Samuel 
schrijft al vanaf zijn tiende teksten, 
maar vond op zestienjarige leeftijd 
pas dat die goed genoeg waren 
om ermee naar buiten te treden. 
Hij zocht aansluiting bij drie andere 
rapliefhebbers en samen musiceerden 
zij er op los. De uitdaging verdween 
voor Samuel, omdat hij zich steeds 

verder wilde ontwikkelen. In januari 
2003 besloot hij om samen met 
Reuel een rapduo te gaan vormen. 
Reuel is een kei in het componeren 
van de muziek en samen bedenken 
zij de teksten erbij.

Talent
Via een fl yer zagen zij de oproep 
van Omroep Brabant. Zij waren op 
zoek naar talent uit de provincie voor 
hun nieuwe programma Toptalent. 
HB-crew had al een keer eerder 
meegedaan aan een talentenjacht 
en was toen in de halve fi nale 
gekomen, dus trokken zij de stoute 
schoenen aan en gaven zich op. Ze 

stuurden een demo op en werden 
uit zeshonderd inzendingen gekozen 
om mee te doen aan de auditie. Met 
succes, want ze mochten door naar 
de fi nale. Op 12 maart gaan zij met 
tien andere kandidaten strijden om 
de titel Brabants Toptalent. Om zich 
hierop goed voor te bereiden krijgt 
iedere deelnemer een ‘Masterclass’ 
aangeboden. Samuel en Reuel 
kregen op 6 februari les van docent 
Deams in het Conservatorium 
van Tilburg. Deams is zelf in 1980 
bekend hiphopper geweest. Hij kan 
de jongens bruikbare tips meegeven. 
Het repertoire van HB-crew bestaat 
uit eigen nummers, die gaan over hun 
mening over de wereldproblematiek.

Projecten
Dat het ondernemende jongens zijn 
blijkt wel uit het feit, dat zij nog 
met andere projecten bezig zijn. Zo 
hebben zij ook ‘HB-entertainment’ 
opgericht. Een driemansbedrijf, dat 
zich richt op het organiseren van 
festivals en het promoten van jonge 
artiesten. Samen met Hafi d Edaouddi 
willen zij hun kennis overdragen aan 
andere artiesten en hen in het zadel 
helpen. Verder schrijven Samuel en 
Reuel muziek voor theaterproducties 
en houden zij workshops op 
middelbare scholen. Nijmegen, 
Gorinchem, Druten en Oosterhout 
hebben al kennis mogen maken met 
het dynamische duo. In april rolt hun 
eerste CD ‘Vette Oogst’ van de pers. 
Veel succes toegewenst, en duimen 
dus voor HB-crew op 12 maart!
Meer info: www.hbcrew.nl of tel: 06-
42484005.

Samuel Makatita(r.)  en Reuel Brion Foto Peter van Kakerken 

Gave muziek op ‘Bubblingfeest’
JC Colours begon het nieuwe jaar 
goed, want op 17 januari gaf het 
jongerencentrum een ‘Bubblingfeest‘ 
voor jongeren van zestien tot 
twintig jaar. Er was veel commotie 
omdat verschillende jongeren van 
onder de zestien ook probeerden binnen te komen.

Door Michael Vriens en Nelleke van der Zee

Daniëlle Snoeren van Vertizontaal 
had met enkele jonge vrijwilligers een 
‘Bubblingfeest’ georganiseerd voor 
de jongeren uit de Haagse Beemden. 
Ondanks de offi ciële aankondigingen 
dat het een feest voor boven de 
zestien jaar was, kwamen er toch 
jongeren van onder die leeftijd de 
orde verstoren; zij probeerden via 
de achterdeur binnen te komen. De 
leiders moesten hen met ferme taal 
de wacht aanzeggen en even leek 
het erop, dat het feest onderbroken 
moest worden.

