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De stelling van de maand is een rubriek waarin ú uw mening geeft over 
een bepaalde kwestie in de wijk.  Deze maand:

Er moeten camera’s komen om de 
veiligheid in de wijk te verbeteren

Door Annelies van Kooij 

“Ik ben regelmatig met mijn zoontje van 18 maanden aan de wandel, en ik 

heb eerlijk gezegd niet de indruk dat de veiligheid onder druk staat. Overal 

gebeurt wel eens wat nietwaar? Bovendien werkt het plaatsen van camera’s 

weer vernielzucht in de hand, en zijn die dingen vaker kapot dan dat ze daad-

werkelijk hun werk kunnen doen.” 

 (mw. de Koning, 34)

“Ik heb wel eens meegemaakt dat er op klaarlichte dag een portemonnee werd 

gerold bij een oudere vrouw op een parkeerplaats van een winkelcentrum. Ik 

denk dat cameratoezicht dit had kunnen voorkomen. Ik ben daarom voorstan-

der van camera’s in en rond winkelcentra.”  

 (Trudie Waas, 34)

“Nee, geen camera’s! We hebben al zo weinig privacy. De oplossing ligt volgens 

mij meer in het anders met elkaar omgaan. Als we opener worden en meer 

met elkaar delen, komt er meer onderling begrip en dat bevordert de veilig-

heid. We moeten ook zorgen dat jongeren iets nuttigs te doen hebben.” 

 (Monique)

“Jongeren hangen op winkelcentra en pleinen en zorgen voor vernielingen en 

overlast. Soms wel tot diep in de nacht. En als de politie dan komt, vliegt ie-

dereen snel de wijk in en zijn de daders niet meer te vinden.  Daarom is het 

belangrijk dat er camera’s komen. Zelf ben ik niet bang voor mijn privacy. Ik 

heb immers niets te verbergen.” 

 (mw. E. van Ierland, 36) 

“Ik heb weinig inzicht in de veiligheid in de rest van de wijk, maar beveiligings-

camera’s in en rond winkelcentra lijkt mij een goede zaak. De daders heb-

ben zo een grotere kans om herkend te worden en dus wordt de pakkans 

vergroot. Ook in andere steden blijkt cameratoezicht effect te hebben, dus 

waarom niet hier?” 

 (dhr. Geurdes, 80) 

“Cameratoezicht is hard nodig om diefstallen in winkelcentra te verminderen. 

Maar het installeren van een cameracircuits is een dure zaak. Bovendien moet 

er iemand zijn die de beelden bekijkt en dat kost ook geld. En wie gaat dat al-

lemaal betalen?” 

 (winkelier Heksenwiel, 43) 

“Iedereen zal met me eens zijn dat cameratoezicht  nodig is. Jongeren gaan met 

de scooters heen en weer, plegen inbraken en maken er een puinhoop van. 

Camera’s kunnen dat tegengaan, net als nu op het treinstation gebeurt.” 

 (dhr. Lammerse, 67) 

“Met het installeren van beveiligingscamera’s verplaats je volgens mij het pro-

bleem alleen maar. Dan gaan de lui die overlast veroorzaken gewoon ergens 

anders naar toe. Ik vind dat er meer nadruk moet komen op preventie. Hier ligt 

een belangrijke taak voor maatschappelijk werk. Ook moeten de jongeren een 

eigen plek krijgen waar ze zich kunnen vermaken. Die camera’s worden toch 

alleen maar kapot gemaakt.” 

 (dhr. de Ronde, 39) 

Volgende maand

Uit de onlangs gehouden burgerenquête van de gemeente Breda blijkt 
dat de ondervraagde Bredanaars allerminst te spreken zijn over voorzie-
ningen voor jongeren. Wij horen graag wat u daar van vindt. De stelling 
van de komende maand is daarom: 

Er moeten in de Haagse Beemden meer 
uitgaansmogelijkheden komen voor jongeren 

Wilt u reageren op deze stelling? Mail uw reactie, voorzien van naam 
en leeftijd, naar: hbnieuws@westbrabant.net. U kunt ook schrijven 
naar ons redactieadres: Roerdomp 24, 4822 RN, Breda. 

Stelling van de maand

Traditioneel wordt een wedstrijd- 
en trimloop over 10 km gehouden, 
een wedstrijd en trimloop over 15 
km en een familieloop over 2,4 of 
6 km. Verder kan ook dit jaar weer 
ingeschreven worden voor een 5 
km trimloop en kunnen ook whee-
lers weer inschrijven voor een wed-
strijd over 5 km. Er wordt gebruik 
gemaakt van tijdsregistratie via de 
zogenaamde ChampionChip. Dit 
laatste betekent dat iedereen bij 5, 
10 en 15 km (trimloop én wedstrijd) 
verplicht is met een chip te lopen.  
Geïnteresseerden kunnen hier via het 
inschrijfformulier of via internet meer 
over lezen.
Uiteraard is er ook dit jaar weer een 
uitgebreid omlijstend programma 
met een grote informatiemarkt, 
sport- en spelactiviteiten voor jong 
en oud en levende muziek. Dit alles 
vindt plaats op de start-/finishlocatie 
aan de Somerweide. Uiteraard hoopt 
de organisatie voor die dag op goed 
(terras)weer en veel publiek.

Categorieën
Bij de heren wordt er gelopen in de 

Gamma Haagse Beemden Loop op 1 mei
De Gamma Haagse Beemden Loop is alweer toe aan zijn 
16e editie dit jaar. Ook deze keer is er weer een sterk 
deelnemersveld. Onze nationale topper Jeroen van Damme 
(vorig jaar geëindigd op de derde plaats) komt op herhaling 
en zal opnieuw hoge ogen gaan gooien voor de titel. Wees er 
op tijd bij en profiteer van de korting bij voorinschrijving.

categorieën senioren, M40, M50, 
M60 en recreanten, en bij de dames 
in de categorieën senioren, V35 en 
recreanten. Alle deelnemers krijgen 
aan de finish een fraaie herinnering. 
Voor de besten zijn er geld- en ande-
re prijzen. Ook zijn er voor de wed-
strijdlopers premies voor een verbe-
tering van het parcoursrecord:125 
euro voor 10 km en 450 euro voor 
de 15 km. Op de 10 km heeft bij de 
heren Tonnie Dirks het parcoursre-
cord in handen (29,43) en bij de da-
mes Marianne van de Linde (34,34). 
Op de 15 km is Hilaire N’Trampeba 
uit Burundi tot nu de snelste heer 
(43,09) en Caroline Kwambai uit Ke-
nia de snelste dame (49,18).

Voorinschrijving
Voorinschrijving is mogelijk op twee 
manieren:
• Tot 22 april via het onderteken- 
 de inschrijfformulier naar St. Haag- 
 se Beemden Loop, Postbus 3482,  
 4800 DL Breda te sturen.
• Tot 28 april via www.haagse 
  beemdenloop.nl (u ontvangt  
 een  E-mail als bevestiging).

Tevens kunnen uitsluitend voor de 
familieloop en tegen contante beta-
ling formulieren worden ingeleverd 
op de onderstaande adressen:
• VVV Breda, Willemstraat 17-19;
• Runnersworld Jos Koniuszek,  
 Haagdijk 251;
•    Bruba Sport, WC Heksenwiel.
De inschrijfkosten zijn bij voorin-
schrijving €€ 4  voor de 5 km, €€ 6  
voor de 10 en 15 km en €€ 2  voor de 
familieloop.

Na-inschrijving
Na inschrijving (uitsluitend per mach-
tiging of à contant) is mogelijk:
• Op 30 april en afhalen startnum 
 mers tussen 14.00 uur en 17.00  
 uur op het terrein aan de Somer 
 weide.
• Op 1 mei 2005 vanaf 10.00 uur  
 bij de start-/finishlocatie tot 20  
 min. voor de start.
Bij na-inschrijving zijn de bedragen 
verhoogd tot €€ 6 (5 km), €€ 8  (10 en 
15 km) en €€ 3,50  (familieloop).
De website van de Gamma Haagse 
Beemden Loop is te vinden op www.
haagsebeemdenloop.nl

Dit jaar gaat de 16e editie van de Gamma Haagse Beemden loop van start

Net als vorig jaar doen wij een be-
roep op alle wijkbewoners om klach-
ten en ideeën waarmee het meld-
punt van de gemeente (5294800) 
niets of onvoldoende heeft gedaan 
of heeft kunnen doen, aan ons door 
te geven. Wij zullen uw suggestie tij-
dens de schouw (opnieuw) onder de 
aandacht brengen. U kunt overigens 
het hele jaar door deze ongebruikte 
meldingen en onopgeloste klach-
ten doorgeven via onze website. 
Daar vindt u de rubriek: ‘Goed idee? 
Deel het ons mee!’, met reactiefor-
mulier. Schrijft u liever een brief? 
Het adres van ons secretariaat is:  
Noortberghmoeren 37.

