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De stelling van de maand is een rubriek waarin ú uw mening geeft over 
zaken die spelen in de wijk. Deze keer: 

Met de invoering van de 30 km zone in de Haagse 
Beemden is het een stuk veiliger op straat! 

Door Annelies van Kooij 

“Het is absoluut niet veiliger geworden. Bij mij in de Lange Hil liggen de drem-

pels op de verkeerde plekken, waardoor de automobilisten nog net zo hard 

kunnen scheuren als voorheen. Ik durf mijn twee kinderen van zes en drie 

jaar in ieder geval  niet op straat te laten spelen. Mijn suggestie was om grote 

bloembakken te plaatsen waar de auto’s dan omheen zouden moeten rijden. 

Maar dat was natuurlijk te duur…” 

 (Bianca Klaasen, 28) 

“Op het Cannaertserf wordt nog net zo hard gereden als voorheen. Dat is ook 

niet moeilijk, want voor die rare cirkels in de straat hoef je helemaal niet af te 

remmen. De hoge verkeersdrempel bij het binnenrijden van het erf helpt wel. 

Zulke drempels hadden door heel de wijk moeten liggen. Maar waar is zo’n 

drempel goed voor bij het verlaten van de wijk?” 

 (A. van Meel) 

“Ik ben het met de stelling eens. Vroeger was de Muizenberglaan een echte 

‘race straat’, nu houdt bijna iedereen zich aan de maximumsnelheid van 30 

km. Dat komt volgens mij vooral door de zogenaamde ‘punaises’ in de weg. 

Mensen weten niet wat ze met de bolle, ronde verhogingen aanmoeten, daar-

om rijden ze er rustig overheen. Kortom, het is hier een stuk prettiger gewor-

den.” 

 (Esther Hamelink, 25) 

“Bij het verlaten van een woonerf is het niet duidelijk dat je een 30 km zone in-

rijdt. Dit staat dan ook niet met borden aangegeven. Iemand die niet bekend 

is in de Haagse Beemden, mag er dan van uitgaan dat er binnen de wijk een 

maximumsnelheid geldt van 50 km per uur. Een situatie die de verkeersveilig-

heid niet ten goede komt.” 

 (Ingrid Lammerse, 37, Bewonerscomité Haagse Beemden) 

“Ik ben 76 jaar en doe nog alles op de fiets. Ik word dus dagelijks geconfron-

teerd met het rijgedrag van automobilisten. En dat is niet altijd even netjes. 

Laatst reed iemand zo rakelings langs me heen, dat de mouw van mijn jas 

werd geraakt. De 30 km zone is een prima initiatief maar ik heb het idee dat 

automobilisten er moeite mee hebben de lagere snelheid te handhaven. Als 

fietser moet je gewoon heel erg alert zijn.”  

 (Mw. Van Gooi, 76)

“Ik heb de indruk dat weinig mensen zich aan de maximumsnelheid houden. De 

meeste automobilisten weten volgens mij niet dat de 30 km zone geldt voor 

de hele wijk. Ze rijden gewoon net zo hard als altijd. Volgens mij moet het ge-

woon duidelijker worden aangegeven. Alleen borden plaatsen bij de ingang 

van de wijk is niet afdoende.“ 

 (Carla van Nispen, 43) 

Volgende maand

Handig toch, die uitlaatzones? Zo weet de hond precies waar hij zijn 
behoefte wel en niet mag doen. Of toch niet? Wij vinden dat honden-
poep stinkt. En daarom luidt de stelling voor de komende maand: 

Hondenbezitters moeten de rommel van hun 
hond gewoon opruimen! 

Eens met deze stelling? Of juist niet? Uw reactie kunt u, voorzien van 
uw naam en leeftijd en onder vermelding van ‘stelling van de maand’, 
sturen naar: hbnieuws@westbrabant.net. 

Stelling van de maand

Door Nelleke van der Zee

De hele kamer zat vol met familie, 
vrienden en kennissen. Onder het 
mom van ‘even een werkbezoek af-
leggen’ werd Piet die dag door een 
collega meegevoerd naar zijn huis 
aan de Noortberghmoeren. De ver-
bazing was groot toen hij wethouder 
Marja Heerkens binnen zag komen 
met de onderscheiding. Lovende 
woorden over al het werk dat Piet 
voor het bewonerscomité verricht. 
Sinds 1984 is hij actief als secreta-
ris. Hij werd toen gevraagd door de 
opbouwwerker, Harry Reininga, om 
samen met Ton van Lith en Thijs van 
Dijk nieuw leven in dit bewonersco-
mité te blazen. Een behoorlijke klus 
voor drie man. Het was een nieuwe 
wijk en er moest nog van alles gere-
geld worden. Als echte pioniers sloe-
gen zij aan het werk. Ieder probleem 
dat in zo’n nieuwe wijk voor handen 
kwam, werd door hen aangegrepen. 
Een heel netwerk moest nog opge-
bouwd worden en van lieverlee kwa-
men er meer vrijwilligers bij om de 
zaken te regelen. “Iedereen heeft zo 
zijn eigen expertise,” vertelt Piet. “En 
als we het niet zelf in huis hebben, 
zoeken we net zo lang tot we wel ie-
mand hebben gevonden op dat ter-
rein.”

Kerst-inn
Piet van Overbeeke is geboren op  
6 april 1953 in Hansweert, getrouwd 
met Yvonne en heeft twee zonen 
van 25 en 27 jaar. Van beroep is hij 
rijksambtenaar. In Zeeland was Piet 
aangesloten bij de werkgroep ‘Sa-
men op weg Kerken’ en hielp in de 
periode van 1973-1981 mee met het 
organiseren van kerst-inns. In januari 
1981 verhuisde hij naar de Haagse 
Beemden en groeide als het ware 
met de wijk mee. Toen de kinde-
ren naar het basisonderwijs gingen, 
werd hij voorzitter van de ouder-

Vrijwilliger in hart en nieren

raad van de Regenboogschool. Zijn 
levensfases zijn een afspiegeling van 
waarmee hij zich op dat moment be-
zig wil gaan houden. Opgroeiende 
kinderen zorgen ervoor dat je als ou-
der gaat kijken welke vrijetijdsmoge-
lijkheden er in de wijk aanwezig zijn 
voor de jongeren. De verhuizing van 
zijn ouders naar deze wijk liet hem 
weer inspireren om te kijken naar de 
mogelijkheden die aan ouderen ge-
boden worden. En zo is hij eigenlijk 
continu aan het bekijken tegen welke 
problematiek een wijk aan loopt. Bij 
de Bekom houdt hij zich bezig met 
het onderhouden van allerlei contac-
ten, zoals: met bewonerscommissies 
langs de HSL-lijn, het Stadskantoor 
Breda, het sorteren van e-mails en 
correspondentie en het doorsturen 
naar desbetreffende personen. Van 
nieuw materiaal maakt hij een goed 
verhaal. Eigenlijk te veel om op te 
noemen. Een ware duizendpoot.

Haagse Beemden
Naast zijn drukke werkzaamheden 

is hij iedere dag wel bezig met de 
Bekom. Nu liggen er zaken als: de 
wortelopdruk, de vierde bergboe-
zem en de voorbereidingen voor 
de jaarlijkse schouw die zijn aan-
dacht vereisen. HBN: Wat vindt 
u het positieve aan het wonen 
in de Haagse Beemden? Piet: De 
ruime opzet van de wijk, het vele 
groen en de landelijke uitstraling. 
De wijk verveelt ook niet. Je hebt al-
lerlei vormen van woningen en het 
agrarische gebied zorgt voor rust in 
de wijk. Overal heb je leuke visvij-
vertjes. HBN: Zijn er ook minder 
leuke punten? Piet: Er is te wei-
nig aandacht voor onderhoud en 
er zijn te weinig faciliteiten voor de 
jeugd. De JOP’s (jongeren ontmoe-
tingsplaatsen) staan, vind ik, op de 
verkeerde plaatsen. Voor zijn hob-
by’s: reclamepennen verzamelen; 
lezen en cartoons tekenen, heeft 
hij helaas momenteel te weinig tijd.  
Het Haagse Beemden Nieuws felici-
teert Piet met zijn koninklijke onder-
scheiding.

In the picture

Foto: Peter van KakerkenWethouder Marja Heerkens speldt Piet van Overbeeke 
de koninklijke onderscheiding op

Piet van Overbeeke is een man die nauw betrokken is bij zijn 
omgeving. Dat blijkt wel als je al vijfendertig jaar vrijwilli-
gerswerk verricht. Eerst in zijn Zeeuwse Vlissingen en nu zo’n 
25 jaar als secretaris van de Bekom. Reden voor wethouder 
Marja Heerkens om Piet te decoreren met een koninklijke 
onderscheiding. Sinds 29 april mag hij zichzelf Lid in de Orde 
van Oranje Nassau noemen. Een zeer verbaasde Piet onder-
ging gelaten het opspelden van deze onderscheiding.

Door Rowan Zuidema

Al sinds groep zes is Irene Burg er 
van overtuigd dat ze later lerares wil 
worden. Inmiddels zijn we negen jaar 
verder, en volgt Irene de opleiding 
Onderwijsassistent aan het ROC (Re-
gionaal Opleidingen Centrum) in Til-
burg. Ze is bijna klaar met haar eerste 
jaar. Nadat ze deze studie van drie 
jaar heeft afgerond, is ze van plan 
om door te stromen naar de Pabo. 

