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In de terugblik deze maand: een 

interview met jongerenwerkster 

Stella Nauta

Spelende schoolkinderen van BS de Wildert      
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Stella Nauta aan de wieg 
van drie buurthuizen

Gouden tijd
In 1982 kreeg Stella de opdracht van 
haar baas (Vertizontaal) om een aan-
tal voorzieningen te organiseren in de 
nog kale wijk Kievitsloop. Vanuit een 
houten keet De Houtworm werkte 
ze samen met opbouwwerker Harry 
Reininga aan de sociale opbouw van 
een nieuwe wijk. Er werden activitei-
ten georganiseerd voor kinderen en 
jongeren, de eerste tienerclub ging 
van start. De peuterspeelzaal en het 
kinderdagverblijf werden opgericht 
en ook de speelotheek kwam tot 
ontwikkeling. De Houtworm werd 
Beemdentil. Er werden mensen ge-
zocht die een bestuur wilden vormen 
voor dit buurthuis. Het was een gou-
den tijd aldus Stella, de mensen wa-
ren goed te mobiliseren, vrijwilligers 
werven was niet moeilijk. De nieuwe 
bewoners waren zeer gemotiveerd 
om er met elkaar een leuke en leef-
bare wijk van te maken. 

Drie maal pionieren
Toen Stella vijf jaar werkzaam was in 
Kievitsloop, kreeg ze van haar baas 
dezelfde opdracht voor de wijk Kes-
teren. Ook daar lagen de keien nog 
niet in de straten en startte ze vanuit 
een noodgebouw “De Krakkemik”, 
het latere buurthuis De Loper. Haar 
baas vond dat Stella talent had in het 
pionieren, want vijf jaar later mocht 
ze weer een nieuwe start maken in 
de wijk Heksenwiel.  Samen met 
haar collega Jos Beeks (opbouwwer-
ker) ging ze weer enthousiast aan de 
slag om ook in deze wijk een aantal 
voorzieningen van de grond te tillen. 
De openbare basisschool De Wildert 
stelde hen een ruimte beschikbaar. 
Deze eerste werkruimte werd binnen 
een korte tijd vervangen door Het 
Kraaienest. Er was een hoop werk 
te doen, maar jammer genoeg kon 

Dit 
artikel verscheen oorspronkelijk in het 

Haagse Beemden Nieuws op 31 mei 1984 Dit voorjaar bestond het Haagse Beemden 
Nieuws 20 jaar. Wat is er in die 20 jaar gebeurd? 
In onze speciale reeks terugblikartikelen deze 

maand een interview met Stella Nauta.

Twintig jaar geleden werkte Stella Nauta als 
kinder- en tienerwerkster in een van de eerste 
wijken van de Haagse Beemden. Zij blikt met veel 
plezier terug op een gouden tijd.

We hebben je (nog steeds) 
nodig!!!

Niemand maakt ons wijs dat er niet meer schrijftalent 
in onze wijk aanwezig is.

Daarom herhalen we nog eens: kom erbij en help de redactie met 
het uitbouwen van het Haagse Beemden Nieuws. Een paar punten, 

die je als teamlid van pas komen: je woont in de Haagse Beemden, je bent goed in de Nederlandse 
taal én met de computer en last but not least, je hebt een aantal vrije uurtjes per maand. Vind je 

het leuk om interviews te doen, verslag uit te brengen van gebeurtenissen in de wijk, of een eigen 
rubriek over bijvoorbeeld sport te beheren, neem dan contact met ons op. Oud of jong, dat maakt 
niks uit. Onze vrijwilligersgroep werkt in een prima sfeer en is erop gebrand een prettig leesbare 

krant voor alle wijkbewoners te maken. Klim in de pen, bel of mail en je hoort snel van ons!

  - Secretariaat HBN, t.a.v. dhr. J. Leeser, Tweeschaar 81, 4822 AS Breda
  - Tel. 5422278
  - E-mail: j.leeser@planet.nl

Stella niet afmaken wat ze begonnen 
was. Kesteren was een prioriteits-
wijk en de gemeente had bepaald, 
dat daar meer sociaal culturele uren 
nodig waren. Stella ging terug naar 
De Loper en werkte daar nog een 
aantal jaren. Veel van de activitei-
ten die Stella tot ontwikkeling heeft 
gebracht in de Haagse Beemden 
draaien nog steeds met de hulp van 
verschillende vrijwilligers. Dat doet 
haar veel plezier.

Stedelijk niveau
Na een aantal jaren in De Loper 
gewerkt te hebben, werd Stella ge-
vraagd om de vrijwilligers van het 
Brakkenfestival te coachen. In deze 
periode was ze actief op bestuurlijk 
en beleidsmatig niveau. Ze vond dit 
een heel leerzame tijd. Het was voor 
haar ook de tijd waarin ze merkte 
wat ze miste in haar werk: het con-
tact met moeder en kind. Ze vroeg 
haar baas om weer terug gezet te 
worden in de wijk. Zo kwam ze in de 
wijk Brabantpark waar ze vijf jaar met 
veel plezier werkte. Het contact met 
ouders en hun kinderen heeft haar 
altijd aangetrokken Ze vindt het nog 
altijd een uitdaging om de moeders 

op hun talenten aan te spreken. Haar 
ervaring is dat de mensen die heel 
hard roepen dat ze niets kunnen tot 
zeer verrassende activiteiten kunnen 
komen.

Opvoedingsondersteuning en 
ontwikkelingsstimulering
Tegenwoordig werkt Vertizontaal in 
clusters in plaats van districten. Stella 
werkt in het cluster opvoedings-
ondersteuning en ontwikkelings-
stimulering. Een van de projecten 
die vanuit deze cluster begeleidt 
wordt, is het project Spel aan huis. 
Ouders leren dat spel en speelgoed 
leuk en leerzaam is voor hun kind. 
Ze leren hoe ze de ontwikkeling van 
hun kind door middel van speelgoed 
kunnen stimuleren. Ouders worden 
ook ondersteund in het oefenen 
van opvoedingsvaardigheden op 
het gebied van regels en grenzen 
stellen. Stella is vooral enthousiast 
over het Speel mee project, een 
onderwijskansproject dat ontstond 
nadat de basisschool een ontwik-
kelingsachterstand signaleerde bij 
de allochtone kinderen die niet naar 
een peuterspeelzaal geweest waren. 
In dit project worden de moeders 
met hun kinderen uitgenodigd om 
één dagdeel naar de peuterspeelzaal 
te komen. Speel mee heeft als doel 
dat ouders, die hun peuters nog 
niet naar het peuterwerk brengen, 
gebruik gaan maken van het regu-
liere peuterwerk. Speel mee heeft als 
tweede doel door ontwikkelingssti-
mulering een bijdrage te leveren aan 
de verbetering van de kansen van de 
kinderen in het basisonderwijs. 
Het project draait erg goed, omdat 
er wordt samengewerkt tussen 
Sprong, Palet, Kober en Vertizontaal. 
Het werken met mensen geeft Stella 
veel voldoening, ze staat na twintig 
jaar nog steeds enthousiast in haar 
werk. Ook privé is ze een tevreden 
mens en woont al jaren met plezier 
in de Haagse Beemden.
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Echt veiliger met 
drempels?

Zo, de drempels liggen er. Het heeft een flinke duit 
gekost, en ik vraag me af of het er nu zoveel veiliger op is 
geworden. Natuurlijk vind ik dat er niet hard gereden mag 
worden in een woonwijk. Maar werd er nu echt zo hard 
gereden, en vooral, gebeurden er echt veel ongelukken 
waarbij te hoge snelheid de oorzaak was? Ik geloof dat 
zoiets nooit goed is onderzocht. De drempels die er nu 
liggen zullen de goedwillende weggebruiker heus niet 
langzamer laten rijden, dat deden ze toch al. De groep 
wegpiraten zal er hooguit door gestimuleerd worden 
om nog harder te rijden. Lekker onderzoeken wat echt 
de maximum snelheid is waarmee je er overheen kunt 
gaan. Enne… de 30 km borden staan er (ik schrijf dit op 4 
oktober) ook nog steeds niet!

Politie tevreden
De politie stelt dat ze tevreden is over de verbetering bij de bromfietsen. 
Bij de grote controles bleken ‘slechts’ 118 bromfietsen te zorgen voor 176 
bekeuringen, waaronder 94 voor opvoeren! Het is van rampzalig slecht 
‘verbeterd’ tot heel slecht. Echt iets om tevreden over te zijn…

Kratten bier
Terecht klagen enkele moeders dat hun kinderen ingepalmd worden door 
criminele jongeren. Een grote zorg. Maar ook klagen zij dat er regelmatig 
door onverlaten over schuttingen en muurtjes wordt geklommen om in 
tuinen naar kratten bier te zoeken. Kennelijk vinden ze die ook, anders 
doen ze het niet. Maar welke halve zool laat er dan ook kratten bier in zijn 
tuin staan? Natuurlijk moet iedereen met zijn tengels van andermans spul-
len afblijven, maar kratten bier in de tuin zou door advocaat Moszkowicz 
prompt tot uitlokking gebombardeerd worden. Ook fietsen, het is helaas 
nodig om die in de afgesloten schuur, ook nog op slot en met een ketting 
aan de muur te verankeren. We leven tenslotte in 2004, het tijdperk van 
normen en waarden…

Roltrap
Wie het onderste uit de kan wil halen krijgt het deksel op zijn neus. Dit 
spreekwoord gaat op, nu Rijkswaterstaat de roltrappen van de fietsbrug 
gaat verwijderen. Roltrappen niet goed? Dan gaan ze weg! Het gedram 
heeft zijn effect gehad. Maar wat nu, als je slecht ter been bent en de 
liften weer eens zijn vernield? Zie maar dat je de trap op komt. En op een 
fiets zonder versnellingen is het op de hellingbaan ook zwaar trappen. Ik 
blijf beweren dat de roltrappen, ook met de fiets, voor velen heel goed 
bruikbaar waren.