Sociale veiligheid
Dit jaar zullen wij tijdens de schouw 
de nadruk leggen op de sociale vei-
ligheid. We proberen de plekken in 
de wijk in kaart te brengen waar 
de verlichting onvoldoende is en/of 
het groen al te weelderig groeit.  
Als het zicht vanaf de weg of vanuit de 
huizen op het voet- of fietspad sterk 
is verminderd, kan dit een minder vei-
lig gevoel bij voetgangers of fietsers 
oproepen. Ook de straatverlichting 
die in de zomer zal verdwijnen in de 

boomtoppen zullen wij registreren, 
omdat duisternis niet bijdraagt aan 
het gevoel van veiligheid. Maar wel-
licht weet u andere locaties in de wijk 
waar u zich om een heel specifieke 
reden niet prettig voelt! Als u die si-
tuaties aan ons meldt, dan kunnen 
wij deze opnemen in ons overzicht.  
Doe dit wel snel, want de schouw 
staat begin mei gepland. Natuurlijk 
kunt u ook andere (knel)punten aan 
ons melden: parkeeroverlast, wijk-
delen waar onvoldoende officiële 
hondenuitlaatplaatsen zijn, speelob-
jecten die niet langer gebruikt wor-
den omdat de buurtkinderen ze zijn 
ontgroeid, perkjes waarin de planten 
hun beste tijd hebben gehad, slecht 
leesbare straatnaamborden, enzo-
voort.

Wortelopdruk
Een thema dat de gemoederen in 
onze wijk al jarenlang bezig houdt is 
de wortelopdruk. De regionale pers 
heeft, naar aanleiding van de Be-
kom-jaarvergadering, aandacht be-
steed aan dit onderwerp. In dit arti-
kel stond vermeld dat Bekom de wor-
telopdruk recent onder de aandacht 
van de gemeente heeft gebracht.  

Dit klopt niet helemaal. Al ruim 
tien jaar lang probeert Bekom de 
aandacht te vestigen op de scha-
de die de wortels van de bomen in 
de Haagse Beemden aanricht. Be-
kom is dan ook verheugd te merken 
dat de gemeente de problematiek 
sinds enige tijd serieus opneemt.  
Een oplossing op korte termijn zal 
voor deze kwestie niet gevonden 
worden, dat moge duidelijk zijn. 
Maar we houden voor u de voort-
gang in de gaten!

En wat kan Bekom voor u betekenen?
Het zijn drukke tijden voor uw wijkraad. Het halfjaarlijkse 
gesprek met de wethouder en de gemeentelijke vakdirecteu-
ren heeft onlangs plaatsgevonden, de Bekom-jaarvergadering 
is gehouden en de voorbereidingen voor de jaarlijkse schouw 
met de dienst Stadsbeheer zijn in volle gang. Voor een 
verslag van de drukbezochte jaarvergadering wijzen wij u 
graag op de website van Bekom www.haagsebeemden.nl

HBN zoekt nieuwe secretaris!
We kunnen u melden dat we inmiddels een nieuwe bestuursvoorzitter hebben gevonden in de persoon van Bert 
Verschuren. Aangezien onze secretaris inmiddels om persoonlijke redenen zijn functie heeft neergelegd, is het 
bestuur  nu nog op zoek naar een nieuwe secretaris M/V. 
We zijn op zoek naar een enthousiaste wijkbewoner met: 

n ervaring in vrijwilligerswerk, bij voorkeur op bestuurlijk niveau
n adminstratieve, sociale en communicatieve vaardigheden,
n goede kennis van de Nederlandse taal
n goede contacten op tal van terreinen in Breda. 

Voelt u ervoor ons te helpen en voldoet u aan het profiel, dan kunt u zich aanmelden bij: 
  Dhr B. Verschuren (secretaris a. i.), Heksendans 45, 4823 JX Breda, Tel. 5411275
  E-mail: bert.verschuren@hetnet.nl
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Wat een tijd!
De kranten puilden weer uit van de 
lachertjes, blunders en enormiteiten 
van onze bestuurders. Ja, in Breda 
gebeurt het, maar meestal is dat om 
droevig je hoofd te schudden. Neem 
nu onze ex-wethouder waartegen je nu 
‘meneer de burgemeester’ moet zeggen. Je broek zakt er 
toch van af, dat Breda nog 33 maanden lang wachtgeld 
aan deze armoedzaaier moet uitbetalen. Als wethouder 
van Breda verdiende hij meer dan in zijn nieuwe functie, 
en dus moet er compensatie zijn. Dank je de koekoek, 
meneer wilde toch uit geheel vrije wil dorpsnotabele 
worden?

GekNACt
Het vertrouwen van Janus Oomen heeft weer een dreun gekregen. 
Dacht hij van het gelazer af te zijn, heeft GeelZwart alweer een huur-
achterstand van zo’n slordige drie ton. En als ze nu nog goed speel-
den… Maar de redding is nabij, Pi-Air komt terug. Nu gaan de gouden 
tijden herleven. Bij Barcelona en Manchester United krijgen ze al de 
bibbers. NAC wint de Champions League! Droom maar lekker verder 
allemaal.

En we gaan maar door
Na de affaire ‘streepjescode op de HSL schermen’ blijkt nu de fundering 
van dat geval niet sterk genoeg. Het maakt niet uit of er een trein langs 
rijdt of dat het stormt, het hele scherm dreigt dan om te vallen. Ook 
in het dak van de Chassé parkeergarage zitten scheuren. Niet zo erg 
dat het zaakje in elkaar dreigt te donderen, maar het mooie, artistiek 
verantwoorde keitjespatroon dreigt danig verstoord te worden. Dus 
voorlopig de kitspuit er maar in! En dan de horeca. De politiek praat 
over latere sluitingstijden. Patrick Ernst (VVD) betoogde dat Breda een 
studentenstad is, en dat sluiten om twee uur dan natuurlijk niet kan. 
Dat moet minstens vier uur worden. Nu heb ik geen universitaire titel, 
en ik zal dus wel te dom zijn, maar om te studeren moet je fris zijn en 
dat strookt dan toch echt niet met regelmatig nachtbraken.

Landspolitiek
Thom de Graaf is ook geen minister meer. Zijn polsstok was te kort 
en hij viel met zijn stokpaardje in de Partij van de Afgrond. Hopelijk 
verdwijnen nu ook het grijnslachje en de slimme oogjes van heerschap 
Brinkhorst uit de politiek. De schade die deze meneer heeft aangericht 
in ons land loopt in de miljarden. Als minister van Desastreuze Zaken is 
hij een topper. Mond- en klauwzeer, vogelpest en nu het gesol met de 
energievoorziening. Misschien kan hij baas bij Essent of Nuon worden, 
verdient hij vele malen meer dan een ministerssalaris. Maar hij zal wel 
blijven zitten helaas.

Gageldonkse Kapel
Toch nog iets moois! Dit kapelletje, daterend uit het begin van de zes-
tiende eeuw, wordt weer in gebruik genomen. Je zo lang staande hou-
den en weer een functie krijgen. Dat is pas bejaardenzorg! Erediensten, 
kleine concerten, huwelijkssluitingen en dergelijke, het kan daar bin-
nenkort weer. En dat is toch een fijne afsluiting van deze Griffel.

Griffel

Door Piet van Overbeeke

Het eerste deel van de avond bestond 
uit de gebruikelijke plichtplegingen, 
het goedkeuren der stukken. Hier en 
daar werd een toelichting gevraagd 
en gegeven. Bij het werkplan 2006 
werden nog wat kritische noten ge-
plaatst. Zo was er geen hoofdstukje 
buitengebied opgenomen, terwijl 
hier van alles gebeurt (windmolens, 
vierde bergboezem, enz.). De wijk-
raad beloofde een en ander aan te 
passen.

Veel was er te doen rondom het item 
wortelopdruk. De wijkbewoners en 
commissieleden waren hierin duide-
lijk richting hun wijkraad. Er moet ac-
tie worden ondernomen in de gehele 
Haagse Beemden. De situatie leidt 
tot verpaupering, is onveilig, maar 
vooral ook duur. Daarom is door 
de wijkraad in het voorjaarsoverleg 
richting wethouder Oomen ook ge-

Volle bak bij jaarvergadering BEKOM
Op maandag 21 maart opende om half acht ‘t Kraaienest 
haar deuren voor de bezoekers van de jaarvergadering van 
het Bewoners Komitee Haagse Beemden (BEKOM). Tegen 
achten bleek dat niet alleen de bewonersgroepen goed ver-
tegenwoordigd waren, maar dat ook een aantal individuele 
bewoners en wethouder Janus Oomen acte de présence had-
den gegeven.

vraagd om ruimte in de Kadernota 
2006 voor dit onderwerp. Bij deze 
vraag is een notitie overgelegd welke 
volgens wethouder Oomen professi-
oneel van aard was. Hij complimen-
teerde de vrijwilligers van het Bekom 
hiermee. 

Ook werd natuurlijk gevraagd naar 
de stand van zaken rondom de af-
rekeningen van Essent. Hierop werd 
door Jan Willems een korte toelich-
ting gegeven. Ook nu bleek weer dat 
bepaalde medewerkers van Essent 
maar wat vertellen om van de dis-
cussie af te zijn. Veel klopt er van die 
verhalen niet.