Stage
Ieder jaar staat ook in het teken van 
een stage op een basisschool. Dit jaar 
is Irene elke maandag en dinsdag te 
vinden bij de bovenbouw van RK Ba-
sisschool Jeanne D’arc in Tilburg, een 
school waarop voornamelijk alloch-
tonen zitten. Daar verzorgt ze dan af 
en toe een biologieles of een les in 
schrijven. Jammer genoeg valt deze 

Na de middelbare school

Van gele kleuren worden kinderen vrolijk
Als je later les wil gaan geven aan kinderen, dan ga je natuur-
lijk naar de Pabo. Maar sommige mensen zien daarbij over 
het hoofd, dat de Pabo een hbo-opleiding is, en dus alleen 
toegankelijk is met minimaal een havo-diploma. Met een 
mavo-diploma en dezelfde wens is de mbo-opleiding Onder-
wijsassistent een goed alternatief. Irene Brug, 16 jaar, vertelt.

stage wel een beetje tegen: “De kin-
deren geven heel gauw een grote 
mond terug.” Irene is wel tevreden 
over de studie zelf. Het enige dat 
haar een beetje tegenvalt, is dat er 
zoveel theorie is om te leren. Ze ver-
duidelijkt: “Er is wel een aantal pro-
jecten, dat je moet doen, maar ik had 
eigenlijk meer praktijk verwacht.”

Vakken
Haar schooldagen zijn doorsnee: 
kwart over acht ’s ochtends begin-
nen en dan heeft ze les tot een uur of 
vier. Tijdens die uren volgt ze verschil-
lende vakken, zoals het vak ‘Pedago-
gisch klimaat’. Daarbij leer je hoe je 
door middel van de juiste kleuren en 
de juiste inrichting een fijn klimaat 
in de klas kunt scheppen. Irene licht 
toe: “Als je veel gele kleuren in de 
klas gebruikt, worden kinderen daar 
vrolijker van.” En het schoolbord is 

niet voor niets donkergroen: het is 
bewezen dat kinderen daar rustig 
van worden. Andere vakken zijn:
 
l Beroepsmatig handelen (hoe je al 
 les onder controle houdt in bepaal 
 de situaties) 
l Het schoolkind (hoe je met kinde- 
 ren in de leeftijd van 6-12 jaar om  

 moet gaan) 
l Cultuureducatie (een soort hand 
 vaardigheid, veel knutselen en je  
 creativiteit ontwikkelen)
l Dramales (daarbij leer je op wat  
 voor manier je jezelf kan inleven in  
 een kind).

Zelfstandiger
Vergeleken met de middelbare 
school gaat alles nu veel zelfstan-
diger, je wordt echt als volwassene 
behandeld. Meteen al aan het begin 
van het schooljaar krijg je te horen, 
dat je minstens 80 procent van alle 
lessen aanwezig moet zijn. “Dus je 
kunt wel een keer, als het mooi weer 
is, op een terrasje blijven zitten, maar 
als je dan een week later de hele 
week ziek bent, heb je wel een pro-
bleem,” vat Irene kort en bondig sa-
men. Daar staat tegenover dat het er 

Irene Brug

voor de rest op school allemaal veel 
vrijer aan toe gaat. “Je mag bij som-
mige lessen gewoon eten en of een 
flesje water drinken.” 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de 
opleiding Onderwijsassistent in Mid-
den-Brabant (MB) op www.rocmb.nl 

Hoe kopij inleveren? 
voor het  

Haagse Beemden 
nieuws 

 
Stuur uw geschreven  
bericht in Word naar: 

hbnieuws@westbrabant.net
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Hypocriet
Lees ik in de krant dat er wordt 
geprotesteerd tegen het plaatsen van 
een GSM antenne in de omgeving van 
het Hooghuys. Ben ik het mee eens, 
maar wat willen we nu eigenlijk? Op 
bijna elke hoogspanningsmast zit al 
zo’n geval. Maar ook zitten kleuters in de wandelwagen 
al met een telefoon aan hun oor, om tijdens de 
wandeling met opa of oma te brabbelen… 

De politie heeft bij een snelheidscontrole op de Nieuwe Kadijk flink wat 
hits gescoord. Ook was het hen opgevallen dat er zoveel motorrijders 
te hard reden. Beste vrienden met die petten, valt dat jullie nu pas op? 
Iedere flitsend gekleurde motor, bereden door een nog flitsender ge-
klede bestuurder, is een potentiële wegmisbruiker. Dat ervaar je dage-
lijks als je ze met hoge toerentallen weg hoort scheuren. Wel eens op 
de Westerhagelaan geweest?

Ranglijst
Goed ons best blijven doen. Nu staan wij nog maar op de tiende plaats 
van de ranglijst, maar dat kan hoger! Welke ranglijst dan wel? Wij 
staan op plaats tien van de misdaadmeter. Gefeliciteerd. Vooral tuin-
huisjes en schuurtjes moeten het in Breda ontgelden. Dus ook daarin 
zetten we voortaan de fietsen met zware kettingen aan in de muur 
gemetselde ogen, nemen we de cirkelzaag en boormachine ’s avonds 
mee naar de slaapkamer en zetten de deurkruk onder hoogspanning… 
Maar er is een troost, in de categorie zakkenrollen valt het hier best wel 
mee, en scoort bijvoorbeeld Tilburg heel wat slechter.

Heel triest
En dan komt er een RBC-supporter om het leven, omdat hij zijn hoofd 
uit het dakluik van de bus steekt, ondanks vele waarschuwingen van 
de chauffeur. Natuurlijk staan nu de bladen vol commentaar en mede-
dogen, maar wel mis ik geheel het verhaal van de chauffeur. Die man 
krijgt van zijn baas de opdracht om supporters te vervoeren, en dan 
valt er in zijn bus een dode. Hoe zal hij zich voelen, ondanks dat hij 
absoluut geen schuld had? Hij zit in dezelfde positie als een treinmachi-
nist die iemand voor zijn trein krijgt. Hij is machteloos. Maar over hem 
lees je niets, zit hij thuis ‘stuk’ en heeft hij slapeloze nachten, denkend: 
“Had ik maar zus of had ik maar zo?” Ik hoop dat hij een goede bege-
leiding krijgt en wens hem veel sterkte.

Griffel

Door Hans Peters

Deze keer aandacht voor een van 
de drukste straten in deze wijk, de 
Merodelaan. Ik stel me bij een laan 
in gedachten een lange, kaarsrechte 
weg voor, omzoomd door bomen. 
Daar is hier echter geen sprake van. 
De Merodelaan slingert zich door 
de wijk vanaf het beginpunt op de  
T-kruising met Peerdsbroek en Aren-
berglaan, tot aan het eindpunt waar 
je zo naar binnen rijdt bij de apo-
theek.
Toch zou een benaming als Mero-
deweg of Merodestraat geen recht 
doen aan de geschiedenis die ach-
ter de naam schuilgaat. Die betreft 
de Zuid-Nederlandse (lees: Vlaamse) 
adellijke familie de Merode, eigenlijk 
de Mérode, die in de 19e en begin 
20e eeuw eigenaar was van de heer-
lijkheid Gageldonk. Deze steenrijke 
familie heeft nog altijd vele bezit-

In deze rubriek wordt steeds een straatnaam in de Haagse 
Beemden kort onder de loep genomen. Wilt u een suggestie 
doen voor een van de volgende afleveringen, laat ons dat 
dan weten op ons e-mailadres hbnieuws@westbrabant.net

tingen in de omgeving, vooral in de 
Vlaamse provincies die grenzen aan 
Noord-Brabant. Een van de bekend-
ste is het kasteel van Westerlo, een 
bescheiden plaatsje in de zuidelijke 
Kempen, op een goed uur gaans 
van Breda. Eens per jaar, in het eer-
ste weekend van juli, houdt de fami-
lie open huis en vinden hier de kas-
teelfeesten plaats. Alleen dan is het 
kasteel geopend voor het publiek. 
Wat let u? Pak de auto, zeg tegen 
de kinderen dat ze naar Bobbejaan-
land gaan en rij een paar kilometer 
verder naar Westerlo. En als u daar 
dan toch bent, kunt u meteen een 
bezoek brengen aan de fraaie abdij 
van het vlakbijgelegen Tongerlo, en 
uw dorst lessen met een lekker trap-
pistbiertje.
Bronnen: Literatuur: De straten van 
Breda, Gerard Otten, 1988.
Meer informatie: http://www.kas-
teelfeesten-westerlo.be/

Straatnamen verklaard

Door Anne-Marie van den Bosch, 
Carolien Disse en Nelleke van der Zee

De manier waarop de wijk Ga-
geldonk gebouwd is, roept herinne-
ringen op aan het verleden toen zich 
kastelen bevonden op deze plaats. 
Dat komt omdat het verleden met 
het heden is geïntegreerd is in de 
wijk. Als je stadswoningen bekijkt, 
die het zicht van Gageldonk bepa-
len, dan zou je jezelf met enige fan-
tasie zo in een ouderwetse burcht 
wanen. Stevige, dikke muren met 
veel grijstinten en iedere voortuin 
met zijn eigen kleine kasteelmuur. 
Op de hoeken van de huizenrijen 
staat een torenwoning. De verlaag-
de speelplaats op het Laagbos lijkt 
haast een binnenplaats.
Navraag bij de architect van de 
wijk, ingenieur Hans van der Laan, 
leert dat hij niet bewust kastelen 
in gedachten had toen hij de wijk 
ontwierp. Van der Laan is een van 
de belangrijkste grondleggers van 
de architectuurstroming ‘Bossche 
school’. Een stijl die geënt is op re-
ligie en veel kerken en kloosters 
heeft voortgebracht. Huizen als ker-
ken: dikke muren, eenvoud en veel 
licht. Van der Laan ontwierp ook de 
Bethlehemkerk. Hij was zich toen 
heel bewust van de rijke geschiede-
nis van het gebied. “Er is rekening 
gehouden met de zichtlaan vanaf 
het landgoed Burgst over de kapel 
van Gageldonk naar de toren van de 
Grote Kerk.” 