Criminaliteit
Zo lees je dat een vrouw van 88 jaar in één week twee keer wordt be-
roofd. Triest dat je dit op je oude dag moet ondergaan. Ook is er weer 
een grote wietplantage opgeruimd. En het wordt eentonig, er is alweer 
niemand aangehouden.

Griffel

Tunnels ingekleurd
Ivo en Vicky gaan de jeugdige graffitikunstenaars in JC Galaxy begeleiden om straks 
hun kunstwerken op de tunnelwanden te zetten. De workshops worden gehouden op 
woensdagavond voor de jeugd van veertien tot eenentwintig jaar en op vrijdagavond voor de 
jeugd tot dertien jaar.

Door Nelleke van der Zee 

Het heeft niet alleen lang geduurd 
voordat alle partijen het erover eens 
waren, maar om jeugdige graffitikun-
stenaars te vinden viel ook niet mee. 
Onze fotograaf Peter van Kakerken, 
die het balletje aan het rollen heeft 
gebracht bij Hart voor je Buurt, heeft 
ook het nodige ‘scouting’ werk ge-
daan. Op zijn fiets ging Peter diverse 
hangplekken in de Haagse Beemden 
af. Hij nestelde zich op een bankje 
en werd argwanend door de aan-
wezige jeugd gadegeslagen. Na zich 
voorgesteld te hebben, vertelde hij 
wat zijn beweegreden was. Al gauw 
werd hij omringd door een schare 
van enthousiaste jongelui. Ook in de 
winkelcentra stapte hij op groepjes 
jongeren af. Zo heeft hij er vijftien 
over de streep weten te halen om 
mee te doen aan dit project.

Tunnel
Welke tunnel er nu precies als pilot 
gaat fungeren werd ook tijdens 

diverse vergaderingen bekeken. Uit-
eindelijk is de keus gevallen op de 
Emertunnel en de Achteremertun-
nel. Zodra de jongelui er klaar voor 
zijn, worden deze tunnels gereinigd 
en gelijk voorzien van graffiti. Wan-
neer de vochtigheidsgraad te hoog 
is, wordt er zelfs gebruik gemaakt 

van heteluchtkanonnen. De work-
shops zijn gepland voor de tieners tot 
dertien jaar op vrijdag 8 oktober van 
16.00-18.00 uur en voor de jongeren 
van veertien jaar en ouder op woens-
dag 6 oktober van 19.00-21.00 uur. 
Meer info: Ivo 06-13237398 of Vicky 
06-30442553.

Foto Peter van KakerkenIn het nieuwe postagentschap

Foto Peter van KakerkenAchter-Emertunnel

Uitbreiding Beemdenrakkertjes
Twee jaar geleden verhuisde peuter-
speelzaal ‘De Beemdenrakkertjes’ sa-
men met basisschool ‘De Rietvink’ van 
de Wandelakker naar de Kraanvogel 
in de wijk Paradijs. Dat zij samen ver-
huisden was niet zo verwonderlijk. 
‘De Beemdenrakkertjes” is al vanaf 
het begin (1993) gekoppeld aan ‘De 
Rietvink’. De onderlinge samenwer-
king is dan ook al jaren uitstekend te 
noemen. Niet verwonderlijk dan ook 
dat de peuterleidsters precies het 
reilen en zeilen van de basisschool 
kennen en zo ook precies weten wat 
er van aankomende basisschoolleer-
lingen verwacht wordt. Een prima 
basis om de overgang van peuter-
speelzaal naar basisschool soepel 
en probleemloos te laten verlopen. 
Steeds vaker weten ouders de weg 
naar peuterspeelzaal ‘De Beemden-

rakkertjes’ te vinden. Dit houdt wel 
in dat de wachtlijst nogal erg lang 
wordt. Vandaar dat het Stichtingsbe-
stuur besloten heeft per 1 november 
a.s. (direct na de herfstvakantie) een 
derde peutergroep te starten. Deze 
derde groep gaat draaien op de 
maandagmiddag en de woensdag-
ochtend. In deze nieuwe groep zijn 
er per direct nog enkele plaatsjes vrij. 
Natuurlijk kunt u uw peuter vanaf 
1½ jaar ook aanmelden voor één 
van de andere groepen. Peuterspeel-
zaal “De Beemdenrakkertjes” biedt 
peuters een activiteitenpakket aan 
dat hun totale ontwikkeling positief 
stimuleert. Zo wordt er altijd in pro-
jecten van een aantal weken gewerkt 
zodat de peuter een duidelijk inzicht 
in het onderwerp krijgt. De ochten-
den hebben altijd een vaste indeling, 

waarbij alle ontwikkelingsaspecten 
aan de orde komen. Zoals samen 
spelen, spelen met ontwikkelings-
materiaal, taal, muziek, buiten spe-
len en elke week een knutselwerkje 
maken over het project dat centraal 
staat. Bij dit laatste leren de peuters 
al spelenderwijs omgaan met ver-
schillende soorten knutselmateriaal 
en technieken. Nieuwsgierig gewor-
den? U bent ’s morgens gerust een 
keertje (tussen 9:00 – 10:00uur) van 
harte welkom. Het adres is Kraanvo-
gel 92. Voor meer informatie kunt 
u ook  contact opnemen met Ja-
net Luijcks tel.: 5421757 of E-mail 
debeemdenrakkertjes@hotmail.com

Postagentschap geopend
De kogel is door de kerk. Op zaterdag 25 september werd het nieuwe postagentschap door 
de beheerders officieel geopend. Na op de donderdag daarvoor al geruisloos in gebruik te 
zijn genomen knipte nu de ‘Me for You-beer’ het lint door. Onze wijk heeft nu een heel mooi 
en eigentijds postagentschap.

Door Aad Robeerst

Het nieuwe postagentschap is geves-
tigd op het adres Heksenakker 100, 
in de ‘4-Phone&Gifts’ shop. Deze 
zaak wordt gerund door Shirley en 
Marcel Visser, een jong en enthou-
siast stel. Een groot deel van de 101 
m2 verkoopruimte wordt ingenomen 
door het nieuwe postagentschap, 

waar je voor alle postzaken, behalve 
vreemd geld en travellercheques, te-
recht kunt. Van staatslot tot strippen-
kaart en bijvoorbeeld ook voor het 
overschrijven van kentekenbewijzen. 
Het kantoor is ingericht in de nieuwe 
huisstijl van Postkantoren BV. Het is 
een zeer overzichtelijk en smaakvol 
geheel geworden waar de vele klan-
ten heel tevreden mee zijn. De eerste 

klant die op donderdagochtend bin-
nen kwam, keerde later spontaan 
terug met een bos bloemen!

4-Phone&Gifts
In de rest van de verkoopruimte kunt 
u terecht voor mobiele telefoons, 
wenskaarten en leuke ‘Me for you’-
cadeautjes. Ook staat er een Kodak 
Kiosk. Dit is een apparaat waar u 
zelfstandig digitale foto’s mee kunt 
afdrukken. Alle soorten geheugens 
kunnen verwerkt worden. Ook 
is het bewerken van foto’s heel 
simpel. Speciale effecten, lijstjes, 
(Kerst)wenskaarten, vrijwel alles is 
mogelijk. Het afdrukken geschiedt 
op fotopapier met een folielaag, dat 
mooier en sterker is dan normaal 
fotopapier.

Openingstijden
Het postagentschap is op de vol-
gende tijden geopend:

ma-vr van 09.00-17.30 uur
za van 09.00-14.00 uur
De giftshop is geopend:
ma-vr 09.00-18.00 uur
za van 09.00-17.00 uur.
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“Besmet met hondvirus”
Dat is het eerste wat Jack Silder zegt aan het begin van 
het interview dat het Haagse Beemden Nieuws had met de 
familie Silder. Vanaf jongs af aan is Jack opgevoed met het 
houden en trainen van honden. Sinds hij het ouderlijk huis 
heeft verlaten, heeft hij als hobby het houden van honden. 20 
jaar geleden is hij begonnen met het houden van de Engelse 
bullterriër.

Door Heidi Wijtmans

Vaak denken mensen als ze de ge-
spierde terriër op straat zien lopen 
dat het een pitbull is, maar dat is een 
groot misverstand en een vergissing. 
Jack vertelt dat er in het verleden 
een test is gedaan bij een zebrapad 
met een pitbull en een bullterriër. De 
pitbull werd door iedereen aange-
haald, ook door kinderen. De bullter-
riër daarentegen werd vermeden en 
iedereen liep er met een boog om-
heen. Het is jammer dat de verwis-
seling ontstaat want de bullterriër is 
zachtaardig van karakter en met de 
juiste opvoeding doet ze geen vlieg 
kwaad. Dat geldt natuurlijk voor alle 
honden, wat voor ras dan ook. De 
terriër is daarin geen uitzondering. 
De pitbull wel. 