Het laatste item voor de pauze be-
trof de inrichting van de vierde berg-
boezem. Ook op dit terrein heerst 
nogal wat onduidelijkheid onder de 
bewoners. De secretaris, Jac Klijsen 
en Ray van Damme gaven gedrieën 
een nadere toelichting. De aanwezi-

gen wilden vervolgens dat de wijk-
raad namens de wijk haar zienswijze 
in zou dienen. De voorzitter gaf de 
secretaris en de heer van Damme 
te overdenken samen een reactie te 
maken.
Na een korte pauze kreeg de heer 
van de Corput het woord over het 
ecologisch bermonderhoud. Omdat 
hij al het buitengebied op een hoop 
gooide, kreeg hij nog even een dis-
cussie met de vertegenwoordigers 
van het buitengebied HB over eco-
logisch beheer. Gaandeweg het ge-
sprek werd wel duidelijker dat hij een 
ander buitengebied voor ogen had 
gehad. 

Voor de bewoners was de toelich-
ting goed te volgen. Op hun vragen 
kwam een antwoord, al was dat niet 
altijd het antwoord waarop men had 
gehoopt. Ondanks het vorenstaande 
kan de wijk terug kijken op een ge-
slaagde avond.

Donderdagmiddag 17 maart heeft 
Vertizontaal in sociaal-cultureel cen-
trum ’t Kraaienest ter gelegenheid 
van 100 jaar sociaal-cultureel werk 
in Breda voor 130 belangstellen-
den een symposium georganiseerd. 
Ook is het eerst exemplaar van het 
boek ‘Meedoen aan de samenle-
ving’ uitgereikt aan wethouder Mar-
ja Heerkens en aan H. van Doorn 
van de Paters Kapucijnen in Breda. 
De welzijnsorganisatie beschouwt 
de oprichting van de Fidelisvereni-
ging door de Paters Kapucijnen in 
1905 als de start van sociaal-cultu-
reel werk in Breda. Deze vereniging 
organiseerde een soort jeugdwerk 
voor opgroeiende jongens en stelde 
hun gebouwen open om arbeiders-
gezinnen op te vangen en vertier te 
bieden met het doel, naast gods-
dienstige vorming, ook maatschap-
pelijke vorming te stimuleren. 

Jubileumboek
De geschiedenis van 100 jaar soci-
aal-cultureel werk is aan de hand van 
historisch archiefmateriaal, nota’s, 
publicaties en veel interviews met 
bestuurders, werknemers, vrijwil-
ligers en deelnemers vormgegeven 
in het jubileumboek. Het beschrijft 
de geschiedenis in vogelvlucht en 

Vertizontaal viert jubileum

de betekenis van het werk. In het 
boek komen mensen aan het woord 
over de betekenis van het werk voor 
henzelf en de Bredase samenleving. 
Daaruit blijkt dat het sociaal-cul-
tureel werk mensen stimuleert tot 
ontmoeting en sociaal contact, tot 
verbinding met elkaar en met de sa-
menleving. De bonte variëteit van 
activiteiten zijn de hulpmiddelen 
voor sociale deelname aan de sa-
menleving en kansen op persoon-
lijke ontwikkeling. Voor jeugdigen 
vervult sociaal-cultureel werk ook 
een opvoedende rol. Het biedt een 
zinvolle tijdsbesteding, leert mensen 
activiteiten organiseren, samenwer-
ken, met elkaar rekening te houden 
en verantwoordelijkheid te dragen. 

Toekomst
In haar toespraak toonde Heerkens 
zich voorstander van grotere sa-

Door Carolien Disse en Bianca Klaasen

Het recreatiegebied Asterdplas ligt aan 
de rand van de wijk Haagse Beemden 
in het noordwesten van de stad. De 
plas zelf is ontstaan door zandwinning 
ten behoeve van de woonwijk Haagse 
Beemden. De Asterdplas omvat de ge-
bieden:
• de Asterdplas zelf;
• het ten noorden en westen van  
 de plas gelegen recreatiestrand  
 met bijbehorende parkeervoorzie 
 ningen en het landbouwgebiedje;
• het naast het recreatiestrand ge 
 legen natuurgebied.
De plas zelf en het strand hebben 
vooral een recreatieve functie. De plas 
heeft daarnaast een duidelijke natuur-
functie (watervogels). Het natuurge-
bied wordt soms – tegen de bedoe-
ling in – gebruikt door bewoners en 
anderen om honden los te laten lo-
pen en om er met brommers/scoo-
ters doorheen te rijden. In de periode 
mei-oktober zijn (huis)dieren overdag 
helemaal niet welkom. Onbekend is 
hoeveel recreanten van het strand en 

menwerkingsverbanden van wel-
zijnsinstellingen en een zakelijke be-
nadering van het welzijnswerk. Drie 
inleiders gaven daarna hun visie op 
de toekomst van het sociaal-cultu-
reel werk. Na de inleidingen konden 
de deelnemers met de inleider van 
hun keuze verder van gedachten 
wisselen over een toekomstscenario 
voor het welzijnswerk. Na de work-
shops presenteerden de groepen 
aanbevelingen voor overheid, wel-
zijnsorganisatie en beroepskrachten.  
In oktober organiseert Vertizontaal 
voor het jubileum nog buurtten-
toonstellingen en activiteiten in een 
aantal buurten. 
Het boek is voor €15,- te koop 
bij boekhandel Gianotten, Van  
Kemenade & Hollaers aan de 
Heksenwaag en bij Vertizontaal, 
Nieuwe Ginnekenstraat 18 Breda,  
tel. 5223220.

Recreatie in de Haagse Beemden

De Asterdplas 
De lente is begonnen. Het weer wordt mooier, iedereen trekt 
er op uit. Dat is ook te merken bij de Asterdplas. Vanaf half 
mei is er tijdens het weekend ook weer toezicht door de 
Reddingsbrigade rond de zwemplas in de Haagse Beemden.

de plas gebruik maken en waar de 
recreanten (van het strand) vandaan 
komen. De brandweer gebruikt de 
plas als oefenplek voor duiktrainin-
gen. Scoutinggroep St. Joris heeft een 
clubgebouw naast het recreatiestrand 
en gebruikt het gebied ook voor haar 
jeugdactiviteiten.

De Reddingsbrigade
De vrijwilligers van de Reddingsbri-
gade zijn actief vanuit de twee keten 
(de ene is hulppost, de andere is op-
slag voor de reddingsboot) die bij de 
Asterdplas staan bij een voorspelde 
temperatuur van boven de 20 gra-
den tijdens het weekend. Zij houden 
toezicht op zwemmers vanaf de kant 
maar ook op de plas, door als dat no-
dig is een rondje over de plas te va-
ren. Bovendien verlenen zij assisten-
tie in noodgevallen en kunnen recre-
anten bij de vrijwilligers terecht voor 
eerste hulp bij ongelukken (EHBO).

Hebt u suggesties of reacties n.a.v. dit 
artikel, dan kunt u uw reactie sturen 
naar hbnieuws@westbrabant.net

Links: Bestuur BEKOM. Rechsboven: Wethouder Oomen. Rechtsonder: een volle zaal. Foto’s: Lars Scheve
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Ook dit 
is uw 
goed 
recht!
Enige tijd geleden 
kreeg ik bezoek van 
een vriendin die er niet 
al te vrolijk uit zag. 
Onder het genot van 
een kop koffie kreeg ik 
een verhaal te horen, 
wat me, zeker in deze 
tijd, als ongelooflijk 
voorkwam!

Ze had al geruime tijd last van 
haar gewrichten, en had een 
doorverwijzing voor een spe-
cialist gekregen. De onder-
zoeken die ze zich gedurende 
lange tijd had moeten laten 
welgevallen had ze allemaal 
achter de rug, en vervolgens 
ging ze naar de specialist om 
de uitslag. Het was iemand 
die niet echt toeschietelijk 
was en nogal arrogant over-
kwam. Ook in zijn benadering 
naar mijn vriendin toe die hij 
alsnog een onderzoek wilde 
laten ondergaan, kwam hij 
nogal nors over. Hij wilde nog 
een kijkoperatie doen, terwijl 
die al gedaan was, om een 
‘ander’ beeld te krijgen. Haar 
reactie hierop was, dat ze er 
eerst met de familie in overleg 
zou gaan en dan haar beslis-
sing aan hem door zou bellen. 
Dit viel bij de specialist in ver-
keerde aarde. Ze kreeg bot te 
horen, dat als zij zich niet zou 
conformeren aan zijn behan-
deling, ze definitief naar huis 
kon gaan. Dus daar stond ze 
zonder diagnose, en ook nog 
eens zonder behandeling.

In tranen is ze naar mij geko-
men. Nu ben ik ook geen arts, 
maar ik kon haar wel op haar 
rechten wijzen. Ze had altijd 
recht op een second opinion. 
Het was toch van de zotte om 
een mens zo te behandelen! 
Als het brood van de bakker 
op de hoek u niet bevalt gaat 
u toch ook naar een ander. 
Veel mensen denken dat het 
met onze medici anders is, dit 
is echter niet zo. Als een be-
handeling door welke arts dan 
ook u niet bevalt, ga gewoon 
naar een ander. Ook al lijkt dit 
een hele stap te zijn, doe het 
gerust. Artsen zijn hoe dan 
ook maar gewone mensen, 
die vaak heel lullig uit de hoek 
kunnen komen. Gelukkig zijn 
er ook heel veel die wel als 
mensvriendelijk te boek staan. 
Dus maak van uw recht ge-
bruik.