Muurbloempjes
Misschien lagen de oliebollen nog te 
zwaar op de maag, of waren ze aan 
het wachten op de opvolger van John 
Travolta, maar de dansvloer bleef die 
avond praktisch leeg. De muziek was 
gaaf en werd verzorgd door DJ’s 
Michael L’Abee en Jordy Schoonen. 
Leuke afwisselende nummers konden 

de aanwezigen toch niet infecteren 
met ‘the dancefever’. 

Aankondigingen
Het feest was bedoeld om de 
jongeren zelf een evenement te 
laten organiseren voor de jeugd uit 
de Haagse Beemden. JC Colours wil 
in de toekomst wat vaker feesten 
organiseren. Deze zullen dan door 
middel van fl yers en deurposters 
bij het gebouw zelf of bij BC de 
Loper aangekondigd worden. De 
entree bedraagt doorgaans in de 
voorverkoop € 1 en aan de deur € 2. 
Daarnaast zijn er natuurlijk de weke-
lijkse activiteiten op de bekende 
dagen.

Meer info: JC Colours, Julie 
Claeysstraat 27 (achter BC de Loper), 
tel: 5428265, of Daniëlle Snoeren: 
gsm 06-14629964 

Jongerenparticipatie: 
de juiste bedragen
Op het artikel Jongerenparticipatie hebben wij de nodige 
reacties gehad. Het bleek dat wij niet de juiste bedragen 
doorgekregen hadden van Vertizontaal. 

Door Nelleke van der Zee

De gemeentekas geeft verschillende 
subsidies aan jongerentrajecten. 
Haagse Beemden Nieuws was 
benieuwd wat er daadwerkelijk met 
de subsidies voor een jongerenpartici
patieproject was gebeurd. Wij wilden 
onder andere weten wat er na twee 
jaar uit het project naar voren was 
gekomen en hoeveel er nog restte 
ter besteding van eventuele nieuwe 

activiteiten in de Haagse Beemden. 
Het bleek dat Vertizontaal het potje 
jongerenparticipatie verwisseld 
heeft met een ander potje. Het 
restant bedrag is niet € 25.000,- te 
verdelen over de jeugdcentra in 
heel Breda, maar € 11.000,-. Van 
dit bedrag worden nog actiepunten 
uitgevoerd, die uit dit ‘pilot’-project 
voortvloeien. 
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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.

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

Orthodontie
Mevr. B. Buys, Essendonk 7a, tel. 5967728 
(vanaf 1 maart).

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

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

Tandartsen
'Haagse Beemden', Brandebeemd 29, tel. 
5410045; N. Lacroix, Mastenbroek 2, tel. 
5414118; A.M. Martens, Regenwulp 5, 
tel. 5419010; P.H.A. van Unnik, Helmkruid 
6, tel. 5411311, K. Tanka, Essendonk 7a, 
tel. 5967728 (vanaf 1 maart).

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

Verloskunde
Medisch Centrum Kroeten, Helmkruid 
4: Dominique Hegtermans, Janneke 
Snaau, Marion Noordhoek & Sjan de 
Weert, tel. 5714601; Kitty Beekx, Corien 
v.d. Haar, Hetty Krijnen, Ineke Oomens 
& Wendy Verhagen, tel. 5657177 bgg 
0900-1515; Neeltje Crombag en Hanneke 
Gisler, tel. 5714601. Irma Franken-van 
Seeters en Andrea Stoop-Berends, tel. 
5228847. Medisch Centrum Donk, 
Essendonk 7a, gebouw 4010: Irma 
Franken-van Seeters en Andrea Stoop-
Berends, tel. 5228847.

OVERIGE DIENSTEN

Buurthuizen
– De Beemdentil, 

Gageldonksepad 5, tel. 
5410425.

– ‘t Kraaienest, Tweeschaar 12, 
tel. 5440300, fax 5440231.

– De Loper, J. Claeysstraat 27, tel. 
5440370.