Eivormig hoofd
Door de jaren heen heeft Jack maar 

liefst elf kampioenen onder zijn hon-
den gehad. Nu heeft hij drie kampi-
oenen onder zijn hoede. Jack heeft 
meer dan 100 prijzen gewonnen met 
de honden op nationaal en internati-
onaal niveau. Af en toe neemt Jack 
een nestje om de lijn die hij fokt opti-
maal te houden en te verbeteren. Dit 
onder toezicht van de vereniging Ne-
derlandse Bullterriër Club waar Jack 
lid van is. Er zijn natuurlijk regels voor 
het fokken van de bullterriër. Hij mag 
in ieder geval geen ‘stop’ hebben. 
Dat wil zeggen dat zijn voorhoofd 
in één lijn met de neus moet lopen, 
een soort ei dus. Daaraan wordt de 
bullterriër herkend. De pitbull daar-
entegen heeft wel een ‘stop’ zoals 
bijna alle honden.
Voor meer informatie over de (En-
gelse) bullterriër kunt u terecht op 
www.bullterrierclub.nl

Wat 
mag 
u van uw 
huisdier 
verwachten?

Met de wetenschap op 
zak dat het niet makkelijk 
is een hond op te voeden, 
begin ik deze column te 
schrijven.

Het is opvallend de laatste tijd 
dat er zoveel mensen zijn die 
niet of nauwelijks het gedrag 
van hun honden goed kennen. 
Neem nu wat er hier laatst op 
de Burgtsedreef gebeurd is.

Een lieve vriend van ons liep 
daar zijn spanieltje uit te laten. 
Een fietser met een Duitse her-
der aan de lijn kwam hem te-
gemoet rijden. Op het moment 
van ‘bijna’ passeren gaf de hond 
een enorme ruk aan zijn band, 
het baasje donderde met fiets 
en al om, de hond sprong bo-
ven op de kleine hond en beet 
hem een paar maal goed in nek 
en borst. Onze vriend deed zijn 
uiterste best om zijn spanieltje 
te beschermen en werd daarbij 
ook niet ontzien.

De eigenaar van deze herder, 
‘heftig geschrokken’, vertelde 
dat hij met de hond aan het 
fietsen was, omdat het dier dit 
nodig had. Het was een super-
drukke hond, dus die moest 
zijn energie kwijt. Maar dat het 
beest niet luistert en ook niet 
gewend was commando’s op te 
volgen, is geen vrijbrief om zo 
uw hond uit te laten! Als je een 
hond aan de fiets meeneemt, 
moet je er 100% zeker van zijn 
dat het beest luistert!

Zo is het ook met loslopende 
honden. Wie zegt mij dat alle 
honden die hier overal los lo-
pen te vertrouwen zijn? Zijn ze 
allemaal wel even kind- en/of 
mensvriendelijk? Het is soms een 
hoge prijs die onze viervoeters 
de baasjes laten betalen, en niet 
alle baasjes zijn even sportief 
om te zeggen dat ze hun hond 
los hebben laten lopen. Nee, zij 
doen dit immers niet! 

Lieve mensen, denk toch eens 
na.

Lieke

Vriendendienst zoekt 
vrijwilligers
Bent u iemand die:

– Graag contact onderhoudt
– Een uitdaging zoekt
– Respect heeft voor de mensen om 

u heen
– Geduld heeft en ook kan doorzet-

ten
– Een halve dag per week of per 

twee weken vrijwilligerswerk 
zoekt

– Een ander over een drempel kan 
helpen?

Word dan vrijwilliger bij Vrienden-
dienst van de GGZ regio Breda. In dit 
maatjesproject bezoeken vrijwilligers 
mensen die door hun psychische 
problemen in een isolement terecht 

zijn gekomen. Deze bezoeken zijn 
erop gericht om samen iets leuks te 
ondernemen en daardoor het iso-
lement te doorbreken. Ook in de 
Haagse Beemden is er behoefte aan 
vrijwilligers die zich in willen zetten 
voor Vriendendienst. Wij bieden:

– Goede begeleiding
– Deskundigheidsbevordering
– Onkostenvergoeding

Bent u geïnteresseerd en/of wilt 
u meer informatie? Neem dan 
contact op met: Vriendendienst/
Sector Dagbesteding en Arbeid, 
tel. 5247720 (Marian Breedijk).

Foto Peter van Kakerken

Alarmmast geplaatst

Half september is schuin tegenover het Medisch Centrum in de wijk Kroeten 
een nieuwe mast voor het alarmsignaal geplaatst. Ook in de wijk Kroeten 
is het maandelijkse testalarm om 12.00 uur op de eerste maandag van de 
maand nu luid en duidelijk te horen. Laten we hopen dat deze mast alleen 
tijdens deze testen in werking zal moeten treden. (red. HBN)

Samen de schouders eronder zetten
Stichting Focus wil samen met de jeugd uit de Haagse Beemden activiteiten organiseren voor 
jongeren uit deze wijk. Ze timmeren zo’n zes maanden aan de weg en hebben al een netwerk 
van tweeëntwintig vrijwilligers enthousiast weten te maken. Eén groep helpt bij de opbouw 
van de activiteiten en een andere groep loopt weken van tevoren flyers uit te delen bij andere 
evenementen. Zo draagt iedereen een steentje bij. 

Door Nelleke van der Zee

Soms gaat het zo snel, dat ze geen 
tijd hebben om de media in te lich-
ten. ”De toestemming voor het 
buurtfeest op zondag 12 september 
kregen zij pas op vrijdagavond,” ver-
telt Dave Mulder. De r&b en hiphop 
muziek schalde uit de speakers op 
het veldje achter JC Colours. Ieder-
een die zin had kon zijn kleinkunst 
act laten zien aan het publiek. Ze wil-
den er een gezellig feest van maken 
en tevens voorlichting geven over 
hun organisatie.

Oorsprong
De Stichting Focus is ontstaan, door-
dat een aantal jongeren ontevreden 
was over het vertier voor hun doel-
groep in de wijk. Dave en Brian zitten 
al jaren als vrijwilliger in het jonge-
renwerk. Iedere keer als zij een plan 
hadden, stuitten zij op tegenwerking. 
Daarom zijn ze op het idee gekomen 
om zelf iets op poten te gaan zetten. 
Bij het NIZW Programma Jeugd van 
de Europese Unie konden zij subsidie 
aanvragen voor het organiseren van 
activiteiten. De eis was wel, dat het 
onderbouwd werd door een goed 

stappenplan en bestemd was voor 
een grote multiculturele groep uit 
een wijk of buurt. Voorzitter Jermain 
Richelieu en organisator en pr-man 
Dave Mulder vormen met vier ande-
ren het bestuur. Als doel hebben zij 
om multiculturele jongeren de mo-
gelijkheid te geven om hun talenten 
creatief te ontplooien. Als bestuur 
zaten zij te brainstormen over de 
activiteiten en iedere keer kwam de 
zin ‘we moeten ons focussen op de 
jongeren’ naar voren. Zo ontstond 
de naam Stichting Focus.

Try out
Het buurtfeest in de wijk Kesteren 
was een try out. Even kijken wie er 
zo allemaal op afkomt. Het weer zat 
niet zo mee. Het was wel droog, maar 
het waaide heel hard. Het podium 
werd door rappers in dop gebruikt 
tijdens een freestyle battle. De kunst 
is dan om via rap de mede artiest 
eruit te ‘dissen’. Breakdancers lieten 
het publiek versteld staan, door te 
tonen hoe flexibel een lichaam kan 
zijn. Total Damage van dansschool 
Pique gaf een wervelende street-
dance act en verschillende dj’s lieten 
ons kennismaken met diverse soor-

ten muziek. De tweeëntwintigjarige 
Dave is heel gedreven om deze stich-
ting te promoten. Hij woont al tien 
jaar in de Haagse Beemden en heeft 
als vrijwilliger zij aan zij gewerkt met 
jongerenwerker Geert van JC De 
Kelder. Zo heeft hij de nodige erva-
ring opgedaan in het organiseren 
van activiteiten. Met zijn organisatie 
probeert hij de jongeren te bereiken 
die op het randje balanceren. Hij wil 
ze stimuleren om wat van hun leven 
te gaan maken. Zelf werkt hij in een 
dansschool en ieder vrij minuutje be-
steedt hij aan dit project. Hij vindt het 
verschrikkelijk leuk om te doen en wil 
bij deze ook een dringende oproep 
doen aan jongeren van deze wijk om 
zich op te geven als vrijwilliger. Ze 
hebben zoveel klussen, wellicht zit 
er iets voor jou bij! Ze zijn ook op 
zoek naar een vast onderkomen. Nu 
mogen ze bij jongerencentra uit de 
wijk af en toe één uurtje vergaderen. 
Ze kunnen veel meer doen, als zij een 
eigen plek hebben. Wie heeft nog 
ruimte over? Focus geeft ook uitleg 
en voorlichting over het Programma 
Jeugd. Het is van groot belang, dat 
wij allemaal goed met elkaar over-
weg kunnen, ongeacht kleur, geloof 

of cultuur. Een multiculturele samen-
leving waarin iedereen respect voor 
elkaar heeft is toch fantastisch. Als 
de jeugd het voorbeeld geeft, wordt 
dit misschien wel door iedereen 
geëvenaard. Meer info: www.focus-
crew.nl of www.programmajeugd.nl

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 

Foto Peter van Kakerken
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In the picture:

Walter van Oosterhout
Hij is 46 jaar, woont aan de Zwartmoeren en is van beroep 
neonatologie verpleegkundige. Daarnaast is hij de eerste 
Nederlandse mannelijke lactatiekundige. Hij geeft lezingen en 
voorlichting over dit onderwerp. Zelf is hij door het bijwonen 
van een symposium enthousiast geworden over het geven van 
borstvoeding en is een tweejarige opleiding gaan volgen aan de 
Hogeschool in Utrecht.