Kasteel en hoeve
Het kasteel van de Emer stond naast 
de Emerput, waar nu industrie ge-
vestigd is.. Van het kasteel is niets 
meer overgebleven. Ga je wande-

Zoom in op de Haagse Beemden

Dit is de eerste aflevering van een serie over de wijken in de Haagse Beemden. In chronologische volgorde 
worden die komende maanden besproken. Per wijk wordt belicht wat opmerkelijke is en wat ontbreekt 
aan dit stukje Beemden. In de eerste aflevering is de wijk Gageldonk aan de beurt.

Kasteelsfeer en overstekende kinderen
De wijk Gageldonk was de eerste wijk die gebouwd werd in de Haagse Beemden. De eerste 
huizen werden in de stijl van de zogenaamde ‘Bossche School’ (in deze theorie zijn van 
essentieel belang de begrippen ruimte, vorm en grootte in hun onderlinge samenhang) eind 
jaren ‘70 neergezet. Deze woningen geven de wijk een bijzondere sfeer. 

len rondom de Emerput, dan kom je 
nog wel uit op een oud landwegge-
tje. De oude bomen langs het pad 
zijn stille getuigen van het verleden. 
Aan de rand van Gageldonk ligt het 
historisch waardevolle gebouw het 
Hooghuys ofwel de Kleine Hoeve 
van Gageldonk, zoals het vroe-
ger heette. Dit was het poorthuis 
van kasteel Gageldonk. Jarenlang 
deed het dienst als landbouwbe-
drijf met een kleine veestapel. In 

1812 waren de eerste bewoners Jan  
Cornelis Nuyten en Maria Lips en hun 
zes kinderen. Deze familie pachtte 
45 jaar Het Hooghuys. In 1836 liet 
zoon Antony een huisje (kamer) aan 
de zuidelijke zijgevel bouwen. Daar 
konden zijn verblijven, nadat hij het 
bedrijf over had genomen. Omdat hij 
slechts twee dochters had, zo wordt 
aangenomen, verliet hij in 1857 
het Hooghuys als pachter. Na hem 
hebben nog verschillende pachters 
in het Hooghuys gewoond en ge-
werkt. Een korte periode, van 1899 
tot 1902, werd de Kleine Hoeve van 
Gageldonk bewoond door een ar-
beidersgezin Van Dongen-Hermus. 
In 1902 werd het landbouwbedrijf 
door de pachter Hendrikus Rops 
weer in ere hersteld. Tot 1972 is 
het een landbouwbedrijf gebleven. 
In 1972 kocht de gemeente Breda 
het bedrijf, omdat zij in deze om-
geving een nieuwe stadsuitbreiding 
wilde realiseren. In 1974 werden de 
gebouwen en omliggende erven 
verkocht aan drie heren: Van Raak,  
Bertram en Van Oosterhout.

Huidige bewoners
We maken even een sprong naar 
1996, toen de familie Van Elk in 
dit historisch pand kwam wonen. 
Dick van Elk woont hier met vrouw 
en zoon Berry en dochter Esra. Van 
origine komt hij uit Den Haag, maar 
woont al dertig jaar in Noord-Bra-
bant. Hij heeft voor Het Hooghuys 
gekozen, omdat het een prachti-
ge locatie is. “Je woont hier heel 
vrij en toch in de bewoonde om-
geving,” zegt hij. Samen met zijn 
zoon is Dick verzot op autoracen. 
Zelf rijdt hij in GT-s en tourwagens 
en coördineert V-Max Racing Ma-
nagement BV. Zoon Berry rijdt voor 
het derde jaar als coureur in een 
Mini Cooper Turbo (website: www.
v-maxracing.nl). Dick vindt het pri-
ma wonen in de Haagse Beemden. 
Als minpuntje geeft hij aan dat het 
groenonderhoud door de gemeen-
te matig is.

Overstekende kinderen missen 
zebrapad
Wat de wijk mist, is een veilige over-
steekplaats voor alle kinderen die de 
Merodelaan over moeten om naar 
school te gaan. Bij gebrek aan beter 
wordt meestal gebruik gemaakt van 
de oversteek bij de Beemdentil. Dit 
is echter een slecht aangegeven fiet-
seroversteekplaats. Op de weg zijn 
aan beide zijden uitsluitend rode 
verkeersdriehoeken geverfd.
Ouder Antje Stevens (Binnenweg) is 
van mening dat ingrijpende maatre-
gelen nodig zijn. “Ik vind dat er echt 
te hard gereden wordt. Er is een 
recht stukje weg waar auto’s met 
gemak 70 km p/u halen. Mijn kin-
deren heb ik tot en met groep zes 
geholpen met oversteken, daarna 
vond ik het pas verantwoord. Naar 
mijn idee zouden er verkeerslichten 
moeten staan die alleen op rood 
springen als er iemand wil overste-
ken.”
Carla Rouw (Binnenweg): “Onbe-
grijpelijk dat de gemeente er niets 
aan doet. Ik heb al twee keer met 
ze gebeld, maar ze reageren niet. Ik 
vind dat er een grote verkeersdrem-
pel zou moeten komen.”
Brigitte van Hooydonk (Spank): “Ik 
vind de oversteek bij de Beemden-
til wel te doen, maar ik ga met m’n 
kinderen mee tot ze acht jaar zijn. 
Indien er een drempel of zebrapad 
zou liggen, dan zouden ze eerder 
zelfstandig over kunnen steken. 
Wat ik ook eng vind, is verkeer dat 
van de Binnenweg komt. Kinderen 
zien dat niet aankomen. Ze hebben 
het al druk met het verkeer op de  
Merodelaan.”
Bewoonster van de Spank: “Het is 
hier een kinderrijke buurt. Vele jon-
gens en meisjes moeten vanaf deze 
kant naar de scholen. Het is vreemd 
dat daar niets voor geregeld is.”
Sjanneke Bakker (Binnenweg): “Ik 

vind het heel gevaarlijk. Auto’s ge-
ven daar nog even extra gas. Al-
leen oplettende kinderen kunnen 
daar op jonge leeftijd oversteken. 
Door de twee bochten heb je wei-
nig overzicht.” Wat zij nodig acht, is 
een oversteek met drempels. Verder 
moeten er op de weg haaientanden 
geschilderd worden. Zoals dat ook 
het geval is bij andere oversteek-
punten in de wijk.”

Wat zegt de gemeente?
Wij hebben gesproken met de heer 
M. Brust van de afdeling Ruimtelijk 
Ordening van de gemeente Breda. 
Hij vertelde: “De Merodelaan is een 
onderdeel van een 30 km zone, bin-
nen deze zones geldt dat er geen 
voorrangsmaatregelen worden toe-
gepast. Dus ook geen zebra’s. Bin-
nen een 30 km zone mag je alleen 
een zebra aanleggen in de onmid-
dellijke nabijheid van scholen, win-
kelcentra, bejaardentehuizen, e.d. 
Een extra voorwaarde voor de aan-
leg van een zebrapad is, dat er gedu-
rende de gehele dag een regelmati-
ge aanvoer van gebruikers moet zijn; 
niet alleen geconcentreerd rondom 
periodes dat een school begint of 
uit gaat. Als je op zo’n plaats toch 
een zebrapad zou aanleggen, dan 
zou de attentiewaarde van automo-
bilisten snel omlaag gaan, waardoor 
er een schijnveiligheid voor voet-
gangers wordt gecreëerd. Gezien 
de reacties van de geïnterviewden 
zou ik voorstellen om via een wijk-
agent snelheidscontroles uit te laten 
voeren. Ook kun je denken aan een 
pool van ouders, die de kinderen 
helpen oversteken.”

In een volgend nummer komt de 
Kievitsloop aan bod.

(Historische gegevensbron: Hage 
Werkgroep Haagse Beemden jrg. 8).

Foto: Peter van KakerkenLocatie Het Hooghuys: “Je woont hier heel vrij en toch in de 
bewoonde omgeving,” zegt de eigenaar.
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Gemeente 
Breda 
bedankt!
Er gebeuren zaken 
om ons heen waar we 
niets aan kunnen doen. 
Zo is ons onlangs een 
streek geleverd door de 
gemeenteambtenaren, van 
het o zo schone Breda. 