Lieke

Door Annelies van Kooij

Sinds de speeltuin aan de Somerwei-
de in september vorig jaar is over-
genomen door de gemeente Breda, 
heeft het terrein een grondige op-
knapbeurt ondergaan. De toestellen 
zijn waar nodig hersteld, het groen 
is onder handen genomen en het 
huisje van beheerder Hans heeft een 
nieuw dak en een flinke lik verf ge-
kregen. En het resultaat mag er zijn. 
Het speelterrein is ruim van opzet en 
biedt voor ieder wat wils. Voor de 
kleintjes is er de grote zandbak, waar 
ze heerlijk kunnen kliederen met 
zand en water. In de houten huisjes 
is het heerlijk verstoppertje spelen. 
Voor de wat groteren zijn er glijba-
nen, diverse grote schommels en een 
supersnelle kabelbaan. De ouders 
kunnen intussen lekker relaxen in het 
zonnetje of een zelf meegenomen 
kopje koffie nuttigen aan de pick-
nicktafel. 

Zandtaarten bakken 
Alan Gouvernante (42) zit aan de 
rand van de zandbak en houdt een 
oogje op Donna Rosa (5) en Sam (6) 

Hoera we gaan naar de speeltuin! 
Het zonnetje schijnt, de vogels fluiten en de kinderen willen 
maar één ding: lekker naar buiten. In de speeltuin aan de 
Somerweide in de wijk Kievitsloop kan iedereen heerlijk zijn 
gang gaan. Terwijl de kids zich vermaken in het zand of aan 
de kabelbaan hangen, genieten de ouders op een bankje van 
de voorjaarszon. En: de toegang is ook nog eens helemaal 
gratis.

die druk bezig zijn met zandtaarten 
bakken. Hij is enthousiast over de 
speeltuin. “Het is hier mooi en ruim 
opgezet, de toestellen zijn goed on-
derhouden. De kinderen spelen het 
liefst in de zandbak of op de glij-
baan. In de zomer kom ik hier onge-
veer één keer per maand.”
Even verderop speelt ook Aija (3) in 
de zandbak. Fatima Mahmoud (28) 
zit op een bankje en glimlacht. “Ik 
kom hier eigenlijk niet zo vaak, ik 
heb het thuis nogal druk. Maar als 
het lekker weer is, zoals vandaag, 
dan kom ik hier graag. Hier heeft Aija 
meer ruimte dan in onze tuin. Boven-
dien is ze nu nog enig kind en ik vind 
het belangrijk dat ze hier met an-
dere kinderen leert spelen. In april is 
de tweede op komst”,  zegt Fatima, 
terwijl ze trots naar haar buik wijst. 
“Dan ga ik hier vast fijn met de baby 
in het zonnetje zitten.”

Lekker nietsdoen
Gymlerares Myra van der Wiel (44) is 
intussen neergestreken op één van 
de bankjes. “Ik ben hier met twee 
tweelingen”, vertelt ze, terwijl ze 
naar de overkant van de speeltuin 

gebaart. “Anne (7), Myke (7), Vera 
(7) en Eva (7).” De meisjes vermaken 
zich op een grote ronde schommel, 
die niet alleen heen en weer, maar 
ook rond zijn eigen as beweegt. “Ik 
let vanuit mijn beroep vooral op de 
veiligheid van de toestellen. En dat 
zit hier wel goed. Het ziet er allemaal 
netjes uit. En de kinderen vermaken 
zich hier prima. Ze wilden hier zelf 
graag naar toe. En intussen ga ik 
hier even zitten met een boekje erbij. 
Even lekker nietsdoen!”
Iemand die geen tijd heeft om te nik-
sen is beheerder Hans Zopfu (49). 
Door zijn inspanningen ziet de speel-
tuin er altijd perfect verzorgd uit. 
Hans: “Ik houd me bezig met het da-
gelijks onderhoud van de tuin, zoals 

schoffelen en harken. Maar ik zorg 
ook voor de veiligheid. Ik controleer 
de toestellen regelmatig op bescha-
digingen en laat ze dan door iemand 
repareren. Ook spreek ik de kinderen 
aan als ze gevaarlijke toeren uitha-
len en plak ik waar nodig pleisters.” 
Tussen de bedrijven door heeft Hans 
altijd wel even tijd voor een praatje 
met de bezoekers. “Het is hier heel 
gezellig, ik heb het hier prima naar 
mijn zin!” En als het dan weer tijd is 
om te vertrekken, roept hij ons ge-
woontegetrouw na: “Bedankt hé, en 
tot ziens!”  
De speeltuin aan de Somerweide is 
dagelijks geopend van 10.00-18.00 
uur. ’s Zondags gesloten. Tel. 06-
53416567. Toegang gratis.

Foto: Lars Scheve

Door Jeroen Thoolen

Inhoud van de krant
Ruim 83 procent van de reacties toont 
aan dat de lezer tevreden of zelfs zeer 
tevreden is over de inhoud van het 
Haagse Beemden Nieuws. Een kleine 
6 procent heeft geen mening en 10 
procent is ontevreden over de inhoud 
van de wijkkrant.

Het Haagse Beemden Nieuws wordt 
door de helft van de lezers als infor-
matief beoordeeld, waarbij de co-
lumns Hart voor je buurt en Bekom-
meringen als eerste gelezen worden. 
De suggestie een wijkplattegrond te 
plaatsen is door de lezers omarmd. 
De redactie heeft hier inmiddels al 
acties op ondernomen. Het verzoek 
van de lezers om meer informatie 
over sportfaciliteiten, kinderopvang 
en winkels te plaatsen zal verder door 
de redactie worden uitgewerkt.

Uitslag tevredenheidsonderzoek onverwacht
In het Haagse Beemden Nieuws editie 2 van dit jaar heeft 
de redactie een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de 
lezers van het Haagse Beemden Nieuws. Hieruit volgden ruim 
honderd digitale reacties via www.haagsebeemden.nl en een 
tiental reacties per post. Niet alleen het aantal inzendingen 
stemde ons tevreden, ook de resultaten!

Misverstand
Bijna driekwart, 71 procent, gaf aan 
het geen probleem te vinden als er 
betaalde artikelen zouden worden 
geplaatst, mits de strekking van deze 
artikelen niet louter de commercie 
dient.
Veel ontvangen opmerkingen gin-
gen over de verhouding tussen re-
dactionele stukken en advertenties. 
Deze verhouding is 60% adverten-
ties, 40% redactioneel. Het Haagse 
Beemden Nieuws wordt uitgebracht 
door een groep enthousiaste vrijwil-
ligers, die geen subsidie ontvangen 
voor het uitbrengen van de wijkkrant. 
De kosten voor het uitbrengen van de 
krant worden gedragen door de in-
komsten uit geplaatste advertenties. 
In samenspraak met de drukker is 
voorlopig gekozen voor de verhou-
ding 60/40, teneinde tot een goede 
prijs-/kwaliteitsverhouding te komen 
voor zowel lezer als adverteerder.

Wijkbewoners met een scherpe 
pen
Een aantal wijkbewoners heeft aan-
gegeven bereid te zijn een actieve 
bijdrage te willen leveren aan het 
Haagse Beemden Nieuws. Op 5 april 
jl. heeft de redactie kennisgemaakt 
met hen. 

Voelt u zich ook verbonden met de 
wijk en heeft u een scherpe pen, 
neem dan vrijblijvend contact op met 
Jeroen Thoolen, Arenberglaan 366, 
4822 ZS Breda. 

Digitaal aanmelden kan ook, surft u 
naar www.haagsebeemden.nl

Sam en Donna Rosa zijn druk bezig met zandtaarten bakken.

In welke mate bent u tevreden over de inhoud van het HBN?

14,29% Zeer tevreden
69,39% Tevreden
10,20% Ontevreden 
6,12% Heeft geen mening

14,29%

69,39%

10,20%

6,12%

Door Margreet Schroevers

Op donderdagavond 17 maart was 
de schrijfster Aleid Truijens uitgeno-
digd in de winkel aan de Heksen-
waag. Zij werkt al ruim 25 jaar bij 
de Volkskrant als recensente en in 
oktober 2004 is haar eerste literaire 
werk uitgegeven. De titel is: ‘Geen 
nacht zonder’. Het is een autobiogra-
fisch boek, waarin op luchtige toon 
een zwaar onderwerp centraal staat. 
In een gezin wordt bij de vierjarige 

Literaire bijeenkomst bij Van 
Kemenade en Hollaers
Vorige maand is ter afsluiting van een succesvolle boeken-
week een literaire avond georganiseerd bij boekhandel Van 
Kemenade en Hollaers in winkelcentrum Heksenwiel.