Door Nelleke van der Zee

Walter werkt al sinds 1976 als ver-
pleegkundige. Hij heeft de zorg over 
te vroeg geboren kinderen. Er kun-
nen heel wat complicaties ontstaan 
bij deze baby’s. Voeding is er één 
van. Op een symposium kreeg hij de 
voordelen van borstvoeding te horen. 
Er ging een wereld voor hem open. 
Zijn interesse was dusdanig gewekt, 
dat hij besloot om een opleiding tot 
lactatiekundige te gaan volgen. Na 
twee jaar was hij de eerste manne-
lijke lactatiekundige in Nederland.

Voorlichting
Als verpleegkundige in het Amphia 
Ziekenhuis aan de Langendijk geeft 
hij voorlichting aan collega’s van de 
kraam- en kinderafdeling. Ook jonge 
moeders kunnen met hun vragen bij 
hem terecht. Door gesprekken weet 
hij vaak hun problemen op te lossen. 
In de jaren vijftig/zestig werd door de 
industrie het geven van borstvoeding 
teruggedrongen. Het was allemaal 
veel te ingewikkeld en omslachtig. 
Flesvoeding was immers net zo ge-
zond en je kon het kindje door de va-
der of iemand anders laten voeden. 
Maar sinds de jaren negentig zijn wij 
daarvan teruggekomen. Zelfs in de 
ziekenhuizen worden jonge moeders 
nu gestimuleerd om borstvoeding te 
gaan geven.

Gouden pil
Moedermelk is immers de beste voe-
ding die er is. De samenstelling van 
de moedermelk voldoet precies aan 
de behoefte van de pasgeborene. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat 
de moedermelk voor een premature 
baby anders van samenstelling is dan 
de moedermelk van een voldragen 
baby. Vlak na de geboorte wordt er 
colostrum door de borsten aange-
maakt, wat volgens Walter zelfs de 
‘gouden pil’ wordt genoemd. In co-
lostrum zitten zoveel afweerstoffen, 
dat de baby een behoorlijke bescher-
ming tegen infectieziekten krijgt. De 
meerwaarde van borstvoeding is: je 
kunt sneller starten met het geven 
van voeding en het geeft bijna nooit 
voedingsproblemen, omdat het kind 
al in de buik heeft geleerd om met 
de voedingstoffen van de moeder 
om te gaan.

Voordelen
Er zijn heel wat voordelen aan het 
geven van borstvoeding. Enkele hier-
van zijn:

– borstvoeding is veilig, altijd 
beschikbaar, op temperatuur en 
kan niet bederven;

– de borst geeft troost aan een 
huilende baby;

– moedermelk is milieuvriendelijk;
– de vetzuren in de moedermelk 

spelen een belangrijke rol bij de 
rijping en ontwikkeling van de 
hersenen;

– het lichaam van de moeder 
herstelt zich sneller na de 
bevalling (bron: Vereniging 
Borstvoeding Natuurlijk).

Nazorg
Het feit dat hij een man is, geeft 
nauwelijks problemen bij het uitoe-
fenen van zijn beroep. Zelfs niet voor 
vrouwen uit andere culturen. Walter 
vindt het belangrijk dat aanstaande 
moeders goede voorlichting krijgen 
over dit onderwerp. Vaak zijn zij al-
leen maar bezig met de voorbereidin-
gen op de bevalling. Het volgen van 
een cursus over het hoe en waarom 
van borstvoeding vindt hij derhalve 
geen overbodige luxe. Het bevordert 
immers de hechting tussen moeder 
en kind. Samen met Mirjam van der 
Zanden zijn zij de lactatiekundigen 
in de Haagse Beemden. Binnenkort 
gaat hij in samenwerking met een 
organisatie in Rotterdam starten met 
de nazorg voor baby’s die met com-
plicaties naar huis gaan. Daardoor 
scheppen zij een mogelijkheid voor 
ouders om hun pasgeborene eerder 
mee naar huis te kunnen nemen. De 
nieuwe organisatie gaat Zorgnet he-
ten. Meer info: www.borstvoeding.
com

Renovatie trapveldjes: een 
uitdaging voor de hele wijk
Naar aanleiding van klachten van wijkbewoners heeft Bekom 
in een eigen onderzoek vastgesteld dat het zeer slecht 
gesteld is met kwaliteit van de grasveldjes in onze wijk. De 
slechte kwaliteit van de trapveldjes in onze wijk was dan ook 
één van de onderwerpen die Bekom in het voorjaarsoverleg 
met de wethouder heeft besproken.

De gemeente Breda heeft daarna zelf 
een onderzoek gedaan naar de stand 
van zaken en van de resultaten zijn 
ze enorm geschrokken. De conclusie 
die zij trok is dat alle trapveldjes in 
de Haagse Beemden een renovatie 
zullen moeten ondergaan. Dit zal 
in het voorjaar van 2005 zijn beslag 
gaan krijgen. Na egalisatie van de 
velden zullen deze opnieuw worden 
ingezaaid. Om ieder veld de kans te 
geven uit te groeien tot een volwaar-
dige grasmat is het noodzakelijk, dat 
de velden gedurende de renovatie 
niet worden bespeeld of betreden. 
Met andere woorden: minimaal in de 
maanden maart en april van het vol-
gende jaar kunnen de inwoners van 
de Haagse Beemden geen gebruik 
maken van de trapveldjes!

Faseren van renovatie
Bekom heeft aangegeven dat haar 
voorkeur uitgaat naar het faseren 
van de renovatie, bijvoorbeeld de 
ene helft van de velden komend 
voorjaar en de andere helft in de 
lente van 2006. Volgens Bekom 
heeft het project een grotere kans 
van slagen, als er voor de vaste ge-
bruikers van een veld een alternatief 
veld in de omgeving beschikbaar is. 
Op deze wijze is het tijdelijk uit ge-
bruik nemen van hun eigen veld een-
voudiger te accepteren. Helaas heeft 
de gemeente het voorstel om het 
project gefaseerd uit te voeren niet 

over kunnen nemen. De gemeen-
telijke dienst heeft aangeven dat er 
geld is voor een eenmalige volledige 
renovatie, hetgeen betekent dat we, 
als deze operatie mislukt, wellicht 
tot in lengte van jaren opgescheept 
zitten met hobbelige, blessurever-
oorzakende velden. Het is dus zeer 
belangrijk dat de renovatie van de 
trapvelden slaagt.

Alternatieven
Er zullen plannen ontwikkeld moeten 
worden om de jeugd alternatieven te 
bieden voor de tijdelijk ontbrekende 
trapvelden. Bekom heeft de commu-
nicatie dienst Stadsbeheer een vijftal 
projectvoorstellen gedaan. Behalve 
uitwijkmogelijkheden hebben wij 
daarin ook suggesties opgenomen 
betreffende de informatieverstrek-
king aan de trapveldgebruikers en 
hun ouders. Naast voldoende aan-
sprekende alternatieven is ook een 
goede voorlichting essentieel voor 
het welslagen van dit renovatietra-
ject.

Op dit moment ligt het initiatief 
weer bij de afdeling communica-
tie dienst Stadsbeheer, maar zoals 
altijd houdt Bekom een vinger aan 
de pols. En wij houden u weer op 
de hoogte! Bijvoorbeeld in een vol-
gende Bekommering in het Haagse 
Beemden Nieuws of op de website  
www.haagsebeemden.nl

Gelukkig, mijn schutting staat nog
Dat is de soms cynische reactie van bewoners van de Klarenberg als er weer eens op de 
Westerhagelaan een auto uit de bocht is gevlogen, op zijn dak ligt, of tegen een boom of 
lantarenpaal tot stilstand is gekomen. Het arriveren van ambulances en takelwagens is al lang 
niet meer iets om van op te kijken. Twee bewoners gaan met dertig handtekeningen maar 
weer eens aankloppen bij de gemeente.

Door Aad Robeerst

Het eerste ongeval, in 1989, herin-
neren de mensen zich nog goed. Een 
motoragent vloog met zijn machine 
de bocht uit, miste op een haar na 
een kinderschommel en kwam een 
paar tuinen verder tot zijn positie-
ven. In no time had de politie hun 
onfortuinlijke collega, compleet met 
motor, uit de tuin afgevoerd. Sinds-
dien is het met de regelmaat van een 
klok raak. Het ongenoegen van de 
bewoners gaat over twee zaken, de 
geluidsoverlast en het gevaar.

Geluidsoverlast
In 2000 is hierover met de gemeente 
al contact geweest. Er is zelfs door de 
gemeente een enquête gehouden, 
waarin de bewoners zich konden 
uitspreken over geluidsbeperkende 
maatregelen. Geluidwerend asfalt 
was de beste oplossing. Daarvoor 
spraken toen 27 van de 31 deelne-
mers zich uit. Alleen nu, vier jaar 
later, ligt er nog steeds het oorspron-
kelijke asfalt! Wij zijn door de bewo-
ners uitgenodigd en hebben het zelf 
kunnen ervaren, het is geen pretje 
om bij mooi weer in de tuin te zitten, 
of om zelfs maar je achterdeur open 

te hebben. Er zijn automobilisten die 
50 km per uur rijden, maar dat is een 
uitzondering. Vooral motorrijders 
maken het wel heel erg bont.