Enige weken geleden kwam hier 
een brief in de bus van de ge-
meentelijke plantsoenendienst. 
Bedoeling was, dat de waterkant 
achter onze woningen, die overi-
gens wel gemeentegrond is, ge-
rooid zou worden. Nu hebben wij 
ons stukje gemeentegrond altijd 
zelf bijgehouden, dus dat zag er 
keurig uit. Andere mensen zijn 
van mening, dat het ‘toch maar 
gemeentegrond is’; dit laatste 
geeft hen naar mijn idee nog niet 
het recht er een zooi van te ma-
ken. Jammer genoeg is dit wel 
gebeurd. 

Na veel geschrijf en getelefoneer 
van buurtbewoners, kwam de 
gemeentelijke plantsoenendienst 
deze houtwal eens goed onder 
handen nemen. Uitgerekend op 
een dag, dat wij een afspraak 
hadden waar we niet onderuit 
konden. Mijn man ging ‘s mor-
gens naar een van de medewer-
kers, en vroeg hem om ons stukje 
te sparen, temeer er ook broed-
nesten in zaten. Deze medewer-
ker was een aardige kerel en ver-
zekerde mijn man, dat hij er reke-
ning mee zou houden.

Eenmaal weer thuis gekomen 
zijn we ons kapot geschrokken, 
het was een grote kaalslag! Al 
mijn struiken, die ik zelf betaald 
en geplaatst had, de bomen met 
vogelnesten, alles was weg. Een 
vriend van ons heeft nog gepro-
beerd de nesten te redden, maar 
aan de overkant van het water 
stond een chef te brullen: “Za-
oge, zaoge zeg ik!!!” De mede-
werker keek onze vriend vertwij-
feld aan, maar hij moest zijn chef 
gehoorzamen.

Weet u, we hebben er met z’n al-
len onze mond vol van; milieu, vo-
gelbescherming en groenstroken. 
Even zo vrolijk zijn deze regels er 
kennelijk niet voor de gemeente 
Breda! Zij mogen in het mooiste 
deel van het jaar onze vogelstand 
de vernieling in helpen. Dus ook 
dank aan de klagers,die zich re-
gelmatig bij de gemeente hebben 
laten horen, om deze kaalslag 
voor elkaar te krijgen. Zo herken 
je toch altijd weer de echte die-
renliefhebbers!

Lieke

Met wegsturen los je niks op
Door Dave Mulder (bestuurslid Fo-
cus)
In de Haagse Beemden wonen maar 
liefst 10.000 jongeren. Voor deze 
jongeren is er buiten schooltijd wei-
nig te doen. Kinderen worden naar 
een speeltuin gestuurd, jongeren tot 
16 jaar gaan naar de jongerencentra. 
Maar oudere jongeren, vanaf 16 jaar, 
worden op straat gezet! De laatste 
tijd komen er veel klachten binnen 
over de zogenaamde ‘hangjeugd’ op 
verschillende plaatsen in de wijk. In 
buurtvergaderingen wordt gezocht 
naar mogelijke oplossingen voor dit  
probleem. Helaas komen veel buurt-
bewoners op het idee de jongeren 
weg te sturen en ze een boete te ge-
ven. Daarmee los je het probleem na-
tuurlijk niet op, je verplaatst het alleen 
of maakt het in veel gevallen alleen 
maar erger. Jongeren Stichting Focus 
heeft een oplossing bedacht. Jonge-
ren Stichting Focus is opgericht voor 
alle jongeren en organiseert projec-
ten en activiteiten. Door de jongeren 
erbij te betrekken en te luisteren naar 
hun wensen en behoeften willen we 
een nieuwe jongerenruimte opzet-
ten. Op dit moment wordt bekeken 
wat de mogelijkheden zijn. Ideeën of 
suggesties zijn altijd welkom en kun 
je versturen naar mailus@focuscrew.
nl of bel met 06-48700361.

Ik weet hoe het is om niks te 
hebben
Door Randy de Lyon (stagiare bij Fo-
cus)
Al jaren is er niet zo veel te doen 
voor jongeren hier in de HB. Maar 
sinds Focus Crew er is, is het een 

Focus Crew haalt jongeren van de straat

stap vooruit gegaan. Ik ben ook een 
straatjongen en ik weet hoe het is 
om niks te hebben. En ik wil er voor 
zorgen dat jongeren niet op straat 
hoeven te hangen en dat er genoeg 
activiteiten komen. Want er zijn wel 
een aantal activiteiten voor jonge-
ren onder de 16 jaar maar voor de 
jongeren boven de 16 is er niks. En 
daarom is er veel overlast in de buurt 
omdat ze gaan hangen en niks te 
doen hebben. Jongeren die eenmaal 
op de straat zijn, zijn moeilijk van de 

straat weg te halen. Dus probeer ik 
met Focus Crew de eerste stappen te 
zetten, en ik hoop dat er in de toe-
komst meer dingen te doen zijn voor 
de jongeren. Want wij jongeren zijn 
de toekomst!

Talent ontdekken en ontwikkelen
Door Ricky
Het is alweer bijna een jaar geleden 
dat Dave Mulder en Jeremy Richelieu 
mij voor de eerste keer vroegen om 
te helpen met Stichting Focus. Tot nu 

toe ben ik al verschillende keren be-
trokken geweest bij de activiteiten. Zo 
heb ik ook de kans gekregen dingen 
van mezelf te laten zien, bijvoorbeeld 
door finale van Spinoff Showoff te 
presenteren in het Chassé Theater 
en door het geven van workshops 
hip-hopdancing. En dat is ook pre-
cies wat Focus wil, jongeren helpen 
hun talenten te ontdekken en verder 
te ontwikkelen. De lijst van events en 
activiteiten die Stichting Focus orga-
niseert blijft groeien. Vooral voor de 
Haagse Beemden, waar ik zelf ook al 
mijn hele leven woon, is de stichting 
een grote aanwinst. Ik merk om me 
heen dat veel mensen Focus kennen, 
zoals laatst, toen vroeg iemand aan 
me: ‘Hey jij bent toch Ricky van Fo-
cus? Wanneer is er weer iets te doen 
hier?’ Maar Focus houdt het niet al-
leen bij de Haagse Beemden, keep 
checkin’ www.focuscrew.nl, dan zie 
je waar wij te vinden zijn!

Doe mee met Focus Crew 
Focus Crew is altijd op zoek naar jon-
geren die graag willen meedenken en 
meehelpen bij het organiseren van 
projecten en activiteiten. En naar jon-
geren met talent in muziek, dans en 
theater. Ze kunnen bij ons workshops 
volgen en optredens geven. Het hele 
jaar door organiseren we party’s en 
lounges maar ook workshops en en-
tertainment. Verder doen we veel met 
media, dus ook jongeren die het leuk 
vinden om te filmen, presenteren of 
iets anders met media willen, zijn bij 
ons aan het goede adres. Je kunt je 
voor al deze activiteiten aanmelden 
via onze website www.focuscrew.nl 
of via mail naar mailus@focuscrew.nl. 

Foto: Focus-crew

Hangjongeren die overlast veroorzaken. Iedereen heeft 
er wel een mening over. Maar Jongeren Stichting Focus 
doet daadwerkelijk iets aan dit probleem. De stichting 
is 02-02-04 opgericht door Dave Mulder en Jeremy 
Richelieu. Zij organiseert activiteiten voor jongeren 
en biedt hen de kans hun talenten te ontdekken en te 
ontplooien.  Hieronder vind je wat hun beweegredenen 
daarvoor zijn en roepen ze jongeren uit de Haagse 
Beemden op om vooral mee te doen!

Hier zijn veel reacties op binnen-
gekomen. De sluitingsdatum was 
gesteld op 1 mei en net op de val-
reep kwam het winnende ontwerp 
binnen. Woensdag 18 mei heeft de 
maker van het logo, Rut Uijtendaal 
uit de Haagse Beemden, zijn ont-
werp overgedragen aan de Slag-
werk Vereniging Breda. Hij ontving 
hiervoor een cadeaubon, welke hij 
kan besteden bij een grote vlaai-

Slagwerk Vereniging Breda 
krijgt smoel!
Slagwerk Vereniging Breda, 
nog jong maar sinds mei of-
ficieel, organiseerde in april 
een ontwerpwedstrijd voor 
een passend logo.

enbakker. Een smakelijk cadeau 
voor een mooi en stoer ontwerp 
wat enorm in de smaak viel bij het 
bestuur en leden van de Slagwerk 
Vereniging Breda. Zij zijn dan ook 
erg trots op en dankbaar voor het 
prachtige logo! Ook wil de vereni-
ging langs deze weg alle mensen 
die aan de wedstrijd deel hebben 
genomen hartelijk bedanken voor 
hun inzending(en)!