Stichting Bewoners-
komitee Haagse 
Beemden (Bekom)
Secretariaat: Piet van Overbeeke, Noort-
berghmoeren 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, wo 
13.00-17.30, do 13.30-17.30, vrij 13.30-
20.00, za 10.00-13.00.

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 e-mail 
team-prinsenbeemden@mwbrabant. 
politie.nl.

Vertizontaal district 
Noordwest
Brede school en 't Turfje: Vlierenbroek 26, 
tel. 5440287.

Jongerenwerk: v. Coothplein 
tel. 5218676.

Soc. Cultureel werk voor volwassenen: 
Keizerstraat 26, tel. 5300014.

Hoofdkantoor Vertizontaal: Nieuwe 
Ginnekenstraat 18, tel. 5223220.

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

Wijkbureau IMW Breda 
Noordwest
Alexberg 4, tel. 5427777;

Maatschappelijk Werk spreekuur: ma-wo-
do-vr van 9.00-10.30 uur, di van 13.30-
15.00 uur;

Bureau Sociaal Raadslieden spreekuur: do 
9.00-10.30 uur;

Op werkdagen buiten spreekuurtijden: 
Willemstraat 20, tel. 5305888;

Buiten kantooruren: crisisteam 
Maatschappelijk Werk, tel. 5218450. 

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

Overzicht vieringen: 

Zondag 22 februari
09.00 uur Lucaskerk, woord- en 
communieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, woord- en 
communieviering
voorganger: Dini Peters

Woensdag 25 februari, aswoensdag
19.30 uur Bethlehemkerk, gebedsviering met 
Bethlehemkoor; voorgangers: J. Voeten en F. 
Verkleij

Zondag 29 februari, 1e vasten
09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering 
met Gregoriaans koor; voorganger: J. Voeten

Zondag 7 maart, 2e vasten
09.00 uur Lucaskerk, woord- en 
communieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, gezinsviering met 
kinderkoor; voorganger: F. Verkleij

Zondag 14 maart, 3e vasten
09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering 
met Bethlehemkoor; voorgangers: J. Voeten 
en F. Verkleij

Zaterdag 20 maart
19.00 uur Bethlehemkerk, experimentele 
viering; voorganger: J. Voeten

Zondag 21 maart, 4e vasten
09.30 uur Lucaskerk, oecumenische viering
11.00 uur Bethlehemkerk, oecumenische 
viering met kleinkoor; voorgangers: J. Voeten 
en W. Bisschop

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

Kantooradres: Voorerf 7 Tel. 5717575.
e-mail: offi ce@jefta.solcon.nl
website: www.jefta.solcon.nl
Algemeen voorganger: Ap Verwaijen

Zondagse diensten (11.00 uur, aula 
Prisma College, Ganzerik 3)
Er is kinderopvang voor de allerkleinsten tot 
2,5 jaar. Oudere kinderen gaan halverwege de 
dienst naar een eigen dienst. Om de 14 dagen 
is er een tienerdienst.

Huisgroepen in de Haagse Beemden 
elke woensdag om 20.00 uur:
Kesterenlaan 68, bij Marilyn Matilda 
Lange Hil 60, bij familie van der Meulen (tel. 
5420948)
Watermunt 39, bij familie Kuil (tel. 5205608)

Jongerenhuisgroep
Elke wo. om 20.00 u., Honderdbunder 19, bij 
en o.l.v. Corné en Anita Serné en Marco en 
Paulien de Bruin (tel. 5426985).

Alphacursus
Elke ma. 20.00 u. Voor informatie en opgave: 
Heidi en GeertJan Schouten, Maaibeemd 43 
(tel. 5428557)

SAMEN-OP-WEG HAAGSE BEEMDEN

Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 125, 
4822 AS Breda, tel. 5422433
Kerkdiensten: ‘s zondags 10.45 uur
Predikant: ds. Wim Bisschop, Everdonk 32, 
tel. 5419603. Scriba: Connie Walet-van der 
Meij, Klarenberg 36, tel. 5419685. Kerktaxi: 
Gerrit Hakvoort, Arenberglaan 107, tel. 06-
21224638. Informatie: www.Lucaskerk.nl 

De Lucaskerk in februari en maart:
In de komende weken worden gedeelten uit het 
evangelie naar Lucas gelezen.