Gevaar
We hebben het hier over het deel 
van de Westerhagelaan, gelegen 
tussen de Paradijslaan en de Niklaas-
berg. De rijweg ligt daar op twee 

meter afstand van de achtertuinen. 
De laatste drie jaar zijn er al meer 
dan tien ongevallen geweest waarbij 
takelhulp nodig was. Over wagens 

die op eigen kracht hun weg, na 
een aanrijding, konden vervolgen 
praat men niet eens. Op 24 augustus 
was het weer raak! Drie ongevallen 
op een dag. Eén auto over de kop 

na een slip, een auto maakte een pi-
rouette en later nog eens vier auto’s 
die na een slip met elkaar in botsing 
kwamen, waarbij er een door de 
middenberm schoot.

Fataal ongeluk
In februari verongelukte een jonge-
man. Hij reed tegen een boom. Dit 
veroorzaakte veel leed bij de familie, 
die van de gemeente een vergunning 
kreeg om een gedenkteken aan te 
leggen. Informatie bij de gemeente 
leerde ons dat er als voorwaarde 
werd gesteld, dat er geen gevaar voor 
het overige verkeer mocht ontstaan. 
Toch schijnen er zich nu regelmatig 
rouwende mensen in de midden-
berm op te houden en is het slechts 
wachten op een volgend slachtoffer. 
Je verwacht als automobilist natuur-
lijk niet dat je na een bocht gecon-
fronteerd wordt met een groepje 
mensen in de middenberm. 

Snelheidsmeting
Op verzoeken aan de politie om de 
snelheden te meten krijgen de be-
woners steevast te horen dat zoiets 
ter plaatse niet mogelijk is. Er is geen 
voldoende lang recht stuk weg. 

Verzoek aan gemeente
Er zijn nu dertig handtekeningen 
verzameld om als groep bewoners 
van de Klarenberg de gemeente 
nogmaals te verzoeken om nu einde-
lijk eens maatregelen te treffen om 
de situatie ter plaatse te verbeteren. 
De opmerkingen op het handteke-
ningenformulier liegen er niet om. 
We lazen o.a. “Vechten tegen de 
bierkaai”, “Tegen beter weten in”, 
“Sterkte”. De bewoners verwachten 
er kennelijk niet veel van, ze proberen 
het al zo lang… En de sporen in de 
bermen vertellen hun eigen verhaal.

Carnavalsseizoen van start
Op 13 november gaat met een groots elfde van de elfde feest in het 

Kraaienest en een spectaculaire presentatie van de nieuwe Prins het car-
navalsseizoen van start. Volgende maand meer over de activiteiten in de 

komende maanden.

Hoe kopij 

inleveren? 
voor het Haagse Beemden 
Nieuws

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

Foto Peter van Kakerken

Foto Peter van Kakerken
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Nieuwe Beemdenkids
Het spannende vervolgverhaal van de leerlingen van de basisscholen is 
afgelopen, daarom nu een vernieuwde Beemdenkids met nieuws voor 
en door kinderen in de Haagse Beemden. We hadden die graag vorige 
maand al willen beginnen, maar door een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden is dat er niet van gekomen. Daarom deze keer meteen 
twee pagina’s.

Even voorstellen: Ruth Terwiel van Boekhandel Van Kemenade & Hollaers 
schrijft over leuke kinderboeken die pas verschenen zijn. Daniela Derksen 
(14 jaar) maakt de strip. Zij wordt geïnspireerd door Japanse stripverhalen, 
manga’s. Tenslotte hebben we eigen nieuws van onze jongste verslag-
gevers Annelies, Kasper, Samuel en Michiel

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

Hallo  
allemaal,

De grote club actie

De Betoverde Draak

Door Michiel Beije (8jaar)

Midden in de nacht sliep ie-
dereen, behalve twee mensen, 
ze zaten in het bos te praten: 
Jetsie Retsie WANGY! En de 
ander was Wang DRAAK! En 
toen steeg er een 
blauw vuur in het 
midden. Er spronkel-
den gele sterretjes 
uit het blauwe vlam 
en je zag zes geesten 
opkomen en ver-
dwijnen in het vuur 
en plotseling kwam 
er een lange nek 
tevoorschijn en twee 
vleugels, poten met 
klauwen en het was 
wel twaalf meter! 
Het was een draak. 
De twee mensen zei-
den: “RAVO DRACK 
VOC DRAAK!” En 
de draak stak zijn 
vleugels hoog in 
de lucht en vloog 
weg. Dat niemand 
dit wist, behalve die 
twee mensen, waren zij de 
enigen die dit wisten. De twee 
mensen gingen het bos uit en 
gingen naar een poort van hun 
huis en ze zeiden: “TJIE!” en 
de poort ging open. Ze gingen 

in dat huis zelf ook slapen.  

De volgende morgen ging Jan 
(een kind) zijn ouders wekken. 
Pap! Mam! Het niews begint! 
De vader en moeder stonden 
op en gingen het nieuws kij-

ken en het nieuws zei iets geks 
en dat is: deze nacht is er iets 
ergs gebeurd, er zijn drie hui-
zen kapot en dat zijn nummers 
8, 10 en 18. Niemand weet 
wie het heeft gedaan, maar er 

zijn reuzensporen gevonden! 
En voor de rest was er saai 
nieuws. Jan rende naar het 
raam in de keuken en Jan zei: 
“Wij hebben nummer 3” en 
keek uit het raam en zag heel 
veel politie’s en ziekenwagens 

en zag drie kapotte 
huizen.

Jan zei: “Wat is dit!” 
Hij zag reuzensporen 
op de weg en zelfs 
op het huis. Hij rende 
terug en vroeg: “Mag 
ik erbij staan?” “NEE! 
Dat is niet voor kinde-
ren! Ik ga kijken, jij en 
mama blijven hier!” 
Jan ging sip kijkend 
de trap op en naar 
zijn kamer en keek 
uit zijn raam en keek 
naar de groep mensen 
en de politie. Ik mag 
ook niks. Maar plot-
seling zag hij hoog 
in de lucht een groot 
schepsel met reusach-
tige vleugels. WOOW! 

Wat een grote vogel, dacht 
Jan. Want van die verte kon je 
niet zien dat het de draak was! 
De grote vogel (tenminste dat 
dacht Jan) keerde om en vloog 
terug.

Hobbyclub de 
Heksenbezem 10 jaar
Het was zover! De hobbyclub draait 
nu al 10 jaar en dat hebben we ge-
vierd zaterdag 18 september in ‘t 
Kraaienest. Met alle kinderen in de 
buurt en met hun ouders/verzor-
gers. Het feest werd geopend door 

de Brassband West-Brabant Breda 
. Er was een clown om de kinderen 
te vermaken, ze werden geschminkt 
en kregen een gratis suikerspin en 
natuurlijk werd er ook opgetreden 
door de Nova Kids, en door de dans-

groep De Vloer. De kinderen kon-
den ook meedoen met de karaoke 
en de Vlaamse kermis.Het was een 
geweldig feest en ik wil iedereen 
bedanken die heeft geholpen om 
dit feest tot stand te doen komen. 

Nieuw schooljaar
Door Samuel de Vries (11 jaar)

De vakantie is voorbij en alle 
kinderen gaan weer naar 
school, na op vakantie te zijn 
gegaan. Zelf ben ik naar Span-
je gegaan, een ander kind uit 
mijn klas is bijvoorbeeld door 
Scandinavië getrokken. Er zijn 
ook kinderen thuis gebleven 
omdat ze bijvoorbeeld niet 
genoeg geld hebben, geschei-
den ouders of zieke ouders 
hebben. Zij kunnen dan weer 
gezellig met andere kinderen 
(die ook niet op vakantie kun-
nen) naar de Asterdplas. Maar 

ook naar de dierentuin of naar 
een pretpark.

Toen ik op vakantie naar 
Spanje ging, was er op iedere 
camping een zwembad, maar 
bij de eennalaatste kwam het 
zwembadwater maar tot mijn 
middel, een vakantieblooper 
dus.

Ik heb voor de leut een onder-
zoekje in de school gehouden 
en daaruit uitgevogeld dat 
60% van de ondervraagde 
kinderen het, net als ik, leuk 
vindt om naar school te gaan. 

Ze geven antwoorden als: “Ik 
vind het wel leuk hoor, dan 
zie ik mijn vrienden weer.” En 
40% vindt het juist niet leuk 
om weer naar school te gaan, 
zij zeggen dan bijvoorbeeld: 
“Saai, dan zit ik weer de 
hele dag sommen te maken. 
GAAP.” Ik heb precies 100 
kinderen mee laten doen aan 
mijn mini-onderzoekje.