zoon leukemie geconstateerd. Er 
volgt een periode van lange zieken-
huisopnames. Geen nacht zonder 
de knuffel ‘Poefje’, maar ook geen 
nacht zonder angst en spanning. Tij-
dens de bijeenkomst werd de schrijf-
ster geïnterviewd door Ruth ter Wiel 
en las Aleid stukken uit haar boek 
voor. Om met de voorzitter van de 
avond te spreken: “Het boek is naast 
een literair werk natuurlijk overwel-
digend menselijk.” De schrijfster was 
zonder meer bereid om ook op per-

soonlijke vragen antwoord te geven. 
De opkomst was beperkt, maar dit 
kwam de persoonlijke sfeer van de 
avond juist ten goede. Na afloop was 
er tijd om het boek te laten signeren. 
De boekhandel is zeker van plan om 
regelmatiger dit soort avonden te 
gaan organiseren. Dus literatuurlief-
hebbers in de wijk: houd regelma-
tig de agenda in de gaten op www.
kemhol.nl! Het is zeker de moeite 
waard een bezoek te brengen aan 
dergelijke bijeenkomsten.Foto : Peter van KakerkenLinks de schrijfster Aleid Truijens
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Door Jeroen Thoolen

De kapel maakte deel uit van Kas-
teel Gageldonk, dat door de Water-
geuzen in 1573 verwoest is. Enkele 
eeuwen wordt de kapel vervolgens 
gebruikt als opslagplaats en als stal 
voor kleinvee. In 1918, tegen het 
einde van de Eerste Wereldoorlog, 
wordt de kapel, die dan nog op het 
grondgebied van de gemeente Beek 
staat, in de etalage gezet. De Am-
sterdamse vereniging Hendrick de 
Keyser redt het kapelletje van de 
sloop en koopt de kapel en de om-
liggende gronden voor het bedrag 
van 3.000 gulden. De stichting is 
nog steeds eigenaar. 
Naast de kapel is ook het poortge-
bouw ‘Hooghuys’ bewaard geble-
ven. Het Hooghuys is particulier be-
zit, sinds 1 maart huurt de Bredase 
Stichting Ondersteuning Katechese 
de kapel.

Kapel H.H. Maria/Dymphna
De eerste vermelding van de kapel 
dateert uit 1399, waarschijnlijk niet 
lang daarvoor gesticht door Otto 
van der Leck, heer van Hedel en 
Zwaluwe. De kapel was gewijd aan 
Maria.
Tragisch is het verhaal van de hei-
lige Dymphna. Wanneer haar moe-
der overlijdt, eist haar krankzinnige 
vader dat ze hem huwt. Ze wei-
gert en vlucht met de biechtvader 
de bossen in het Belgische Geel in.  
Wanneer haar vader haar daar vindt, 
laat hij de biechtvader en zijn doch-
ter onthoofden. Ze is nu bescherm-
heilige voor psychische ziekten (Alz-
heimer, depressies) en lichamelijk 
gehandicapten. Er is een traditie dat 
de H. Dymphna in de kapel vereerd 
werd.
Op 15 mei 1960, de feestdag van de 
H. Dymphna, werd na een restau-

Foto’s: Lars ScheveVolleybalvereniging de Burgst tijdens hun vaste trainingen

Door Margreet Schroevers

Er mag dan wel buiten de wijk wor-
den getraind, maar qua naam zijn 
ze onlosmakelijk met de Haagse 
Beemden verbonden. De club is na-
melijk vernoemd naar het landgoed 
in het hart van de wijk: De Burgst. 
Met hun 220 leden kan er niet meer 
uitsluitend in De Raaimoeren wor-
den getraind. Soms moet uitgewe-
ken worden naar andere locaties, 
sommigen zelfs buiten de wijk. 
De senioren trainen daarom in het  
Racketcentrum Breda aan de Terhe-
ijdenseweg. De jeugd traint wel in 
de Haagse Beemden.

Kwaliteit
Kwaliteit is voor het bestuur een 
belangrijke zaak. Met momenteel 
21 groepen is het een hele organi-
satie om trainers en trainingsruimte 
te vinden. Toch zijn nieuwe leden 
van harte welkom. Bij een nieuwe 
aanmelding wordt geprobeerd een 
passend team te vinden, zowel qua 
niveau als motivatie. Er kan ook per 
team aangemeld worden, dus als je 
op je werk een clubje van acht col-

lega’s zo ver krijgt of je binnen je 
kennissenkring acht mensen kunt 
optrommelen, kan het nieuwe team 
zo aansluiten bij De Burgst.

Ontwikkeling
Ook met het grote ledenaantal laat 
de vereniging toch iedereen de 
ruimte om zich te ontwikkelen. Zo 
mochten vorig jaar enkele leden van 
de A-jeugd een cursus volgen tot 
minitrainer. Zij kunnen hiermee de 
jongste teams trainen. Dit jaar is een 
aantal leden in opleiding voor hun 
A-licentie, waarmee ze zowel jeugd 
als senioren mogen trainen. Voorzit-
ter Barry van Zandvoort: “De sfeer 
binnen de vereniging is hecht door 
leden op die manier actief te betrek-
ken. Als je er iets van jezelf in stopt, 
is het ook ‘jouw’ clubje geworden.”

Organisatie
Met een bestuur dat initiatieven 
vanuit de leden graag steunt, is De 
Burgst een actieve vereniging die 
bijna 25 jaar bestaat. Natuurlijk zal 
dit jubileum gevierd worden. Maar 
voor het zover is, gaat alle tijd en 
energie naar het naderende It’s In-

ternational Volleyball Breda (een 
groot toernooi). Het idee hiervoor 
kwam oorspronkelijk van één en-
kel lid, maar inmiddels zijn er ruim 
veertig mensen actief mee bezig. De 
voorzitter: “Dit is kenmerkend voor 
de vereniging, dat een goed idee 
alle steun krijgt.”

It’s International Volleyball 
Breda
Voor de tweede keer wordt dit  
internationale toernooi georgani-
seerd. Deelnemers zijn onder ande-
re twee eredivisieteams uit Ierland 
en ook de nationale damesploeg uit  
Liechtenstein is present. Zij worden 
gecoacht door Edwin Benne, een 
Nederlandse oud-international, die 
zilver heeft gewonnen tijdens de 
Olympische Spelen in Barcelona. Het 
toernooi wordt gesponsord door It’s 
en zal 21 en 22 mei worden gehou-
den in sporthal Haagse Beemden 
aan de Ganzerik.

Voor meer informatie over de 
vereniging, de volleybalsport of 
het toernooi kun je surfen naar  
www.deburgst.nl

De Burgst: volleybalvereniging met internationale allure
Het 25-jarig jubileum staat bijna voor de deur, maar eerst gaat alle aandacht naar It’s International Volleyball Breda.

Steek uw lichtje op in de Kapel van Gageldonk
Een van de oudste stukjes Haagse Beemden is de Kapel 
van Gageldonk. De uit begin 16e eeuw daterende kapel in 
de hoek Gageldonksepad–Moerenpad is een kwart eeuw 
gesloten geweest, maar zal mogelijk al over twee weken 
heropend worden met een religieusculturele functie.

ratie van enkele jaren de kapel aan 
haar toegewijd en in gebruik geno-
men. 

Tot de nieuwbouw van de Bethle-
hemkerk in 1980 was de kapel de 
uitvalsbasis voor de oorspronkelijke 
bewoners en de eerste wijkbewo-
ners. De kapel is sindsdien buiten 
gebruik.

Missen en exposities
Een jaar geleden nam de Stichting 
Ondersteuning Katechese het initi-
atief de kapel te gaan exploiteren. 
Doelstelling is met de beschikbare 
financiële middelen en door giften 
de kapel open te stellen voor wijk-
bewoners en passanten voor een 
moment van rust en bezinning. Ook 
zijn in het programma opgenomen 
het verzorgen van religieuze mu-
ziek, zang, lezingen over filosofie en 
theologie en exposities beeldende 
kunst. Ook zullen er vanuit de kapel 
stiltewandelingen worden georga-
niseerd.

De heer Stassen is voorzitter van de 
stichting en is niet bang dat de in-
ventaris van de kapel bij onbeheerde 
opening van de kapel door onver-
laten beschadigd of zelfs gestolen 
wordt. “Natuurlijk hebben we daar-
over nagedacht. Ter bescherming 
van inventaris en exposities zal in de 
kapel een hek worden geplaatst.” 
Stassen vertrouwt erop, dat de ka-
pel, die de afgelopen eeuwen zo 
veel oorlogen en natuurrampen 
heeft overleefd, niet nu alsnog door 
vandalen zal worden beschadigd. 
Omwonenden hebben toegezegd 
een oogje in het zeil te houden.

Eenmaal per maand zal een mis 
worden gewijd aan gehandicapten. 
Hiervoor zal de kapel bereikbaar 

moeten worden gemaakt voor men-
sen in een rolstoel. De bestaande zij-
ingang van de kapel zal hiervoor ge-
schikt worden gemaakt. De kosten 
daarvan zijn begroot op € 8.000,-. 
Voor dit belangrijke project doet het 
bestuur een beroep op financiële 
steun van het bedrijfsleven en de 
bewoners van de Haagse Beemden. 
Ook zoekt de stichting participanten 
die voor € 250,- per jaar voor vijf jaar 
willen participeren. Ook uw eenma-
lige kleinere giften zijn zeer welkom 
op gironummer 4929816 t.n.v Stich-
ting Ondersteuning Katechese.

Hulp gevraagd
De kapel is een gewijd rooms-katho-
liek gebouw, maar iedereen is wel-
kom, evenals alle vormen van hulp. 
De stichting zoekt handige handjes 
voor het realiseren van alle plannen, 
variërend van aanpassingen in de 
kapel, het bereikbaar maken van de 
kapel en het schoonhouden van de 
kapel. 