Zondag 22 februari
Lucas 6:27-38. Voorganger: ds. De Zwart. 
Op weg naar Pasen wordt de komende veertig 

dagen met een project gewerkt dat als thema 
heeft: Maak heel wat gebroken is. 

Zondag 29 februari
De veertig dagen beginnen in de woestijn. 
Lucas 4: 1-11 als inpiratie bij ‘kiezen om te 
delen’. Vandaag werkt de cantorij mee aan 
de viering.

Zondag 7 maart 
In Lucas 9 is Jezus met een paar leerlingen op 
een berg. 

Zondag 14 maart
In Lucas 13 gaat het over een tuinman en alles 
wat hij doet om groei mogelijk te maken.

Zondag 21 maart
Vanuit Lucas 15 gaat het over de vraag wie de 
verloren zoon is: wie doet mee, wie gaat zijn 
eigen gang?

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, 4824 PZ, tel. 
5426958
e-mail: duice49@wanadoo.nl, Voorganger 
N. Mantouw
Informatie: N. Mantouw. Tel. 5426958 of 
06-25073749

Zaterdag 28 februari
15.00 uur dienst in de Lucaskerk, Tweeschaar 
125. Ds. S. Sasabone uit Rijswijk gaat deze 
dienst voor die zowel in het Nederlands als het 
Bahasa Indonesia (Maleis) gehouden wordt. De 
dienst wordt geaffi cheerd als een samenkomst 
Oecumenische Christelijke samenkomst 
Indonesië Nederland (O.C.I.N.) Breda.

Het Bestuur van de Beemdentil heeft 
tijdens de afgelopen vergadering 
besloten met ingang van heden te 
stoppen met het organiseren van 
carnavalsactiviteiten. Dat betekent 
dat het cultureel centrum gesloten 
is met carnaval 2004. Gezien de 
stijgende organisatiekosten en 
de strengere regeling van het 
rookverbod hebben we deze 
beslissing moeten nemen. Jammer! 
We bedanken alle mensen, die zich 
altijd ingezet hebben voor deze 
activiteiten, die de afgelopen 20 jaar 
het carnaval in de Beemdentil tot een 
gezellig feest hebben gemaakt. Voor 
eventuele vragen kunt u terecht bij 
Johan Lens, voorzitter, e-mailadres: 
johan.lens@wanadoo.nl

Andere activiteiten in de 
Beemdentil
Het is weer eens tijd om een 
rommelmarkt te organiseren in de 
Beemdentil. Dit gaan we doen op 
zondag 29 februari 2004. Opbouwen 
kan om 13.00 uur. De rommelmarkt 
is dan open van 13.30 tot 16.00 
uur. Tafels kunt U bestellen bij de 
Beemdentil voor € 3,50 per tafel. De 
entree bedraagt € 0,50 (kinderen tot 
en met drie jaar gratis). De bedoeling 
is om dit twee keer per jaar te doen, 
de andere rommelmarkt zal in het 

naseizoen georganiseerd worden. 
Meer informatie tel. 5410425.