Persoonlijk ga ik graag terug 
naar school want het is span-
nend om een nieuwe leraar te 
krijgen (maar misschien valt hij 
na een paar weken al tegen).Door Kasper de Vries (11 jaar)

De Grote club actie is weer be-
gonnen! Maar wat is de Grote 
club actie eigenlijk? Het is een 
actie die geld voor je vereni-
ging inzamelt. Je verkoopt 
lootjes om geld te verdienen 
voor je vereniging. Ik zit zelf 
op scouting en met het geld 
dat we vorig jaar hebben ver-
diend gingen we op kamp, een 
weekendje naar de Memoer-
hoeve en insignes verdiend. 
Meestal is het zo dat als je de 
meeste lootjes verkocht hebt, 
je een prijs wint. Daarom wil-
len de kinderen veel verkopen, 
dat vinden zij leuk. Verkochte 
lootjes na een paar weken 
rondbrengen, dat blijkt minder 
leuk te zijn. 

Als je langs de deuren gaat, 
krijg je veel reacties. Ze slaan 
de deur voor je neus dicht of 

zeggen alleen maar:”Niet ge-
interesseerd!” en dan doen ze 
de deur alsnog dicht.

Soms krijg je aardige reacties 
zoals:”Ik hoef geen lot omdat 
mijn man op een vereniging zit 
en die krijgt zelf loten, maar 
willen jullie een chocolaatje?” 
Dat is heel leuk om te krijgen! 

Officieel mag je pas zaterdag 
11 september beginnen, maar 
de meeste beginnen al eerder. 
Dat is heel oneerlijk, want als 
jij dan begint met verkopen, 
dan heeft iedereen al van een 
ander gekocht. 

Mijn moeder vond het verve-
lend dat ik er vorig jaar zoveel 
had verkocht. Ze wilde mee-
helpen rondbrengen omdat 
ze dat om de een of andere 
reden nodig vond.

Hoe kopij 

inleveren? 
voor het Haagse Beemden 
Nieuws

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

Door Annelies Ekelmans (7 jaar)

Weten jullie wat ik heb gedaan 
op vakantie? Ik ben in Parijs 
geweest en heb de Eifeltoren 
gezien en gouden beelden. 
Ik ben ook in een kasteel ge-
weest en ik ben een paar keer 
in een restaurant gaan eten. 
Verder veel gezwommen en in 
de speeltuin gespeeld.

Het ballonfiesta, wie heeft het 
ballonfiesta gezien? En het 
vuurwerk, wie heeft dat ge-
zien? Mooi he!

Na de vakantie ben ik in het 
asiel geweest, daar heb ik een 
poes gekocht. Er waren ook 
veel blaffende honden. De 
poes heet: Bobbie, ze is een 
meisje, ze speelt graag en ze is 
3 maanden.

Tot de volgende keer!

Speeltuinnieuws
Na enige tijd dicht te zijn geweest heeft de Gemeente het 
beheer van speeltuin Zomerweide voorlopig overgenomen. 
Op de ledenvergadering van 6 september zijn enkele 
besluiten genomen.

Het bestuur is afgetreden. Ook de 
activiteitencommissie stopt met 
het organiseren van activiteiten. De 
speeltuin blijft open van ma. t/m za. 
van 10.00-18.00 uur. De Gemeente 
zorgt voor de begeleiding en toe-
zicht.
Dit is in principe zo tot eind oktober. 
Het afgetreden bestuur zal zich met 

de Gemeente beraden om te komen 
tot een structurele oplossing. Dit 
zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot 
een definitieve overname door de 
Gemeente. Andere mogelijkheden 
zijn er nauwelijks. Aldus onze goed 
ingelichte bron. Wij houden u op de 
hoogte.

Foto Peter van Kakerken
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De boekenwurm van het pleintje

Het Teken van de 
Heksenjagers

Om De boekenwurm van het pleintje te openen, wil ik het hebben over het 
derde boek van Thijs Goverde. Het gaat over een heksje, Malinde. En omdat onze 
boekhandel nou eenmaal in het winkelcentrum Heksenwiel zit, lijkt het me leuk om 
met een goed verhaal over een heks te beginnen.

de zussen Aika en Arisa

Door Ruth Terwiel

Malinde is een heksenkind. Zij 
kan toveren: de toverspreuken 
komen vanzelf in haar hoofd 
op. En dat is gevaarlijk, want 
toverij is verboden. Heksen-
jagers doorzoeken het land 
onder leiding van hun wrede 
Grootmeester. Op een kwade 
dag spreekt Malinde, zonder 
het te willen, een spreuk uit.

De gevolgen zijn vreselijk... 
Malinde moet vluchten voor de 
heksenjagers. Ze besluit naar 
Nonkel Nevelbeen te gaan. 
Die is groot en sterk en zal 
haar zeker beschermen. Maar 
hij woont in de hoofdstad en 
de weg daarheen is lang en 
gevaarlijk. Op haar tocht naar 
de stad ontmoet Malinde de 
jongen Tuur en samen reizen 
ze verder. Ze worden goede 
vrienden. Toch durft Malinde 
niet te zeggen wie zij echt is. 

Kan ze Tuur vertrouwen?

‘Het Teken van de Heksenja-
gers’ is niet voor niks een boek 
vanaf tien jaar. Het is echt 
spannend. Er gebeuren heel 
erge dingen in, zoals wat er 
vroeger, in de middeleeuwen, 
met heksen gebeurde. En ge-
vaarlijke dingen: zoals midden 
in de nacht ronddwalen in een 
ijskoud moeras, waar ook nog 
drijfzand is waar dwaallichtjes 
je heen willen lokken.

En Malinde is wel enig kind 
en omdat ze een heksenkind 
is, laten de kinderen uit het 
dorp haar links liggen, maar 
ze heeft wel haar zeven mui-
zenvriendjes. Die spelen met 
haar en ze kan met ze praten. 
Want uit het huisje waar Ma-
linde woont met haar moeder 
lekt wel eens wat toverij en 
daardoor smaakt het gras naar 
gesponnen suiker en heeft de 

holle boom een gezicht en 
kunnen de muizen praten.

Thijs Goverde heeft een heel 
speelse stijl. Er zit vaart in 
zijn verhaal en diepgang. De 
zeven muizen geven steeds 
ongevraagd commentaar. Ze 
zijn héél grappig. Ook Tuur, 
de aangewaaide vriend, zorgt 
voor vermaak, hij is een vrolij-
ke kwast. Hij zorgt een beetje 
voor Malinde, die er toch uit-
eindelijk best alleen voor staat. 
Een echte aanrader. Grappig 
geïllustreerd door Fiel van der 
Veen met echte ouderwetse 
houtsneden.

Het Teken van de Heksenja-
gers; Thijs Goverde

Vanaf 10 jaar; gebonden; 96 
bladzijdes; AVI 9+; € 11,50; 
ISBN 9025108652; Uitgeverij 
Holland, september 2001

JC de Kelder hield een 
bubblingfeest
Het was goed druk. Helaas waren er ook jongelui die zout 
in de pap gooiden. Op 24 september gaf JC de Kelder een 
bubblingfeest voor jongeren tot zestien jaar. Jongerenwerker 
Geert had zijn handen vol om de orde te bewaren. Enkele 
jongeren die per se naar binnen wilden, maar niet mochten, 
gooiden fietsen naar beneden.

Door Michael Vriens en  
Nelleke van der Zee

Leuk als je als jongerencentrum een 
feest organiseert voor de jeugd uit 
de wijk. Jammer is het wel als de 
sfeer naar beneden gehaald wordt 
door een paar van die dwarsliggers 
die buiten voor problemen zorgen. 
Geert moest zodanig ingrijpen dat 
jongeren met slechte bedoelingen 
niet meer binnen mochten komen. 

Binnen werd de sfeer weer gauw 
hersteld. De goede muziek uit de 
speakers zorgde ervoor dat iedereen 
zijn hart op kon halen op de dans-
vloer. Onder het genot van alcohol-
vrije drankjes en heerlijke snacks kon 
je lekker uit je dak gaan. JC de Kelder 
geeft regelmatig van dit soort avon-
den. Dus houd de flyers in de gaten, 
dan weet je precies wanneer er weer 
iets te doen is, of loop gewoon even 
binnen.

Diploma’s minibridge
Aan het eind van het vorig school-
jaar slaagden op de basisschool De 
Burgst acht leerlingen voor de cursus 
minibridge 1 o.l.v Angelique van 
Langen.De meeste leerlingen waren 
afkomstig uit de groepen 7 en 8. 
Maar ook uit groep 5 kwam een 
deelneemster: Renske Kuin. Uit groep 
8 deden Robert Ketzierski, Ruben 
Goedhart, Cas Jorna, Fenne Bomi-

naar en Yoka van Eijk mee. Uit groep 
7 kwamen twee leerlingen: Arlette 
Elve en Gijs Vugts. Uiteraard kregen 
de geslaagde leerlingen uit handen 
van Angelique een officieel diploma 
van de Nederlandse Bridgebond uit-
gereikt. Ook dit schooljaar wordt er 
op Basisschool De Burgst weer een 
cursus minibridge verzorgd.

Rietvink 25 jaar
Het 25-jarig bestaan van protestants-christelijke basisschool De Rietvink werd 
op 7, 8 en 9 oktober uitbundig gevierd met een circusdag, een feestavond 
voor de ouders en een reünie.
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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
Pastores: Jan Voeten en Frans Verkleij, 
bereikbaar via het secretariaat.