Door Carolien Disse

Op dinsdag 24 mei heeft politieteam 
Prinsenbeemden een verkeerscon-
trole gehouden op de Lunetstraat 
en Kesterenlaan, waarbij zestig au-
tomobilisten zijn gecontroleerd. Dit 
resulteerde in zes toonbriefjes (op 

Trainingsbureau ZIEZO heeft in sa-
menwerking met Burgst, locatie 
Groene Hil, een project opgezet, 
waarin leerlingen is geleerd inzicht 
te krijgen in groepsprocessen en 
invloed te hebben op de wereld 
om hen heen. Via rollenspelen en 
tekenopdrachten zijn thema’s als 
samenwerken, veiligheid, weer-
baarheid, conflicthantering en pes-
ten op een speelse manier aan bod 
gekomen. Onder begeleiding van 
een kunstenaar uit Breda, Peter van 
Goethem, hebben de leerlingen 
hun gevoelens geschilderd. Een se-

Door Gwendolyn Alessie-Powell

Elke avond van dinsdag 24 mei tot en 
met vrijdag 27 mei gaan ze van start. 
Dan begint hier weer een etappe van 
de avondvierdaagse voor het noor-
delijk deel van de Haagse Beemden. 
De routes worden uitgereikt en som-
mige deelnemers kijken stiekem al of 
er geen overbodige omleidingen zijn. 
Eventjes afsnijden met de hoop dat 
er geen controlepost staat. Valt vast 
niet op. “Een kleine duizend deelne-
mers doen dit jaar mee. Op een klei-
ne vertraging donderdag bij de start 
op een ander beginpunt in de Haag-
se Beemden na, is alles erg goed ver-
lopen. Zelfs het weer werkte mee,” 
zegt Joop de Meulder, secretaris van 
de vereniging de 4Beemdentocht, 
organisator van de avondvierdaagse 
in de Haagse Beemden.

In een lange sliert lopen ze dan 
door de wijk. Hun wijk, hun Haag-

se Beemdenbos, hun natuurschoon. 
Sommige lopers verbazen zich over 
de grootte van de wijk, anderen heb-
ben het voornemen veel vaker door 
de bossen en weilanden te wandelen 
en een derde ziet onderweg een leuk 
huis te koop staan. Al kletsend en kij-
kend worden de voorgeschreven ki-
lometertjes weggestiefeld.

Op de laatste dag begint vooral bij de 
jongere deelnemertjes de vermoeid-
heid toe te slaan. “Hoe ver moeten 
we nog? We hebben het grootste 
deel er nou toch al op zitten, he?” 
Veel scholen en verenigingen staan 
langs de route om ‘hun kinderen’ te 
voorzien van de nodige versnaperin-
gen en om ze een hart onder de riem 
te steken. 
“Nog eventjes, je bent er bijna.” 
En dan is het eindelijk zover. De in-
spanning wordt beloond met een 
felbegeerde, maar welverdiende 
medaille.

Nog eventjes…
Vroeg in de avond is het lekker druk op de parkeerplaats 
bij VV Boeimeer. Dit maal ook veel mensen in rolstoelen en 
kleine kinderen in buggy’s. Grotere kinderen rennen op de 
velden en spelen op de opgeslagen doeltjes. Nu nog energie 
ten overvloede, maar allemaal zijn ze in afwachting van het 
‘startsignaal’ dat om halfzeven luidt.

Foto: Hans Postelmans

Het grenzeloos samenspel
lectie uit de schilderijen zal worden 
geëxposeerd en te koop worden 
aangeboden in het restaurant en 
de entree van healthclub Younited 
aan de Hambroeklaan 1. De ex-
positie vindt plaats van 6 juni t/m 
18 juni 2005 en de veiling op za-
terdagmiddag 18 juni vanaf 14.00 
uur. De opbrengst van de veiling is 
bedoeld voor een school in Azië. 
Informatie is te krijgen bij Mirella 
Lem, locatieleider Burgst, Groene 
Hil 20, tel. 5439008, en Koert Wit-
hagen, sportmanager Younited, tel. 
5490000.

Nieuws van de 
een later tijdstip het rij- en/of ken-
tekenbewijs laten zien op het poli-
tiebureau) en achttien processen-
verbaal.Het is opvallend, dat ouder 
die hun kinderen van/naar school 
halen/brengen, vaak geen docu-
menten (rijbewijs, kentekenbewijs, 
etc.) bij zich hebben.

Collecte van 
ANGO

In de week van 13 tot en met 
18 juni 2005 wordt door de Al-
gemene Nederlandse Gehandi-
capten Organisatie (ANGO) ge-
collecteerd in de Haagse Beem-
den. De ANGO zoekt nog col-
lectanten. Contactpersoon van 
ANGO in de Haagse Beemden 
is de heer Hermans, telefoon  
06-13314199.
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Door Nelleke van der Zee

Iedereen in de Haagse Beemden 
wipt wel eens even binnen. Het 
publiek is behoorlijk divers. Johan 
heeft inmiddels wel een vaste klan-
tenkring, maar voor iedereen blijft 
hij zich inzetten om een gezellig 
klimaat te creëren. Johan is 35 jaar 
oud, woont samen en is vader van 
twee zonen van tien en zeven jaar 
oud. In het begin heeft hij boven de 
brasserie gewoond. 
Nu woont hij buiten de wijk, maar 
vindt de Haagse Beemden ‘een ge-
zellig dorp’. Vanaf zijn studententijd 
werkt hij al in de horeca. Alhoewel 
zijn vooropleiding HTS bedrijfskader 
hem eigelijk een andere richting in 
zou laten gaan, heeft hij toch ge-
kozen voor dit vak. Met veel liefde 
oefent hij het dagelijks uit. Het leu-
ke van zijn vak vindt hij het contact 
met de mensen. Heel belangrijk is 
voor hem de persoonlijke aandacht, 
daarom is hij ook heel blij met de 

Even een rustpauze tijdens het winkelen

dagelijkse hulp van zijn moeder 
Toos. “Ze heeft eigenlijk haar roe-
ping gemist, maatschappelijk werk 
zou voor haar goed weggelegd zijn. 
Alle zorgen en problemen hoort zij 
geduldig aan,” vertelt Johan.

Specialiteit
’t Archief is een dag- en avondzaak. 
En dankt zijn naam aan het idee van 
de vorige eigenaar om door middel 
van foto’s van eerste belangrijke ge-
beurtenissen in Breda, een soort ar-
chief te creëren in deze nieuwe wijk. 
Omdat het een vrij drukbezochte 
zaak is met vaste klandizie, bestaat 
er geen mogelijkheid om te reserve-
ren voor bruiloften en partijen. 
Vier keer per jaar wordt de menu-
kaart aangepast en kun je er terecht 
voor het nuttigen van een simpel 
sateetje tot een oosters vismandje. 
Zelfs de kleine koters kunnen kiezen 
uit een eigen menuutje. Johan zorgt 
samen met zijn team, bestaande 
uit: Joey, Noël, Sjoerd, Joska, Che-

mal, Daniël, Joeri, Nick, Merlijn, 
Nathalie, Barbara, Ralph, Marlo en 
Toos, ervoor dat je met een tevre-
den gevoel de deur uit stapt. Twee 
keer per jaar organiseert de winke-
liersvereniging een activiteit in het 

winkelcentrum, waarbij ’t Archief 
ook haar steentje bijdraagt. En in 
het zonnetje is het heerlijk genie-
ten op het terras. De brasserie is 
geopend van dinsdag tot en met 
zaterdag van 8.30- circa 23.00 uur 

en zondag en maandag van 12.00-
23.00 uur. En wil je iets eten, houd 
er dan rekening mee, dat de keuken 
tot 21.00 uur geopend is en om in 
het weekend even van tevoren re-
serveren.

Horeca in de Haagse Beemden

“Ssst,” zeg ik tegen mijn enthousiaste zevenjarige, “in een kapel moet 
je stil zijn en vooral niet rennen.” “Maar mag ik echt een kaarsje aanste-
ken mama? Ik wil dat al zo lang!” Langzaam lopen we de kapel in. Het 
is er donker en koel en ik ruik wierook en kaarsen. Ik waan mezelf even 
terug in mijn eigen kindertijd. De stem van mijn zoontje doorbreekt 
die herinnering. “Kijk mama, er staan ook bloemen!” Onder het witte 
Mariabeeld staat een vaas met witte bloemen, er is een echt hek en het 
belangrijkste; er zijn kaarsen. 

De kaarsen kosten 50 cent, evenveel als iedere andere kinderattractie 
die je normaal gesproken bij een supermarkt of winkelcentrum vindt. 
“Welke wil je?” vraag ik. Na rijp beraad kiest hij de grootste uit. Ik geef 
hem een muntje om te betalen. “En nu moeten we nog bedenken voor 
wie jij het kaarsje wil branden. Voor alle arme kindjes in de wereld mis-
schien? Of voor de kinderen die geen papa of mama hebben?” “Nee,” 
zegt hij ernstig, “ik wil een kaarsje branden voor de vissen. Voor alle 
vissen die gevangen worden en een haak door hun lip krijgen.” Ik over-
weeg hem te vertellen van Jezus, de zoon van Maria, en dat hij een 
visser van mensen was, die zijn apostelen rekruteerde uit vissers. Maar 
ik besluit dat te bewaren voor een later moment. Het gaat nu om het 
kaarsje. “Vraag dan aan Maria of ze voor de vissen wil zorgen en ze 
jouw liefde wil overbrengen.” Eindelijk mag hij het kaarsje aansteken, 
ik breng zijn handje naar de pin waar de kaars op moet staan. Zijn ogen 
sprankelen. “Gaan we hier nog even zitten?” En zowaar, hij wil wel een 
paar minuten stil met mij op een vouwstoeltje zitten. Daarna gaat hij uit 
ongeduld spelen met het stoeltje. Het is tijd om te gaan. 

Als we uit de kapel zijn, vraag ik wat hij nou het leukste vond van dit 
bezoekje aan de kapel. “Spelen met vuur,” antwoordt hij stralend. “Dat 
wil ik wel vaker doen!”