Wilt u uw bijdrage leveren? Neemt u 
dan contact op met de heer Stassen 
op tel. 5651987.

Het kapelletje aan het Moerenpad wordt 
vernieuwd en gaat deze lente weer open 
voor publiek 

Foto: Lars Scheve

Door Nadia Benaissa & Halima El 
Maimouni

‘Geen ge-bladibla’
De HB crew bestaat uit drie geta-
lenteerde jongens van verschillende 
nationaliteiten. De diversiteit laat 
ze goed bij elkaar passen. Deuce 
Brown, een geboren ster, Rey Bizzy, 
wat nonchalanter en zweveriger, en 
Hafty, met een echte straatmentali-
teit, vormen samen de juiste ingredi-
enten voor een succesvolle rapcrew. 
In dit interview vertelt Hafty waar 
de HB crew mee bezig is en hoe hij 
denkt over de jongeren in de Haagse 
Beemden. 

De rappers van de HB crew zijn 
goede schrijvers, ze werken hard, zijn 
productief en nemen zichzelf serieus. 
Dankzij deze succes-
volle rapgroep is de 
Haagse Beemden 
een stuk bekender 
geworden. Maar ze 
willen niet alleen 
publiciteit voor de 
Haagse Beemden 
genereren. De HB 
crew wil vooral hun 
‘eigen ding’ doen. 

Jongeren
Hoe denkt Hafty over de jongeren in 
de Haagse Beemden? “Jongeren zijn 
steeds actiever, steeds meer rappers 
laten van zich horen. De HB crew is 
daar wellicht de aanleiding toe en 
daar zijn we trots op.” Ze vinden 
echter, net als de meeste jongeren 
in de Haagse Beemden, dat er wel 
wat moet veranderen. “Als er geen 
recreatiegelegenheden  voor jonge-

Foto: BN de Stem

HB crew verovert na Breda ook 
rest van Nederland

ren zijn denk ik van jah…”, verzucht 
Hafty. “De Haagse Beemden wordt 
gewoon dichtgebouwd. Er moet iets 
zijn voor de jongeren, een jonge-
rencentrum bijvoorbeeld. Maar wel 
één dat geregeld open is en waar 
bijvoorbeeld open podia worden 
georganiseerd.”

Het echte werk
De HB crew is hard 
bezig Nederland te 
veroveren. Ze zijn 
nu bezig met een 
nieuw project ‘076 
straattape’. Een 
nieuw album met 
verschillende arties-
ten uit Breda. Het is 
een vervolg op de 
cd  Bred’art, waar ze 

eerder aan meegewerkte. Ze werken 
ook nog aan een eigen album dat eind 
2005 uitkomt. Verder zijn ze bezig met 
videoclips. “Kortom”, besluit Hafty, 
“wij zijn niet in voor ‘ge-bladibla’ 
maar wij gaan voor het echte werk!” 
 
Wil je meer weten over de HB 
crew? Kijk dan op hun internetsite:  
http://www.hbcrew.nl/ 

Wij zijn niet in 

voor ‘gebladibla’ 

maar wij gaan  

voor het echte 

werk!

Hoe kopij inleveren? 
voor het  

Haagse Beemden nieuws 
 

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

“

”
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COLOFON
Coördinatie:
Antonieta Derksen-Ponce

Eindredactie:
Heidi Hoekstra

Medewerkers:
Samuel de Vries (11 jaar)
Michiel Beije (9 Jaar)
Kasper de Vries (11 jaar)
Lilian Prinsen (7 jaar)

Stripverhaal:
Daniela Derksen (15 jaar)

De boekenwurm van het pleintje: 
Ruth Terwiel

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

 Aika en Arisa

De 
betoverde 

draak

Door Michiel Beije

Op een moment (toen hij al 
heel lang had gelopen) kwam 
hij bij een bordje. Op het bord-
je stond een doodshoofd. Jan 
wist niet wat het betekende 
en liep door. Ondertussen za-
gen de vijf anderen (Tim, Tom, 
Sara, Boris en Liza) de magi-
ers nog steeds toverwoorden 
roepen: Qwealeos! of Cixvex-

deel 7

mel!... Een uur later stopten ze 
even en gingen even praten: 
Het duurt nog maar even en 
we hebben de wereld in onze 
macht! Ja! Gelukkig heeft nie-
mand de SAORO kroon! Ja! 
Want als je die op doet en je 
zegt: Silouxen! Zal de draak 
als blauwe magie tegen rode 
verdampen! Ja! Die ligt in die 

Weet je nog van die sneeuw-
geest? Hij zit nu al meer dan 
twee jaar in de gevangenis. 
Hij wil heel graag weer naar 
zijn vriendjes toe en op een 
dag besloot hij om een plan 
te bedenken. Hij dacht dag en 

De sneeuwgeest

nacht, dag in dag uit, wel een 
jaar lang en toen had hij het.  
Hij dacht: waarom heb ik daar 
niet eerder aan gedacht? Hij 
maakte een sneeuwgeesten-
brief. Een sneeuwgeesten-
brief is een brief die kan vlie-
gen en die alleen sneeuwgees-
ten kunnen lezen en hij schreef 
dit: “Hoi vriendjes, ik zit in de 
gevangenis en ik kan er niet 
uit. Kunnen jullie me helpen? 
Groetjes, jullie vriendje sneeuw-
geest.” De brief ging naar de 
andere geesten en die gingen 
hem natuurlijk helpen. Ze gin-
gen naar het politiebureau, 
maar… voor het politiebureau 
besloten ze te wachten tot van-
nacht want dan kunnen ze al-
leen onzichtbaar worden en 
toen het nacht was slopen ze 
naar binnen en pakten de sleu-
tel en bevrijdden het vriendje.  
En ze leefden nog lang en ge-
lukkig in de hemel en de agen-
ten keken op hun neus toen ze 
de lege cel zagen.

Alfred Lobel woonde in Ame-
rika en hij is niet erg oud ge-
worden... drie- of vierenvijftig 
jaar maar. Hij was tekenaar 
van kinderboeken. Maar met 
dat tekenen alleen verdiende 
hij zo weinig geld dat hij er 
ook maar bij leerde schrijven.  
Dan hoefde hij tenminste niet 
de opbrengst van zijn boeken 
te delen met de schrijver van 
het boek. Ik vind dat hij erg 
mooi kon tekenen, maar van 
zijn verhalen word ik ook écht 
blij. Arnold Lobel heeft twee 
keer de Zilveren Griffel gekre-
gen, een Zilveren Penseel en 
acht keer een Vlag en Wim-
pel.

Kikker en Pad
De meeste boeken van Arnold 
Lobel gaan over dieren. Het 
bekendst zijn zijn verhalen over 
Kikker en Pad. Ze hebben wel 
wat dierlijke eigenschappen 
(Pad houdt winterslaap), maar 
verder lijken ze toch wel heel 
erg op mensen. Hoewel ze ie-
der een eigen huisje hebben, 
gedragen ze zich als kinderen: 
ze zijn bang in het donker, ze 
houden van ijsjes, ze vinden 
het leuk om buiten te zijn en 
te rennen, ze hebben een gro-
te fantasie. Kikker en Pad lijken 
een beetje op Bert en Ernie, 
vind ik zelf. Ze zijn absoluut de 
beste vrienden en als ze soms 
een beetje ruzie hebben, ma-
ken ze het ook weer goed. 

De boekenwurm van het pleintje

Verhalen over Kikker en Pad
Hallo, hallo! Daar ben ik weer... de boekenwurm van het 
pleintje! Deze maand heb ik weer zo’n mooi boek gezien! 
Ik heb het meteen maar gekocht, want ik wil er het hele 
jaar door in kunnen lezen. Het zijn de verhalen van Kikker 
en Pad geschreven én getekend door Alfred Lobel.

Het boek is ingedeeld in vier 
gedeeltes: lente, zomer, herfst 
en winter. De avonturen die de 
vriendjes meemaken hebben 
dan ook echt te maken met 
het heersende jaargetij.

Zwemmen
Het mooiste verhaal vind ik 
Zwemmen. De vrienden gaan 
samen zwemmen. Kikker gaat 
in zijn blootje, maar Pad doet 
een zwempak aan. Hij wil niet 
dat Kikker hem in zijn zwem-
pak ziet, dus hij vraagt om 
even niet te kijken. Dan gaan 
ze lekker zwemmen in de ri-
vier. Na een tijdje wil Pad uit 
het water want hij krijgt het 
een beetje koud. Maar onder-
tussen zijn er heel wat dieren 
op de kant komen zitten om te 
kijken naar de zwempartij. Pad 
vraagt dan aan zijn vriend Kik-
ker of hij die dieren even weg 
wil sturen, zodat ze niet zullen 
zien hoe gek hij eruit ziet in 
zijn natte zwempak. Maar ja, 
die dieren willen ook wel eens 
lachen! Hoe redt Pad zich uit 
deze benarde situatie?? 
Uitgeverij Ploegsma is jarig en 
viert dat in de maand april met 
een feesteditie van de verza-
melband Alle verhalen van 
Kikker en Pad. Ze zijn bedoeld 
voor beginnende lezers (AVI 
6), maar ze kunnen ook goed 
voorgelezen worden. Het is 
een gebonden boek met 256 
bladzijden en het kost nu maar 
€ 15,00. Een echte aanrader! 
ISBN 90-216-1938-5.