Overzicht vieringen:

Zondag 24 oktober
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, gezinsviering
voorganger: J. Voeten

Zaterdag 30 oktober
19.00 uur, Bethlehemkerk, meditatieve viering
voorganger: J. Voeten

Zondag 31 oktober
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorganger: J. Voeten

Dinsdag 2 november, Allerzielen
19.30 uur, Bethlehemkerk, gebedsdienst
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Zondag 7 november
09.30 uur, Lucaskerk, oecumenische viering
11.00 uur, Bethlehemkerk, oecumenische 
viering
voorgangers: F. Verkleij en W. Bisschop

Zaterdag 13 november
19.00 uur, Bethlehemkerk, jongerenviering
voorganger: F. Verkleij

Zondag 14 november
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Zondag 21 november
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorganger: J. Voeten

Leerhuis
– 55-plus groep, gesprekken over kerk en 

samenleving, 2 november en 16 november, 
Lucaskerk, 14.00-16.00 uur.

– Verduidelijking en verdieping, op zoek 
naar vragen en antwoorden, 3 november, 
Lucaskerk, 19.30 uur.

– Gender, thema’s over verschillen tussen 
mannen en vrouwen, 27 oktober, 3, 10  en 
17 november, Belgiëplein 6.

– Nieuwe Bijbelvertaling, overeenkomsten en 
verschillen, 4 november, Lucaskerk, 20.00 
uur.

– God tegenkomen, in gesprek met theologen, 
16 november, Lucaskerk, 20.00 uur.

– Bezinningsdag, op zoek naar rust en stilte, 
27 november, Lucaskerk, 10.00-16.00 uur, 
aanmelden voor 23 november.

Meer informatie over het leerhuis is te verkrij-
gen bij het secretariaat.

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.

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 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 oktober en 
november:
Het thema van de komende weken is koningen 
en profeten, die maar al te vaak de tegenspe-
lers zijn van koning en volk

Zondag 31 oktober
Ontmoetingsdienst van alle protestantse ge-
loofsgemeenschappen, in de Grote Kerk
De dienst begint om 10.30 uur. Voorgangers: 
ds. Masmeijer en ds. Wagenvoorde. In deze 
dienst wordt aandacht besteed aan de zojuist 
verschenen nieuwe bijbelvertaling.

Zondag 7 november
Oecumenische diensten rondom de 
Willibrordzondag. Een gelegenheid om samen 
stil te staan bij de eenheid van de kerken. Om 
09.30 uur in de Lucaskerk en om 11.00 uur in 
de Bethlehemkerk wordt de Maaltijd van de 
Heer gevierd. 

Zondag 14 november
Voorganger is ds. Petter uit Dongen.

Zondag 21 november
Een bijzondere kerkdienst waarin men de over-
leden leden van de gemeente gedenkt op de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Zondag 28 november

De eerste zondag van advent.
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
Voorganger N. Mantouw.
Informatie: N. Mantouw, tel. 5426958 of 
06-25073749.

Zaterdag 23 oktober
15.00 uur dienst in de Lucaskerk, Tweeschaar 
125, Breda. Ds. I.R. Pattinama uit Woerden gaat 
deze dienst voor die zowel in het Nederlands 
als het Bahasa Indonesië (Maleis) gehouden 
wordt. De dienst wordt geafficheerd als een 
samenkomst Oecumenische Christelijke sa-
menkomst Indonesië Nederland (O.C.I.N.) 
Breda.

JUBILEE-BOSRIJK 

Alexberg 2, zaal Katerberg.
Oudsten: M. en N.W. Ephraim, tel. 
5420382
Website: de digitale kerk www.jubilee.nl
Elke zaterdag van 19.00-21.00 uur.
Zaterdag 6 november is speciaal voor de 
jeugd.
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Bloemetje van de 
maand
De redactie had het bericht 
binnen gekregen dat Gerda Tax al 
gedurende 12 jaar dag en nacht 
klaar staat voor haar zieke buurman 
Jan Vervuren.

Door Peter van Kakerken

Gerda, 42 jaar, gaat met haar zieke 
buurman Jan, 64 jaar, naar het 
winkelcentrum, naar de dokter en 
eventueel naar het ziekenhuis als 
er onderzoeken moeten gebeuren. 
Jan heeft namelijk een zeldzame 
ziekte (de naam hebben we niet 
kunnen achterhalen), een bacterie 
die de wond in zijn lichaam heeft 
aangetast. Die bacterie is volgens 
zijn zeggen gekomen, nadat hij een 
herniaoperatie heeft ondergaan. 
Dagelijks moet hij verzorgd worden 
door een wijkzuster om de wond 
schoon te maken en te verbinden.
Jan heeft nu medicijnen om aan te 
sterken voor de komende operatie, 
die heel erg ingrijpend is. Toen we aanbelden was Gerda totaal ver-
rast! Daarom was het geven van het mooie boeket, verzorgd door 
tuincentrum Schalk uit Prinsenbeek, dan ook een stimulans voor het 
Haagse Beemden Nieuws om met dit gebaar, door medemensen aan-
gereikt, door te gaan. Gerda weet overigens wel wie de tip gegeven 
heeft en wil haar ook via deze krant bedanken!
Dus mocht iemand een medemens in het zonnetje willen zetten, geeft 
u dit dan door aan onze redactie (hbnieuws@westbrabant.net).  

Foto Peter van Kakerken

Let op: ongewenste visite!
Het aantal woninginbraken in de Haagse Beemden is de 
laatste maanden explosief gestegen. Schreven wij nog 
in krant 7 van 15 juli dat vooral Prinsenbeek zich in de 
belangstelling van het inbrekersgilde mocht verheugen, nu 
blijken ook wijken in de HB werkterrein te zijn geworden.

Door Joop Leeser

Het aantal aangiften van inbraken in 
woningen in de eerste helft van dit 
jaar liegt er niet om. In Gageldonk 
waren er in de eerste zes maanden 
van dit jaar evenveel als in heel 2003. 
In Kievitsloop, Kesteren, Overkroe-
ten en Kroeten zelfs veel meer dan 
in het afgelopen jaar. Ook in de hier 

niet genoemde wijken is een stijging 
geconstateerd. Daarom maakt de 
politie u nog maar eens attent op de 
gratis service die zij u biedt op het 
gebied van inbraakbeveiliging. Uw 
huis wordt gecontroleerd en tal van 
nuttige adviezen ter voorkoming van 
diefstal van uw eigendommen wor-
den gegeven. Degenen die al eens 
‘bezocht’ zijn en vele, soms zeer 

waardevolle, zaken zijn kwijtgeraakt, 
weten hoe zo’n ‘visite’ kan ingrijpen 
in de persoonlijke levensomstan-
digheden. De verzekering kan nu 
eenmaal niet alles vergoeden. Het 
telefoonnummer van het inbraakpre-
ventieteam is 5310180.
U kunt op de website van de politie 
ook de vakantiekaart invullen. Ga 
naar: www.politiemwb.nl.

Hagehorst: 
‘onderwijs met 
een plus!’

Bij gelegenheid van het 20-jarig 
bestaan presenteert de school u 
hun nieuwe logo met beeldmerk. 

Verklaring schoolnaam
De naam HAGEHORST is een sa-
menstelling van HAGE en HORST. 
‘Hage’ is de oude naam voor het 
gebied waartoe de Haagse Beemden 
behoorden en ‘horst’ kent meer-
dere betekenissen. Het is een naam 
die in oude boeken (1547) over de 
Haagse Beemden voorkomt voor 
de plaats waar de school staat, het 
is een ‘stuk hogere grond’ (Kes-
teren-Muizenberg), het is boven-
dien een andere naam voor ‘nest’.
Het kunstwerk in de hal van de 
school beeldt deze schoolnaam goed 
uit. De school wil met deze naam 
aangeven dat ze in de Haagse Beem-
den (Hage) aan alle kinderen een 
veilige nestplaats (horst) wil bieden.

Nieuw logo
Na 20 jaar wil Hagehorst zich presen-
teren met een nieuw logo. De ele-
menten zijn: handen/vogels, boog, 
kruisje/plus en water. Er zitten nog 
steeds duidelijk verwijzingen in naar 
het kunstwerk (vogels, water en 
kruis). Maar de vogels zijn tot handen 
omgevormd. Handen staan symbool 
voor veel zaken: bij élke activiteit van 
de mens zijn handen betrokken, ze 
zijn onmisbaar bij het werk. Het water 
heeft acht golven: de acht leerjaren 
van een basisschool. De boog beeldt 
geborgenheid uit en het kruisje is een 
verwijzing naar de katholieke identi-
teit van de school én een ‘plus’: Hage-
horst wil immers meer zijn dan alleen 
een opleiding voor lezen, schrijven en 
rekenen. Vandaar het motto van de 
school: “Onderwijs met een plus!”

KBO- 
nieuws

– Zaterdag 30 oktober bingo in 
Heksenwiel (19.30 uur)

– Dinsdag 9 november bezoek aan 
de kaasboerin te Postel.Belang-
stelling? Bel Riet Muishout, tel. 
5416149 of 06-52070704.

– Zaterdag 13 november maande-
lijkse kaartmiddag om 13.30 uur. 
De entree bedraagt € 2,50

Halloweenfeest voor kinderen 
van 5 t/m 10 jaar
Op vrijdag 29 oktober lekker grie-
zelen op de halloween-avond 
(18.30-20.30 uur).. Het is wel de 
bedoeling, dat je verkleed komt! 
Entree is € 2. Voorverkoop bij de 
Beemdentil op ma.25 en do. 28 okt. 
van 10.00–17.00 uur en di. 26 en 
wo. 27 okt. van 10.00–13.00 uur.