Kinderactiveiten
Iedere woensdag zal er in de 
Beemdentil iets te doen zijn van 
14.00 tot 16.00 uur. De eerste 
woensdag is er een infomiddag van 
spelletjes. Deelname gratis. Je kan 
wel lid worden van de spelclub voor 
€ 5,00 per jaar; je mag dan twee 
spelletjes meenemen (of puzzels) voor 
twee weken. De tweede woensdag is 
er een bakkerij voor € 2,00 p.p. De 
deelname moet wel minimaal vijf 
personen zijn en uiterlijk een dag 
van tevoren een kaartje gekocht 
hebben. De derde woensdag is er 
een creatieve club, waar je lid van 
kunt worden (de pandaprutsers en 
de reuzenpanda’s - naar gelang 
je leeftijd). De vierde woensdag 
is er de mogelijkheid om een 
verjaardagspartijtje te organiseren 
Je kunt dan kiezen uit bakkerij of 
creatief. Deelname minimaal 10 
kinderen voor € 22,50. Alle prijzen 
incl. drinken en materialen. Kom 
gauw eens een keertje langs of vraag 
de jaarkalender bij de Beemdentil; 
zodat je kunt zien wat er te doen 
is. Meer info: Ankie van Oosterum, 
beheerder.

Kopij voor de 3e editie van het Haagse Beemden 
Nieuws 2004 inleveren vóór zaterdag 6 maart 

2004.

Inleverdata kopij Haagse Beemden Nieuws 2004

krant nr. kopij inleveren voor: verschijningsdatum

zaterdag donderdag

3 06 maart 25 maart

4 03 april 22 april

5 01 mei 19 mei (wo.)

6 29 mei 17 juni

7 26 juni 15 juli
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Knakies
Fitness Centrum Prinsenbeek 
voor fi tness en spinning. 
Klaverveld 55, tel. 5416969.

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

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

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

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

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

Uw kapper thuis. Coiffures 
styling Antoinette. Bel voor 
afspraak 06-18497795.

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

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

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

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

Bloemschikles en creatieve 
workshops!!! Bel voor info. 
Corrola Joosen 5425483. Ook 
voor creatieve kinderfeestjes.

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.

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

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

Bijlessen / huiswerkbegeleiding 
door docent.  Alle vakken & 
niveau’s. Info. Tel. 5428071 of  
www.bijlesbreda.nl

Werkster gevraagd, ong. 3 
uur p.w. in de wijk Paradijs. 
Tel.542269.

Cursus Nederlands voor 
buitenlanders, Dutch for 
foreigners, Holländisch für 
fremden, le Néerlandais pour 
les etrangers. Cursus Ned. Lit.-
geschiedenis, Cursus Creatief 
schrijven. (Gedichten, verhalen, 
toneel) Tel. 5201169.

Yoga in Breda noord. Lessen 
worden gegeven op dinsdag 
avond. Voor inl. 5872649.

Gevraagd: hulp in de 
huishouding. 1 ochtend per 
week. Tel. 5414873.

Wilt u af van stress of andere nare 
klachten? Voetrefl exmassage 
kan op natuurlijke wijze uitkomst 
bieden. Voor info of afspraak: 
Balance 5423114. 

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: Binnenweg 13, 
Asterdkraag 53 en Bredeslagen 32 (niet aanbellen s.v.p.). 
Kosten (excl. BTW ) bedrijven: t/m 3 regels 10 €, t/m 6 regels 15 €, t/m 9 regels 20 €, t/m 12 regels 
25 €. (alleen via contract). Neemt u contact op per e-mail hbnieuws@westbrabant.net.
De redactie behoudt zich het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te weigeren. 

ATTENTIE!  
KOPIJ voor krant nr. 3 van 25 maart 2004 uiterlijk inleveren vóór 
zaterdag 6 maart 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

Voor Knakies zie binnenzijde achterpagina.

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

COLOFON
Het Haagse Beemden Nieuws wordt 
uitgegeven door de Stichting Haagse 
Beemden Nieuws en wordt maandelijks 
gratis huis aan huis be-zorgd. De stichting is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken 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, Nelleke van der 
Zee, Rowan Zuidema.

Eindredactie/indeling
Gwendolyn Alessie, Ans Dalsem, Marian 
Hulshof, Hans Peters, René Westendorp.

Fotografi e
Marian Engel, Ed van Hoof, Peter van 
Kakerken.

Archief, aquarellen
William van der Zanden.

DTP
Hans Peters.