Door Lilian Prinsen Deel 2   Ontsnapt

specifieke gang! Maar nu ge-
noeg gebabbeld, we gaan de 
wereld veroveren! En even la-
ter vlogen de magiërs op de 
rug boven de stad. Ze draai-
den en begonnen te schreeu-
wen: Jullie moeten nu voor 
ons werken! Anders zal deze 
draak jullie wel een kopje klei-
ner maken! Wordt vervolgd...

 
De redactie van de kinderpagina is onlangs in het zonnetje ge-

zet. Als dank voor hun bijdrage ontvingen ze een cadeaubon. 
 
Van links naar rechts: Daniela Derksen, Lilian Prinsen, 

Antonieta Derksen (coördinator) en Michiel Beije. Op de 

foto ontbreken: Samuel en Kasper de Vries.
Door Ruth Terwiel

Tekst: Heidi Hoekstra  Foto: Hans Peters
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= ACTIVITEITENKALENDER =
Datum Tijd Locatie Activiteit Organisator Bijzonderheden Informatie

16 april 09.15 (koffie)
-12.30 

Kantoor Jefta,
Voorerf 7

Seminar Occultisme Evangelische kerk
Jefta

Deelname gratis. Diverse sprekers over de lichte
en duistere kant van het bovennatuurlijke.

tel. 5717575
E-mail: office@jefta.solcon.nl

16 april 10.00 - 15.00 Lucaskerk, 
Tweeschaar 125

Speelgoed- en
kinderboeken-markt

De ZWO-groep van
de protestantse 
kerk in Breda

De opbrengst van deze markt komt geheel ten
goede aan een project voor straatkinderen van
Kampala in Uganda.

17 april 14.00 De Drie Linden,
Prinsenbeek

Feestelijk concert Novatunes Kaarten à € 2,50 zijn voor aanvang aan de zaal
verkrijgbaar.

28 april 16.30 - 18.30 Oeverzegge 1, 
Ganzerik

Open huis KBS De  Driezwing Thema ‘Afval’. Projectweek 25 t/m 29 april www.driezwing.nl

30 april 12.00 - 17.00 Wikketuin 15a Rommelmarkt v.v. The Gunners Geen entreekosten secretaris@gunners.nl

5 mei vanaf 9.00 Sportpark Paradijs Open dag WDS’ 19 Aanmelden tot 18 april Wilco de Vree tel.5414320 

14 mei 18.45 - 21.00 Scoutinggebouw,
Somerweide 24

Jeugddisco Scouting HB Disco-show Move to the Rhythm voor alle
kinderen uit de HB van 6 t/m 12 jaar. Entree
€ 1,50, consumpties max. € 0,50.

C. Verschuren, tel. 5418264

20 mei 19.00 - 21.00 Scoutinggebouw St. 
Joris,
Asterdplas

Tienkamp Scouting St. Joris Sportieve strijd voor alle jongeren uit de HB van
12 t/m 16 jaar. Aanmelden kan alleen, in
tweetallen of in groepen.

E-mail: ca.schrik@wanadoo.nl

24 t/m 27
mei

’s avonds Haagse Beemden 23e Avondvier-
daagse in de HB

Werkgroep Vier-
beemden Tocht

Inschrijfgeld bij voorinschrijving is € 3,-. Start- en
finishplaatsen zijn v.v. The Gunners, Wikketuin
en v.v. Boeimeer, Heksendans.

http://vierbeemdentocht.punt.nl
E-mail: vierbeemdentocht@punt.nl

Geef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op ons e-mailadres: hbnieuws@westbrabant.net  

Door Aad Robeerst

Expositie ‘Ondernemen in de 
Baronie’
ABAB heeft veel cliënten uit het mid-
den- en kleinbedrijf, de agrarische 
sector, en ook particulieren. Om het 
nieuwe kantoor een speciale uit-
straling te geven, vond de directie 
het een goed idee om een aantal 
cliënten in hun eigen bedrijfsom-
geving te portretteren en die foto’s 
aan de wanden van het kantoor te 
hangen. Zo wordt de relatie met de 
klanten benadrukt. Drie fotografen, 
Marieke van Riel, Peter Laarakker 
en Isabelle Hattink, hebben ieder in 

Nieuw kantoor ABAB Accountants heel bijzonder
Op 28 januari jl. verrichtte wethouder A. Adank de opening 
van het nieuwe kantoor van ABAB Accountants, in het pand 
Hage-Point, Westbroek 41-43 in de Haagse Beemden. Dit 
gebeurde door het wegtrekken van drie vlaggen, die over 
grote foto’s hingen. En om die foto’s gaat het. Wij spraken 
met de heer Jack Derks, de vestigingsmanager.

hun eigen stijl een serie portretten 
gemaakt waar je wel vol bewonde-
ring naar moet kijken. De ongeveer 
dertig foto’s, in kleur en zwart-wit, 
geven een heel gevarieerd overzicht 
van het werken in eigen bedrijf. Van 
groentekas tot staalconstructie, van 
bloemenzaak tot kinderopvang, het 
is een groot scala van activiteiten.

ABAB Accountants
Dit bureau bestaat als organisatie 
al 80 jaar en beschikt over 28 vesti-
gingen, voor het merendeel in Zuid- 
Nederland. Er zijn ongeveer 900 me-
dewerkers. Ondernemers kunnen er 
terecht voor een breed scala van fi-

nanciële dienstverlening. Ook voor 
particulieren die in een meer gecom-
pliceerde financiële situatie verkeren, 
kan de ‘knowhow’ van ABAB een 
oplossing bieden.

Waarom de Haagse Beemden?
“De dienstverlening is de laatste jaren 
flink uitgebreid. Daardoor voldeed de 
oude vestiging aan de Burgemeester 
De Manlaan niet meer aan de ei-
sen. Het nieuwe kantoor in het pand 
Hage-Point is echt fantastisch,” ver-
telt de heer Derks. “Het is een stra-
tegische zichtlocatie met uitstraling, 
er is een ruime parkeermogelijkheid 
en de bereikbaarheid is uitstekend. 
Zeker als de werkzaamheden aan de 
A16, de HSL en het station voltooid 
zijn, voldoet het aan alle eisen.” Het 
pand bestaat uit twee, door de gla-
zen middenpartij gekoppelde, to-
rens. ABAB heeft in beide torens de 
gehele vierde verdieping. De ruimtes 

zijn multifunctioneel ingedeeld en 
vormen een kantoorlandschap. Al-
leen de medewerkers die het groot-
ste deel van hun tijd op kantoor zijn, 
hebben een vaste werkplek. De an-
deren, die vaak ambulant zijn, ge-
bruiken dan een algemene werkplek. 
Ook voor bezoekende cliënten zijn er 

goede ontvangstmogelijkheden. En 
overal weer die prachtige foto’s.  Het 
is een plezier om in zo’n omgeving te 
werken. De Haagse Beemden heeft 
er weer een mooi stuk hoogwaardi-
ge werkgelegenheid bij. Als u meer 
over het accountantskantoor wilt 
weten, kijk dan op www.abab.nl

Het nieuwe kantoor van ABAB Accountants Foto: ABAB

BETHLEHEMPAROCHIE  

HAAGSE BEEMDEN

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

Overzicht vieringen: 

Zondag 17 april
09.00 uur, Lucaskerk, woord- en communie-
viering
voorganger: F. Verkleij
10.00 uur, Bethlehemkerk, eerste communie
12.00 uur, Bethlehemkerk, eerste communie
voorganger: J. Voeten.

Zaterdag 23 april
10.00 uur, Bethlehemkerk, eerste communie
12.00 uur, Bethlehemkerk, eerste communie
voorganger: J. Voeten.

Zondag 24 april
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
voorganger: J. Bot

11.00 uur, Bethlehemkerk, woord- en com-
munieviering
voorganger: F. Verkleij.

Zondag 1 mei
09.00 uur, Lucaskerk, woord- en com-
munieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, woord- en com-
munieviering
voorganger: F. Verkleij.

Donderdag 5 mei
11.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
voorganger: J. Bot.

Zondag 8 mei
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorganger: A. Kamps.

Leerhuis
55+-groep, 19 april, Lucaskerk,  
14.00-16.00 uur
Verduidelijking en verdieping, 20 april, 
Lucaskerk, 19.30 uur
Architectuur Bethlehemkerk, 21 april, 
Bethlehemkerk, 20.00 uur
Excursie Abdij St. Benedictus, 
Vaals, 6 mei, verzamelen bij Bethlehemkerk, 
07.30 uur
Zorg voor de schepping, 18 mei, Lucaskerk, 
20.00 uur

EVANGELISCHE KERK JEFTA

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

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

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

16 april
Seminar over occultisme. Zaterdagochtend van 
9.30-12.30 uur op het Jefta-kantoor, Voorerf 
7 te Breda.

17 april
Dienst met spreekster Beth Barone.

24 april
Hersteldienst. Spreekster: Anita Verwaijen.

1 mei
Dienst met Avondmaal. Spreker: Ap Verwaijen.

8 mei
Dienst met spreker Hans van der Meulen.