Speel-o-theek de Panda
Gedurende de herfstvakantie is de 
speel-o-theek geopend. Lidmaat-
schap € 7,- per jaar voor het hele 
gezin. Open op dinsdag van 9.30 tot 
11.00 uur en van 19.30 tot 20.30 uur 
en woensdag van 10.30 tot 12.30 uur. 
Voor meer informatie tel. 5410425.

Expositie
Fotoclub Teteringen viert haar 25-
jarig bestaan met een expositie 
die voor de tiende keer gehouden 
wordt. 
Locatie: ‘De Nieuwe Veste’, Molen-
straat 6. Openingstijden van 26 t/m 
30 oktober: ma t/m vr  9.00-20.00 
uur, za 10.00-16.00 uur. Van 1 t/m 11 
nov: ma t/m. vr. 9.00-22.00 uur, za. 
9.00-16.00 uur, zondag gesloten.
Clubleden zijn aanwezig op don-
derdag van 19.00-21.00 uur en op 
zaterdag van 13.00-16.00 uur.
Gepresenteerd worden foto’s in 
zwart-wit en kleur, waaronder por-
tretten, abstracten, architectuur, 
landschappen en stillevens.



ADVERTENTIEPAGINA



19

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. 

ATTENTIE!  
KOPIJ voor krant nr. 10 van 18 november 2004 uiterlijk inleveren 
vóór zaterdag 30 oktober 2004 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 
Ma Ueberfeldtstraat 12, 4822 VX Breda
e-mail: hbnieuws@westbrabant.net
Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per e-mail

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

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

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

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

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

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

Fotografie
Marian Engel, Peter van Kakerken.

Archief, aquarellen
William van der Zanden.

DTP
Lex Heijtveldt, Hans Peters, Rut Uijtendaal.

Drukwerk
Em. de Jong BV, Baarle-Nassau.

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

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

Verspreiding
RVN te Roosendaal.

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

Knakies
Step-aerobicsschool Ups & 
Downs. Maandag- en donder-
dagavond van 19-21 uur. Kraaie-
nest. Proefles € 5,-. Bel 5422745 
info Johannes en Liset.

Nico Wildhagen bestratingen. 
Sierbestrating, minigraafwerk, 
spitten en aanleggen van tuinen. 
Levering van zand, champion-
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.

Voor al uw stukadoorswerk-
zaamheden en badkamerreno-
vaties bel 06-50415949 voor 
een vrijblijvende prijsopgave 
www.renovatiespecialist.nl

Miss Wings. Hét atelier voor 
stoffen en kinderkleding. Hon-
derdbunder 19, tel. 5426985.

Kind-Dans v.a. 7 jr. v. slechts € 
35,- p.j. Tái-Chi op donderdag 
en dansexpres. op vrijdag tot 
22 uur. V.a. € 4,- per keer. Info 
bij José v.H. tel. 5420771 tot 21 
uur. Homepage www.devloer.
danst.nl

Gevraagd: werkster 4 uur per 
week. Omgeving Donk. Tel. 
5422981.

Tuin een winterbeurt of onder-
houd nodig? Ervaren tuinman 
biedt zich aan. € 13,-. per  uur. 
Tel. 5415922.

Nieuw: bij Fitness Centrum 
Hense Elias studenten/jeugd-
fitness = onbeperkt fitnessen/
aerobics voor € 25,- p.m. onder 
begeleiding wanneer je zelf wilt. 
Meer info: 5411730 (boven Boe-
renbond) Prinsenbeek.

U zoekt kwaliteit, service en 
garantie? O.a. nieuw, verbouw, 
schilder, tuin, straat, stuc, tegel-
werk, keuken zetten, vloer leg-
gen enz. Voor informatie Sima 
Bouw en Klussenservice. All 
round bouwgarantie wordt met 
offerte aangeleverd. Dus voor 
servicegarantie en kwaliteit 
belt u naar tel. 0162-686304 of 
06-22412314. Garantie gewaar-
borgd.

D. Raaijmakers garagebedrijf. 
Autokeuring (APK), onderhoud 
en reparaties. RDW erkend. 
Keurstation Weidehek 87. Tel. 
5422286 of 06-22708605.

Franken Timmer en Onder-
houdsbedrijf. Voor onderhoud 
en verbouwwerk zoals: uitbouw, 
badkamers, kozijnen. Kortom 
uw vakman voor uw klus! Tel./
fax 5017465 of 06-10890047.

Pedicuresalon Babette 
Kramers. Gespecialiseerd in 
schimmelnagels en diabetische 
behandelingen. U kunt mij berei-
ken op tel. 5422802, Venuslaan 
12 in Breda.

Bijlessen en huiswerkbege-
leiding door docent voor basis- 
en voortgezet onderwijs. Alle 
vakken en alle niveaus. Info: tel. 
5428071 of www.bijlesbreda.nl

Slecht herfstrapport? Bijles en 
huiswerkbegeleiding voor ba-
sis- en middelbare scholieren. 
Groepskorting bij max. groeps-
grootte 4 pers. mogelijk. Info. 
tel. 06-30614634.

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

Nederlands voor buitenlan-
ders, Dutch for foreigners, 
Holländisch für Fremden, le 
néerlandais pour les étrangers. 
Info. tel. 5201169.

Serieuze Sint en Piet bij u 
aan huis. Max 30 min. Voor 
€ 35,-. Sint + 2 pieten. Bel of 
mail 5418237/06-18655393/ 
heidi2310@hotmail.com t.a.v. 
sinterklaas.

Te koop: modern buro + klep 
+ onderkastje lichtgroen/grijs 
MDF. € 75,- en zelfde stijl klein 
kastje met glazen deurtje € 30,-. 
Tel. 5416485 i.z.g.st.

Haarservice Jolanda. Makke-
lijk bij u thuis zowel overdag als 
‘s avonds. Tel. 06-48072675
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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

Slagwerkers 
gezocht
Houd je van slagwerk en speel je graag samen? 
Neem contact op met Willy van Maasakkers, 
die een slagwerkgroep opricht in de Haagse 
Beemden. Het maakt niet uit wat je speelt, 
je hoeft geen ervaring te hebben… motivatie 
en lol in muziek maken is genoeg. Behalve 
slagwerkers zoekt Willy van Maasakkers ook 
bestuursleden en een oefenruimte voor 
de slagwerkgroep.  Meer informatie: tel. 06-
51499385 of E-mail: wvmbreda@planet.nl

Judotournooi
Iedereen is weer lekker met zijn sport bezig na 
de zomervakantie. Zo ook Judovereniging Haag-
se Beemden. De club is flink aan het groeien 
en steeds meer jonge judoka’s beleven  plezier 
bij de lessen die ze krijgen van Bert Wijkman, 
hun trainer. Zoals voorgaande jaren is ook dit 
jaar besloten om een tournooi te organiseren. 
Er worden ongeveer 350 judoka’s verwacht zo-
dat we nu naar de sporthal De Ganzerik zijn 
uitgeweken. Er zijn inschrijvingen vanuit heel 
Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. De zaal gaat 
open om 9 uur en de entree is vanaf 13 jaar € 
1,-. Dus als U zin heeft in mooie partijen span-
nende judo komt U zaterdag 6 November naar 
de sporthal De Ganzerik in de Haagse Beem-
den.  Om een impressie te krijgen van onze ju-
doclub kunt U terecht op onze website, www.
judobreda.tk Heeft U nog vragen dan kunt U 
terecht bij Philemon de Jongh, tel. 541 85 40.

Gezocht: EigenWijze Buurten!

Vorm een gemengd buurtelftal en maak uw 
buurt minimaal 2x beter! In menig buurt heb-
ben bewoners het gevoel dat de verschillende 
groepen op te grote afstand leven. Weliswaar 
verlangen weinig mensen naar kleffe ver-
houdingen (bij elkaar op de koffie hoeft echt 
niet voor iedereen), maar dat volkomen langs 
mekaar heen leven bevalt de meeste mensen 
ook allerminst. Wie stapt nou ’s op zijn buurt-
genoten af en zegt ‘zullen we daar ’s wat aan 
DOEN?! Daarom is de EigenWijze Buurt-prijs in 
het leven geroepen, bestemd voor bewoners 
die zélf aan de slag gaan om hun leefomgeving 

te verbeteren. We zoeken mensen die met hun 
buurtgenoten een eigenwijs buurtelftal samen-
stellen: van jong en oud, met diverse achter-
gronden, denkers en doeners, muzikanten en 
timmerlui en die als buurtelftal minstens twee 
eigenwijze buurtacties uitvoeren, waardoor 
de sfeer in de buurt echt verbetert. U maakt 
kans op een startbedrag van €€ 500,- om uw 
acties uit te voeren. En, hoewel u zelf de ac-
ties uitvoert: Stichting De Wijk steunt u waar 
mogelijk! De winnaar ontvangt uiteindelijk de 
Eigenwijze Buurt Wisselbeker en nog eens €€ 
2.500,- om verder te gaan met goeie buurtac-

ties. Interesse? Kijk dan voor de spelregels op 
www.wijk.nl of bel (tijdens kantooruren) met 
020 – 638 36 33. Ideeën en plannen stuurt u 
voor 1 december 2004 naar:

– EigenWijze Buurt-prijs
– P/a Stichting De Wijk
– Postbus 11850
– 1001 GW Amsterdam 

mailen naar info@wijk.nl of faxen naar 020-
626 65 59 kan ook.
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