Anne-Marie

Bidden voor 
de vissen
We keken er al weken naar uit. Vandaag is het dan zo 
ver. De deur van het mysterieuze gebouwtje aan het 
Moerenpad staat open. Binnen is het donker. Achterin 
wenken de olijke, dansende lichtjes. Durven we?

Winkelen in het Heksenwiel wordt een gezellig uitje 
met een bakkie in brasserie ’t Archief. Of voor een 
gezellig en smakelijk diner is het daar ook heerlijk 
toeven. Eigenaar Johan van Gorp houdt van on-
gedwongen gezelligheid. Sinds het begin van het 
winkelcentrum het Heksenwiel is hij al actief in de 
brasserie. Eerst in de bediening onder leiding van 
de vorige eigenaar, de heer Verdaas en sinds tien 
jaar mag hij zichzelf eigenaar noemen.

De moeder van deze dieren voelde 
dat de nieuwe kalfjes eraan kwa-
men en dat zij daarom geen tijd 
meer zou hebben voor haar jaarlin-
gen. Zij heeft haar best gedaan om 
haar jongen het gebied en de daarin 
voorkomende gevaren te leren ken-
nen. Haar aandacht wordt nu opge-
eist door de nieuwe kalfjes. Op een 
of andere manier heeft zij aan haar 
jongen duidelijk gemaakt dat zij af-
stand moeten nemen.

Waar naartoe?
Het duurt enkele weken voordat de 
jongen door hebben dat hun moeder 
het meent. Op enige afstand volgen 
zij haar nog, maar na verloop van tijd 
zien ze in dat ze er nu alleen voor 
staan. Als hun geboortegebied niet 
overbevolkt is, hebben ze geluk en 
kunnen zij daar blijven. Maar als dit 
gebied maximaal in aantal is bezet, 
moeten ze op zoek naar een ander 
leefgebied. De kans is zéér groot dat 
zij daar ook niet geaccepteerd zul-
len worden, omdat de leefgebieden 
voor reeën in Nederland haast allen 
maximaal zijn bevolkt. Nederland telt 
circa 60.000 reeën. Vooral de jaar-
ling bokken hebben geen schijn van 
kans tegen een krachtige standbok. 
Door het zwerfgedrag van deze jaar-
lingen in deze tijd komen er ook veel 
om door verdrinking of als verkeers-
slachtoffer. 

Zorgen
Ondank dat het hier de laatste jaren 
goed is gegaan maken onze mensen 
(van de Wild Beheer Eenheid) zich 
nu grote zorgen over het reewildbe-
stand in het Haagse Beemdenbos. 

Er heerst namelijk een grote sterfte 
onder deze populatie. Enkele meldin-
gen van dit jaar:
• eind februari werden we door 
een actieve reewildfotograaf geat-
tendeerd op een dood reebokje. Na 
controle bleek deze een grote wond 
te hebben in de buikstreek.
• eind maart meldde een mevrouw 
uit de woonwijk dat zij een dode ree 
had gevonden. De doodsoorzaak 
was onbekend. Het kadaver was al in 
verre staat van ontbinding.
• 2 mei vonden wij een dode geit, 
die vermoedelijk drachtig was. Weer 
was de doodsoorzaak onbekend. 
Het kadaver lag in een sloot en ver-
keerde in verre staat van ontbinding 
(zie foto).

Rust!
De sterfte is vermoedelijk te wijten 
aan onrust en eenzijdig voedselaan-
bod. Reewild kan er absoluut niet 
tegen om voortdurend gestoord te 
worden. Het zijn herkauwers en ze 
moeten op een rustige plaats hun 
voedsel kunnen herkauwen. Kan 
dat niet, dan raken ze gestrest, ver-
mageren ze en uiteindelijk sterven 
ze. Daarom is het van groot belang 
dat het rustig wordt in het Haagse 
Beemdenbos. Wij hebben weer de 
bordjes geplaatst met een afbeel-

ding van pasgeboren reekalfjes en 
een oproep aan u, de recreant, om 
de kalfjes rustig op te laten groeien. 
Die rust is overigens het gehele jaar 
door van belang!

Rottende kadavers in het Haagse Beemdenbos
Op het moment dat u dit 
artikel leest, zijn de nieuwe 
reekalfjes alweer geboren. 
Ook in het Haagse Beemden-
bos. De geiten (vrouwelijke 
reeën) hebben een jaar lang 
hun jongen van vorig jaar om 
zich heen gehad. Nu is de tijd 
aangebroken dat deze ‘jaar-
lingen’ voor zich zelf moeten 
zorgen.

Jeugdateliers 
in buurthuis 
De Loper
In buurthuis De Loper start 
volgend schooljaar weer een 
nieuwe cursus Jeugdateliers, 
verzorgd door De Nieuwe 
Veste, het centrum voor de 
kunsten van de gemeente 
Breda.

Voor iedereen van 8-10 jaar en van 11-
13 jaar is er komend schooljaar weer 
van alles te doen. Er wordt met verf 
en klei gewerkt, maar ook met pa-
pier-maché, gips, pitriet en zelfs met 
wol. Het is een zeer gevarieerde cur-
sus van twee keer vijftien lessen.
Er worden ook werkstukken tentoon-

gesteld. Afgelopen jaar hebben we 
drie keer geëxposeerd in het gebouw 
van De Nieuwe Veste in de binnen-
stad van Breda. Er waren mooie foto-
portretten bij die met kleurmateriaal 
bewerkt waren en ook zelfgemaakte 
houten puzzels. Daarnaast hebben 
we aan het jaarthema van De Nieuwe 
Veste, ‘Tuin der lusten’, meegewerkt.
Buurthuis De Loper heeft een creatie-
ve ruimte, waar alle materialen bij de 
hand zijn. Met wat limonade en ge-

zelligheid erbij ontstaan de mooiste 
dingen. Heb je zin om mee te doen, 
schrijf je dan gauw in, want vol is vol. 
De cursus start op 22 september op 
donderdagmiddag (niet in de school-
vakanties) en duurt van 16.00-17.30 
uur voor kinderen van 8-10 jaar en 
van 17.30-19.00 uur voor kinderen 
van 11-13 jaar. De kosten zijn € 15,- 
per vijftien lessen. Je kunt je opgeven 
via tel. 5440370 of kom even langs in 
de Julie Claeysstraat 27.

Foto: Peter van KakerkenEigenaar Johan van Gorp houdt van ongedwongen gezelligheid

Een vermoedelijk drachtige dode geit gevonden in het Haagse Beemden bos
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Door Michiel Beije

“Maar je moet wel een tover-
woord zeggen, anders werkt 
het niet.” “En dat toverwoord 
is?” vroeg Jan met een blij 
gezicht… “SILQ, of nee SI-
LOUXEL? Nee: SILOUXEN!” De 
twee tovenaars zeiden: “Het 
is eindelijk gelukt! De wereld 
is veroverd door ons. Ze zijn 
zelfs een paleis voor ons aan 
het bouwen!” De twee magi-
ers genoten ervan alles te zien: 
volwassenen die stenen naar 
de grote heuvel verschoven 
voor het paleis en kinderen 
die huilden. Heerlijk vonden ze 
dat. Er was een man die niet 
meewerkte. “Voer hem aan de 
draak!” schreeuwde één van 
de magiërs. Er viel een kreet, 
de man werd verslonden door 
de draak.........Wordt vervolgd.

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 (8 jaar)

Stripverhaal:
Daniela Derksen (15 jaar)

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

 Daniela’s acties

Door Onno Akkermans

Dinsdag na het ontbijt ver-
trokken we weer naar Beijing 
(twee uur met de bus). Ik ben 
blij dat ik bij deze weeskinde-
ren heb mogen spelen, eten 
en slapen. Zij waren zo vrolijk 
en lief, terwijl ze geen ouders 
hebben.

Wereldwonderen
Woensdag zijn we naar het 
World Park gegaan in Beijing. 
Dit is een park waar de acht 
wereldwonderen en belang-
rijke gebouwen, torens, brug-
gen, watervallen te zien zijn. 
Deze hebben de Chinezen 
nagebouwd. De meeste in de 
verhouding 1:7. Ook Manneke 
Pis was hier te zien, 1:1 (dus 
op ware grootte). En natuurlijk 
de Hollandse molen. De kin-
deren uit mijn klas vonden het 
erg leuk om iets uit mijn land 
te zien. Ik heb uitgelegd waar 
de molen voor gebruikt werd. 
Wat we nog meer gezien heb-
ben:
Frankrijk: De Eiffeltoren, Arc 
de Triomphe, Notre Dame; 
Amerika: The White House, 
vrijheidsbeeld, Manhatten, 
New York met the Twin Tow-

Door Lilian Prinsen

De eerste dag reden ze meer 
dan de helft. Ze kampeerden 
bij een camping en vertrokken 
de volgende ochtend al vroeg. 
Ze waren tegen de middag in 
de bossen van Frankrijk. In de 
bossen was ook een camping, 
daar reden ze naartoe. Vader 
stapte uit de auto en ging het 
campinghuisje binnen. Even 
later kwam hij met een ande-
re meneer naar buiten. Vader 
ging in de auto zitten en reed 
de meneer op de fiets achter-
na. Ze kwamen op een kleine 
open plek. Vader parkeerde de 
auto en stapte uit. Moeder en 
de kinderen stapten ook uit. 
Ze laadden de tent uit en be-
gonnen hem op te zetten. Het 
duurde niet lang, toen haalden 
ze de slaapzakken en de an-
dere dingen. Het werd al een 
beetje donker toen ze klaar 
waren, dus vader begon eten 
te koken. Na het eten gingen 
ze vroeg naar bed, want de 
volgende ochtend zouden ze 
naar de bergen gaan in hun 
eentje, samen met hun hond 
die ze ook meegenomen had-
den. 