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

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

Schouten (tel. 5428557).

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

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

WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN 
DE PKN TE BREDA

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

De Lucaskerk in april en mei
In de komende weken wordt de eerste brief 
van Petrus gelezen. Een brief, soms behoorlijk 
pittig met lange zinnen en veel citaten uit het 
Oude Testament. Maar ook wel spannend en 
verfrissend en met meer herkenningspunten 
dan je eerst zou denken!

Zondag 17 april
Gastvoorganger is ds. Meulendijk.

Zondag 24 april
1 Petrus 3: 8-12, waar vooral vragen klinken 
naar je houding. Vooral als je merkt dat je om-
geving je eigenlijk niet accepteert.

Zondag 1 mei 
1 Petrus 3: 13-22. Een oproep aan bange men-
sen.

Donderdag 5 mei 
Hemelvaartsdag. Er is dan een dienst in de 
Grote Kerk. Voorganger is ds. Heringa. De 
dienst begint om 9.00 uur.

Zondag 8 mei 
Voorganger is ds. Warmenhoven. Het CBJ-koor 
komt zingen!

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

Open Kerk
Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: 
voor een praatje, een kop koffie of gewoon 
even stil zitten in de kerkzaal en eventueel een 
kaarsje branden. Van 10.00-12.00 uur staan de 
deuren open en is de koffie klaar. U bent van 
harte welkom.

OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST 
INDONESIE NEDERLAND

(Pesekutuam Oikumene Indonesia 
Nederland)
Secretariaat: Weegbladtuin 3, tel. 
5426958.
E-mail: duice49@wanadoo.nl
Informatie: tel. 06-48103724.

Zaterdag 23 april
Om 15.00 uur dienst in de Lucaskerk, 
Tweeschaar 125, Breda. Ds. A.H. Leatomu uit 
Dordrecht gaat deze dienst, die zowel in het 
Nederlands als het Bahasa Indonesië (Maleis) 
gehouden wordt, voor. De dienst wordt geaf-
ficheerd als een Oecumenische Christelijke 
samenkomst Indonesië Nederland (O.C.I.N.) 
Breda.

 
JUBILEE BREDA
Website: www.jubilee.nl
Elke zaterdagavond in de zaal Katerberg, 
Alexberg 2, van 19.00-21.00 uur.
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ATTENTIE!  
KOPIJ voor krant nr. 5 van 12 mei 2005 uiterlijk inleveren vóór  
zaterdag 23 april 2005 op de volgende adressen:

• Advertenties (geen knakies):
André Pleur, APleur Sales Support, tel. 06-24940640
E-mail: apleur@wanadoo.nl

 Uitgeverij/drukkerij EM. De Jong
 Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau
 Tel. 013-5075534, fax 013-5078929
 E-mail: uitgeverij@emdejong.nl

• Redactie:
Tel. 5419259 
Roerdomp 24, 4822 RN Breda
E-mail: hbnieuws@westbrabant.net
Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per E-mail

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

H NBnr. 4 • 14 april 2005

COLOFON
Het Haagse Beemden Nieuws wordt 
uitgegeven 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 
Bert Verschuren (voorzitter/secretaris a.i.), 
Jan Krijgsman (penningmeester), Carolien 
Disse, Ronald van Geene, Hans Peters.

HBN secretariaat
Bert Verschuren
Heksendans 45, 4823 JX Breda
Tel. 5411275
E-mail: bert.verschuren@hetnet.nl

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

Eindredactie
Gwendolyn Alessie, Anne-Marie van den 
Bosch, Ans Dalsem, Carolien Disse, Heidi 
Hoekstra, Bianca Klaasen.

Fotografie
Peter van Kakerken, Lars Scheve.

Archief, aquarellen
William van der Zanden.

DTP
Lex Heijtveldt, Hans Peters (coördinator), Rut 
Uijtendaal.

Drukwerk
Em. de Jong BV, Baarle-Nassau.

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

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

Verspreiding
RVN te Roosendaal.

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

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

Krant Nr Deadline kopij Verschijningsdatum

5 23 april 12 mei

6 21 mei 9 juni

7 18 juni 7 juli

Deadline kopij Haagse Beemden Nieuws 2005

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

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

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

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

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

Franken Timmer- en Onder-
houdsbedrijf voor kundig onder-
houd van uw woning, verbou-
wingen, aanbouw, badkamers, 
kozijnen. Kortom uw vakman 
voor elke klus. Tel./fax 5017465 
of 06-10890041.

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

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

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

Diplan. Wil jij je gewicht ver-
minderen? Tel. 5416969 Fit-
ness Centrum Prinsenbeek.

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

Haarservice Jolanda. Thuis-
kappen wel zo makkelijk! Bel 
voor afspraak 06-48072675.

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

ABC Juwelier/Goudsmid. Re-
paratiewerk, inkoop & verkoop, 
ontwerpen. Tel. 5872910.

Heeft u last van spanningsklach-
ten, zoals slapeloosheid, hart-
kloppingen e.d.? Voetreflexthe-
rapie geeft diepe ontspanning 
die lang doorwerkt! De Basis. 
Tel. 5423564.

Z.g.a.n. 10-lamps zonnehemel 
+ bijbehorend bed met ingeb. 
ventilator. Bel 5418068 na 17.00 
uur.

Herenfiets 6 versn., handrem-
men. Blauw/zilver z.g.a.n. € 40,- 
Tel. 5416721.

Gevraagd: werkster voor één 
ochtend in de week in de wijk 
Paradijs. Tel. 5422669.

Tuinonderhoud of -aanleg 
(bestrating). Ervaren tuinman 
biedt zich aan € 12,- p.u. Tel. 
5415922.

Provence-vaison la Romaine in 
omgeving van Mont Ventoux. 
comf. vak. woning max. 4 
pers. 2 slaapkamers – badk. 
– tuin – terrassen in residentie 
met zwembad + garage. Info. 
5420202 of 06-51545669 of 
frank.jans@hetnet.nl

Huid- en voetverzorging  
Arianna. Gezichts- en lichaams-
behandeling en pedicure. Beh. 
op afspraak. Tel 06-26994366. 
M. Koyenhof 41.

Gastouderbureau Mikado 
zoekt enthousiaste gastouders. 
Min. 2 dagen per week. Opvang 
kan bij u thuis of in het huis van 
de vraagouders. Werkt u graag 
met kinderen? Voor info, werk-
dagen van 9.00-11.00 uur tel. 
5498748/info@gob-mikado.nl 
www.gob-mikado.nl

Kraanvogel-Breda verzorgt 
wekelijkse Qigong en Tai Chi 
lessen. Deze Chinese beweg-
ingsleer is geschikt voor alle 
leeftijden. De oefeningen vor-
men een effectieve methode 
om tot lichamelijk en geestelijk 
evenwicht te komen. De lessen 
vinden plaats op Basisschool de 
Burgst, Groene Hil 20. Bel voor 
informatie met Ron Scheerder, 
tel. 5415888. 

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.

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

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

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

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

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

tel. 5967728 (tevens orthodontie). 

Voor overige diensten in onze wijk verzoeken 

wij de WieWatWaar pagina op de website van 

Haagse Beemden Digitaal te raadplegen via www.

haagsebeemden.nl

Humanitas, de landelijke vereniging voor Maat-
schappelijke dienstverlening en Samenlevings-
opbouw, zoekt voor haar afdeling Breda voor 
het project ‘De Karweitjesdienst’ handige vrij-
willigers in de wijk Haagse Beemden, die een 
paar uurtjes per week beschikbaar zijn om 
aandacht te geven aan mensen met een kleine 
hulpvraag in Breda, zoals hand- en spandien-

Oproep vrijwilligers
sten, een boodschapje doen. Maar soms ook 
incidentele hulp bieden, daar waar geen ande-
re oplossing voorhanden is. Het is dankbaar en 
gezellig werk. Onkosten worden vergoed en u 
bent verzekerd via Humanitas.

Info tel. 5614693 (b.g.g. voicemail inspreken 
graag) of mail naar humanitasbreda@hetnet.nl

Het Nederlands Wijngilde is een vereniging 
van wijnliefhebbers. Zij stelt zich ten doel om 
wijncultuur in Brabant bij een breed publiek 
te bevorderen. Door het organiseren van wijn-
proeverijen zorgt het gilde er voor, dat haar 
leden op een eenvoudige en prettige manier 
proefervaring en wijnkennis opdoen. De afde-
ling organiseert tien keer paar jaar een wijn-
proeverij, waarbij men per keer acht tot tien 
verschillende wijnen proeft. Uiteindelijk leren 
de leden hierdoor voor zichzelf een keuze te 
maken uit de wijnen. Ze kunnen hun voorkeur 

Nederlands Wijngilde afd. Noord-Brabant
bepalen, en op basis van hun proefervaringen 
een goede en vooral lekkere wijn kiezen voor 
een goede prijs. Wilt u regelmatig wijnproe-
ven in uw regio dan moet u bij het Nederlands 
Wijngilde zijn. De proeverijen vinden veelal 
plaats op de horeca afdeling van het Prisma 
college.

Heeft bovenstaande uw interesse gewekt, 
neem dan contact met ons op voor de vol-
gende proeverij via tel. 5810712 of E-mailadres 
winever@wanadoo.nl