Drukwerk
Em. de Jong BV, Baarle-Nassau.

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

Ondersteuning
Lia Daenen, Astrid Joosen, Wilma Vermolen.

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!)

Carnaval
Jeugd-carnavalsdisco
In het scoutinggebouw aan de 
Somerweide wordt het dak eraf 
gefeest met carnaval. Hier wordt 
een heuse jeugd-carnavalsdisco 
gehouden, georganiseerd door een 
groep van 18 vrijwilligers. Voor € 2 
hebben kinderen van 6-14 jaar een 
geweldige avond met een hapje en 
een sapje, tegen zeer voordelige 
prijzen. In het gebouw mag niet 
gerookt worden en er zijn geen 
alcoholhoudende dranken 
aanwezig. Terwijl de kinderen plezier 
maken op de muziek die verzorgd 
wordt door dj Frank, is er constant 
toezicht zodat de kinderen niet op 
eigen houtje buiten kunnen gaan 
ronddolen; ouders kunnen ten allen 
tijde de kinderen op komen halen en 
de kinderen kunnen naar huis bellen 
als er iets is. U kunt ze dus met een 
gerust hart naar de carnavalsdisco 
laten gaan die op zaterdag-, zondag- 
en maandagavond wordt gehouden 
van 18.30-20.30. Op de tweede 
avond komt de prins van Giegeldonk 
met zijn gevolg gezellig meefeesten. 
Carnavalskleding en plezier maken 
verplicht! 

Optocht Giegeldonk
Carnaval zit eraan te komen en dus 
ook de optocht van Giegeldonk 
2004! Deze zal door onze straten 
trekken op zaterdag 21 februari. 
Natuurlijk hopen we niet alleen op 
droog weer, maar ook op heel veel 
publiek en aanmoediging! Veiligheid 
staat voorop voor deelnemers, 
publiek en natuurlijk onze eigen 
medewerkers. Dus steek niet zomaar 
de fi etspaden en straten over zonder 
er zeker van te zijn dat het ook echt 
kan. De route vanaf 14.00 uur gaat 
vanaf de Donk via Heienlangdonk, 
Somerweide, Noortberghmoeren, 
Cannaertserf, Vekenoord naar 
de Komoord. Het hoogtepunt is 
de prijsuitreiking in ‘t Kraaienest 
om 17.00 uur. Prins Marius zal de 
deelnemers ontvangen!

Spelletjesmiddag in ‘t Kraaienest
Op dinsdagmiddag van 14.00-
17.30 wordt in ‘t Kraaienest een 
spelletjesmiddag gehouden voor 
kinderen van 6-14 jaar, georganiseerd 
door een groep vrijwilligers van 14-25 
jaar. De kinderen kunnen spelletjes 
doen en na inlevering van een volle 
spelkaart krijgen ze een presentje. 
Ouders mogen achter in de zaal 
toekijken. Iedereen kan meedingen 
naar de prijs van de felbegeerde 
leutkleuter, die wordt uitgereikt aan 
degene die het origineelst verkleed is 
en de hele middag actief aanwezig 
is. De prijs is ieder jaar anders en 
ook voor ons nog een verrassing. 
Toegang gratis. Wil je meehelpen als 
vrjwilliger, neem dan contact op met 
mevr. van Poll op 079-5416391 of 
mail naar vanpoll@wanadoo.nl

Programma ’t Zottekot
– Za/zo/ma. 21/22/23 februari 

14.00-17.00 familiebal, 
20.00-01.00 buurtbal

– Di. 24 februari  14.00-18.00 
familiebal, dinsdagavond gesloten

Alle dagen muzikale ondersteuning 
door dj’s Jordy en Michael. Prins 
Marius van Giegeldonk zal ’t 
Zottekot met zijn gevolg dagelijks 
bezoeken. Op de avonden hebben 
kinderen tot 12 jaar alleen toegang 
onder begeleiding van een 
volwassene. Voor een gezellige sfeer 
geldt vol=vol, carnavalskleding 
verplicht