Op pad
De volgende ochtend stonden 
ze al vroeg op want ze moes-
ten nog van alles klaar maken 
en na een tijdje was alles inge-
pakt. Nog even eten en toen 
vertrokken ze samen met hun 
speurhond. De tweeling had 
van vader en moeder een mo-
bieltje mee gekregen, voor het 
geval dat er iets zou gebeuren. 
Ze hadden er niet aan gedacht 
dat als ze op een bepaalde 
hoogte zouden zijn, dat het 
mobieltje dan niet meer zou 
werken. Ze hadden grote rug-
zakken meegenomen. Dat 
moest ook wel anders zou-

deel 9

De betoverde 
draak

Cultuurweek in China
Ni Hao, van maandag 25 tot en met vrijdag 29 april hadden wij een cultuur-
week op school. We zijn maandag vertrokken naar Tianjin voor een muse-
umbezoek. Er waren allerlei insecten te zien tot en met grote dieren, onder 
andere dinosaurussen. Om 17.00 uur kwamen we aan bij een weeshuis. 
Daar zouden we overnachten. We 
hebben met de kinderen gespeeld 
(spraken ook Engels) en we hebben 
nog geholpen met allerlei klusjes.

ers; Engeland: London Tower 
Bridge, Buckingham Palace; 
Noorwegen: the wooden 
church; Egypte: piramides 
en farao’s; Mexico: totempa-
len van de Inca’s, tempel; Au-
stralië: brug en operahuis in 
Sydney; Afrika: een Afrikaans 
dorpje; China: de Chinese 
muur, boeddha beeld.

Openbaar vervoer
Donderdag en vrijdag zijn we 
in groepjes door Beijing ge-
trokken. We moesten naar een 
bepaald punt met het open-
baar vervoer bijvoorbeeld: 
bus, metro of met een riksja. 
Dit was erg leuk. De bussen 
in China zijn overvol. Je hebt 

verschillende soorten bussen. 
Hele oude, je kunt dan voor 
tien yuan naar de andere kant 
van de stad. Wij hadden een 
bus met airco. Het kaartje voor 
deze bus kost 30 yuan. Het 
was een leuke en leerzame 
week. Volgende week gaan 
we op school een brief sturen 
naar onze penvriend(inn)en in 
Amerika over onze avonturen. 
Dit zijn kinderen op een Ame-
rikaanse school, die samen-
werkt met onze school. Maar 
eerst hebben we meivakantie 
en... morgen (30 april) komen 
mijn moeder en broers weer, 
dus ik ga lekker vroeg slapen. 

Zaijian,Onno

De tweeling op avontuur 
(deel 1)

Er waren eens een jongen en een meisje. Het was een 
tweeling. Ze woonden midden in een grote stad. De 
vader en moeder waren erg rijk, maar toch waren 
ze niet gelukkig. Ze zaten altijd maar in de stad, ze 
beleefden nooit een avontuur, ze gingen nooit uit. 
Vader ging ’s ochtends naar kantoor en moeder ging 
boodschappen doen en de tweeling ging naar school. 
Op een dag zeiden vader en moeder tegen Bart en Elles, 
want zo heette de tweeling: “Het is bijna herfstvakantie. 
We hebben besloten om een keer naar Frankrijk te 
gaan, lekker kamperen in de bossen.” Ze pakten eerst 
hun spullen in en toen reden ze met de auto weg.

den ze al die spullen niet mee 
krijgen. Ze hadden al een heel 
eind gelopen toen ze voelden 
dat ze al een beetje moe be-
gonnen te worden. Dat kwam 
goed uit, want ze waren bijna 
bij de eerste grot waar ze wil-
den overnachten. In de bergen 
zaten drie grotten. In de eer-
ste en in de tweede zouden ze 
maar één nacht overnachten 
en bij de derde zouden ze een 
paar dagen blijven. 

De eerste grot
Zo kwamen ze aan bij de eer-
ste grot. In de grot was het 
donker, dus ze begonnen met 
een lamp aan te steken. Nu za-
gen ze dat de grot een kleine 
ingang had, maar in de grot 
was meer dan genoeg plek. 
“Het begint al een beetje don-
ker te worden,” zei Elles, “la-
ten we maar gauw de matjes 
en de slaapzakken neerleggen. 
Straks zien we niks meer.” Het 
duurde niet lang tot ze alles 
klaar hadden. Ze hadden erge 
honger, omdat ze tussen de 
middag niks hadden gegeten. 
Ze aten daarom flink wat voor 
het slapen gaan. Na het eten 
vielen ze in slaap. Bart werd 
het eerst wakker. Toen werd 
Elles wakker. Ze zei dat ze 
maar vlug even moesten eten 
en inpakken. Ze hoefden niet 
aan te kleden want dat waren 
ze al.

Weet jij waar Beijing ligt?
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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
Pastors: Jan Voeten en Frans Verkleij, 
bereikbaar via het secretariaat.

Overzicht vieringen:

Zondag 12 juni
De viering van 9.00 uur in de Lucaskerk ver-
valt.
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij.

Zondag 19 juni
9.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, gezinsviering
voorganger: J. Voeten.

Zaterdag 25 juni

19.00 uur, Bethlehemkerk, multiculturele vie-
ring
voorganger: F. Verkleij.

Zondag 26 juni
9.00 uur, Lucaskerk, woord- en communievie-
ring
11.00 uur, Bethlehemkerk, woord- en com-
munieviering.

Zondag 3 juli
9.00 uur, Lucaskerk, woord- en communievie-
ring
11.00 uur, Bethlehemkerk, woord- en com-
munieviering
voorganger: F. Verkleij.

Zondag 10 juli
9.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorganger: J. Voeten.

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.

Zondag 12 juni
Spreker: Hans van der Meulen.

Zondag 19 juni
Twee concerten met gospelgroep Just Him om 
9.30 en 11.30 uur.

Zondag 26 juni
Doopdienst. Spreker: Ap Verwaijen.

Zondag 3 juli
Hersteldienst. Spreekster: Anita Verwaijen.

Seminar over opvoeding
Zaterdagochtend 18 juni seminar over opvoe-
ding met Rob Hondsmerk van stichting Chris 
om 9.30 uur op het Jefta kantoor, Voorerf 7 te 
Breda. Voor meer informatie zie onze website: 
www.jefta.solcon.nl

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
Voor mensen die iets meer over het christelijke 
geloof willen weten. Elke maandagavond om 
20.00 uur. Voor informatie en opgave: Heidi 
en GeertJan Schouten, Maaibeemd 43 (tel. 
5428557).

WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN 
DE PKN TE BREDA

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

De Lucaskerk
Diensten niet opgegeven.

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 25 juni
Om 15.00 uur dienst in de Lucaskerk, 
Tweeschaar 125, Breda. Ds. Huliselan uit 
Amstelveen 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

www.jubilee.nl

Elke zaterdagavond in de zaal Katerberg, 
Alexberg 2, van 19.00-21.00 uur.

Door Hans Postelmans

Na twee weken meivakantie maakte 
K.B.S. Kievitsloop bij aanvang van de 
lessen ongewild een trieste balans 
op. Tien computers bleken gestolen 
en elf ruiten sneuvelden tijdens deze 
vakantieperiode.

Nu zijn ze weg
De leerlingen van de dependance 
aan de Blokmoeren kregen eind 
april negen nieuwe computers. 
Inbrekers namen in de meivakan-
tie alle nieuwe computers mee.  
,,Sommige leerlingen hadden nog 
nooit met deze nieuwe computers 
gewerkt. Nu zijn ze weg en duurt 
het weer een tijd voor er weer nieu-
we geplaatst worden. Heel jammer, 
maar het is niet anders,” zegt Mul-
ders.

Bakstenen
Het hoofdgebouw, gelegen aan het 
’t Blok in Overkroeten, was het doel-
wit van vandalen. Elf ruiten moesten 
het daar ontgelden in de meivakan-
tie. ,,De bakstenen lagen binnen in 
de klaslokalen. En dat komt niet door 
een potje voetballen of knikkeren op 
het schoolplein! Twee weken gele-
den werd ook al het kunstwerk bo-
ven de ingang van het hoofdgebouw 
vernield. Dat is echt moedwillig ver-
nielen,” vertelt Mulders.

Maat is vol
Desondanks wil K.B.S. Kievitsloop er 
alles aan doen om de jeugd te ver-
anderen. Zo is het al een tijdje ver-
boden om op de schoolpleinen van 
de school te spelen. Na dit voorval is 
de maat voor deze school echt vol. 
Mulders zegt: ,,Ouders moeten hun 

kinderen buiten schooltijd verbieden 
om op de schoolpleinen te spelen en 
te voetballen. Er is nu naast de school 
een trapveldje met echte goaltjes. 
Laat de kinderen daar gaan voetbal-
len en laat onze ruiten met rust!” 
Volgens hem zal er op de schoolplei-
nen buiten schooltijd meer gecontro-
leerd worden en van alle schade zal 
melding worden gemaakt bij de poli-
tie. Zoals wel vaker ontbreekt van de 
daders ieder spoor…

Computers weg en bakstenen door de ruiten
Vakantie, vandalisme, verveling en diefstal lijken woorden 
die steeds vaker bij elkaar gaan horen. Dat is de conclusie die 
directeur Nico Mulders van K.B.S. Kievitsloop trekt, nadat zijn 
school in de meivakantie wederom bezocht is door inbrekers 
en vandalen.

Op maandag 30 mei bracht de heer A. Pechtold, minister voor Bestuurlijke Ver-
nieuwing en Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan Breda. Het programma 
stond in het teken van het Grotestedenbeleid en vooral van burgerparticipatie 
en burgerinitiatieven met het accent op Hart voor je Buurt-projecten.

Minister A. Pechtold komt de stand van 
zaken bekijken

Foto’s: Peter van Kakerken

v.l.n.r.: Minister A.Pechtold, Ivo Mouwen (Jongerenwerker Vertizontaal), Wethouder  

A. Adank (bestuurlijk coördinator Grotestedenbeleid)

Graffiti Project

= ACTIVITEITENKALENDER =
Datum Tijd Activiteit Locatie Organisator Bijzonderheden Informatie
6 t/m 18
juni

Tijdens ope- 
ningstijden

Expositie Restaurant en
entree Younited,
Hambroeklaan 1

Traningsbureau 
ZieZo en NBS Burgst

Onder begeleiding van een kunstenaar uit Breda, 
Peter van Goethem, hebben de leerlingen 
hun gevoelens geschilderd.

Mirella Lem, locatieleider Burgst, Groene 
Hil 20, tel. 5439008, en Koert Withagen, 
sportmanager Younited, tel. 5490000.

v.a. 13 juni, 
elke maan-
dagavond

19.00 uur Rozenhoedje bidden Kapel van de HH 
Maria en Dymph-
na, Moerenpad
10

Kapel van de HH 
Maria en Dymphna

Toegang is gratis.

18 juni 12.00-22.00
uur

Mega Summer 
Event

Veld Vlierenbroek Singelveste, Focus-
Crew, Bekom, 
Maatwerk

Streetdance, springkussen, voetbaltoernooi, 
playbackshow, panna knock-out, open mic, 
basketbalwedstrijd. Toegang is gratis.

Dave Mulder van Focus Crew, tel.
5411129/06-48700361.

18 juni 14.00 uur Veiling Younited, Ham-
broeklaan 1

Traningsbureau 
ZieZo en NBS Burgst

De opbrengst van de veiling is bedoeld voor 
een school in Azië.

Mirella Lem, locatieleider Burgst, Groene 
Hil 20, tel. 5439008, en Koert Withagen, 
sportmanager Younited, tel. 5490000.

25 juni 18.30-
21.30 uur

Tienerdisco Beemdentil Vrijwilligers van 
de Beemdentil

De entree is ter ere van het 25-jarig bestaan gratis. 
De leeftijd is van 10-16 jaar. Er wordt 
geen alcohol geschonken.

Beemdentil, tel. 5410425.

25 juni 21.30-
00.30 uur

Reünie ter ere van 
25-jarig bestaan 
Beemdentil

Beemdentil Vrijwilligers van 
de Beemdentil

De entree is gratis. De leeftijd is dus vanaf 18 
jaar. Ouddiscobezoekers ontvangen twee con-
sumptiebonnen. Bel even of je komt of niet.

Beemdentil, tel. 5410425.

3 juli 10.15-
17.00 uur

Stratenvolleybal-
toernooi

Sportvelden bij
de Texasbar

Volleybalvereniging 
De Burgst

Drie verschillende categorieën: ‘Beginners’, ‘Gevor-
derde beginners’ en ‘Gevorderden’ voor dames-, 
heren- en gemengde teams. Kosten € 6,- per team.

Peet Besuijen, tel. 5411335, e-mailadres: 
peet.besuijen@nl.bosch.com of Lenie 
van Zijp, tel. 5439860.

v.a. 22  
september, 
iedere don-
derdagmid-
dag

16.00-17.30 
uur en 17.30-
19.00 uur

Cursus Jeugdateliers Buurtcentrum 
De Loper, Julie 
Claeysstraat 27

De Nieuwe Veste Een zeer gevarieerde cursus van twee keer vijftien 
lessen, waarbij wordt gewerkt met verf, klei, pa-
pier-maché, gips, pitriet en zelfs met wol. Voor 
iedereen van 8-10 jaar (16.00-17.30 uur) en van 
11-13 jaar (17.30-19.00 uur). Totaal € 15,-.

Buurtcentrum De Loper, tel. 5440370.

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

Geen krant ontvangen?

Laat ons dit 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 mo-

gelijk wordt de krant die week nog nabezorgd.
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ATTENTIE!  
KOPIJ voor krant nr. 7 van 7 juli 2005 uiterlijk inleveren vóór  
zaterdag 18 juni 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.
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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, Antonieta Derksen, Halima 
Elmaimouni, Ronald van Geene (coördinator), 
Annelies van Kooij, Aad Robeerst, Margreet 
Schroevers, Lieke Stulemeijer, Jeroen Thoolen, 
Nelleke van der Zee, Rowan Zuidema.

Eindredactie
Gwendolyn Alessie, Anne-Marie van den Bosch, 
Ans Dalsem, Carolien Disse (coördinator),  
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.

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. 

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

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, Passage Zuidpoort 
8, 4811 NT Breda, www.botta_
glasatelier.nl

U bent op zoek naar profes-
sionele hulp voor: groot, 
klein onderhoud aan uw huis, 
verbouw-, schilder-, stuc-, keu-
kenwerkzaamheden, vloerleg-
gen, tuin- of straatwerk met 
schriftelijke garantie! Voor meer 
informatie tel. 0162-686304 of 
06-22412314. Wij gaan onder 
alle prijzen door, de goedkoop-
ste van Nederland, 7 dagen 
per week, 24 uur per dag.

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.

Gevraagd: scholieren voor 
volle grondtuinbouwbedrijf. 
Bel voor info: 5220172/06-
20222156.

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

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

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 06-10890047. 

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

Gastouderbureau Mikado: 
voor flexibele, plezierige en 
betaalbare opvang voor uw 
kind. Mikado biedt uw kindje 
opvang op maat in een huise-
lijke omgeving. Uitgebreide info: 
info@gob-mikado.nl. Tel. op 
werkdagen van 9.00-11.00 uur 
5498748/www.gob-mikado.nl

Gastouder met erkenning! 
Onze oppasmoeder heeft plaats 
voor kindjes van 0 tot 4 jaar. 
Referenties zijn opvraagbaar bij 
mijn vraagouders. Tel. 5422810, 
e-mail: wil@dekam.org

Huishoudelijke hulp aangebo-
den in HB. Tel. 06-23629357.

Viva Natura Dé. Nw. Bio-voe-
dingswinkel met deskundig 
advies + veel verse prod. Park 
aan zaterdagmarkt. Nieuwe 
Haagdijk 7. Tel. 5319455.

Tái Chi op donderdag 20.00 
uur € 4,- p.k. Kinderd. v.a. 3 j. 
woensd. v.a. 14.00 uur. Dansex-
pressie vrijd. v.a. 20.00 uur. Info 
na 20.00 uur bij José 5420771, 
homepage www.devloer.danst.
nl Open les Kinddans 15-06 
Kraaienest.

Krant Nr Deadline kopij Verschijningsdatum

7 18 juni 7 juli

Deadline kopij Haagse Beemden Nieuws 2005

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

In die tijd waren er ongeveer 220 jongeren 
die deze disco bezochten. Dat weten we, 
omdat we een pasjessysteem hadden; die 
pasjes hebben we nog en hierdoor dus ook 
alle namen van de degenen die zich toen in-
geschreven hebben. Alleen is het de vraag, 
of de adressen nog recent zijn, vandaar deze 
oproep! Op de website www.beemdentil.nl 
zijn foto’s gezet van diegenen die ze inge-
leverd hadden. Zoek je zelf eens op of kijk 
of je de anderen nog herkent. Er is ook een 
prijsvraag aan verbonden.

Huishoudelijke mededelingen
De entree is gratis. Het begint om 21.30 
uur en duurt tot 00.30 uur. De leeftijd is 

dus vanaf 18 jaar. Oud-discobezoekers ont-
vangen twee consumptiebonnen. Wil je in 
verband met de organisatie alsjeblieft laten 
weten of je komt of niet via tel. 5410425?

Tienerdisco 
Op dezelfde dag, zaterdag 25 juni, wordt 
een tienerdisco gehouden van 18.30-21.30 
uur. Vanwege het 25-jarig bestaan is ook 
deze entree gratis. Leeftijd is vanaf 10-16 
jaar. Er wordt geen alcohol geschonken. 
Kom eens een kijkje nemen; als er genoeg 
animo voor is, herhalen we met regelmaat 
deze disco.
Tot kijk in de Beemdentil op zaterdag 25 juni 
om half zeven of half tien.

Disco op herhaling
In de jaren ‘95, ‘96 en ‘97 organiseerde de Beemdentil eens per twee 
weken een tienerdisco in de aangrenzende jongerenruimte Cobra met DJ 
Johan. Op zaterdag 25 juni organiseren de vrijwilligers een reünie ter ere 
van het 25-jarig bestaan van de Beemdentil.