– entree € 0,50 
– consumptiemunten € 1,10 
– kindermunten € 0,50 
b.c. de Loper, Julie Claeysstraat 27 
Breda tel. 5440370

K.b.s. Kievitsloop met carnaval
De laatste jaren is 
de k.b.s. Kievitsloop 
actief aanwezig in 
Giegeldonk. Dit jaar 
lopen ze voor de 5e 

maal mee in de optocht in de Haagse 
Beemden met kinderen uit groep 1 
en 2 en ze lopen ook ieder jaar mee 
met de Kielegatse brakkensliert in de 
binnenstad met groep 3 t/m 8. Ook 
op school zelf wordt door de leraren 
met behulp van ouders veel gedaan 
voor de leerlingen. Ieder jaar heeft 
de k.b.s. Kievitsloop een eigen prins 
en prinses met raad en een nar en 
agent. Om als prins in aanmerking 
te komen, moet je je opgeven 
voor een zware verkiezingsquiz die 
bestaat uit: een speech houden, 
moppen vertellen, een dansje doen, 
voorlezen voor een groep en laten 
zien hoe je een onderscheiding 
uitreikt. Aan de hand hiervan kiest 
de jury (leraren en klasgenootjes) 
wie de beste is, daarna wordt de 
raad van 11 aangewezen met nar 
en agent. Deze opent de dag en 
dan kan het carnaval beginnen. Zo 
wordt het thema bekendgemaakt 
waarmee men kan dingen naar 
de leutkneuter prijs van de school. 
Daarvoor worden shows gelopen in 
de klassen en de klassenwinnaars 
gaan het voor de gehele school tegen 
elkaar opnemen om deze prijs te 
winnen door het origineelste te zijn 
in de verkleding gebaseerd op het 
thema. Op de vrijdagochtend wordt 
o.a. een playbackshow gehouden 
en ‘s-middags zijn de kinderen vrij 
om de rest van de dagen verder te 
kunnen gaan feesten.

Zomerweide

Tot onze grote verbazing staan wij op een zonnige woensdagmiddag voor 
een gesloten hek bij speeltuin de Zomerweide. Volgens het bordje zou de 
speeltuin toch open moeten zijn. Teleurgesteld lopen we terug. We hadden 
ons er zo op verheugd. Als we zo her en der eens gaan navragen blijkt dat 

de speeltuin al geruime tijd gesloten is. Wat is dat toch jammer. De speeltuin vol met mooie speeltoestellen 
gesloten voor kinderen uit de wijk. Het wordt  tijd dat er iets wordt ondernomen zodat de speeltuin weer open 
kan. Het voorjaar komt eraan. De kinderen gaan zich weer verheugen op een gezellige middag in de speeltuin. 
Denk eens aan de leden van de vereniging die lidmaatschap hebben betaald! Denk eens aan al die vrijwilligers 
die heel veel uren hebben besteed aan de speeltuin! Denk vooral aan al die kinderen die graag willen spelen in 
onze mooie speeltuin! Zo´n mooie speeltuin mag niet gesloten blijven!

Namens de kinderen en ouders; Dianne, Menno, Sanne, Wendy, Nick, Anouk, Karina, Eline, Trudy, 
Bas, Kim, Agnes, Tessa, Bram, Yvette, Ivo, Veerle, Angelique, Max, Rian, Victor, Francis, Joost, Maaike, 
Marja, Inske, Jente, Lobke, Tim, Sven, familie Neumann, Louise, Sophie, Cecille, Dennis, Yvonne, 
Eline, Stan en vele vele anderen 

(ingekort door de redactie)
Naschrift van de redactie: bij het ter perse gaan van deze krant was de speeltuin weer open op woensdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Het bestuur is op dit moment in druk overleg met de 
gemeente om de speeltuin weer zo snel mogelijk volledig open te stellen. Meer nieuws volgt. 
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