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Podium voor amateur-
kunstenaars en inwoners 
Haagse Beemden
De stichting Kunst-Schatten 
Haagse Beemden organiseert 
een winterpodium voor 
amateurkunstenaars uit 
de wijk. Niet alleen de 
amateurkunstenaars kunnen 
zich presenteren maar ook de 
wijkbewoners kunnen zich van 
hun beste kant laten zien in de 
verschillende workshops die 
gratis worden aangeboden.

bert van Gerven

De Graaf Engelbrecht scholenge-
meenschap (Ganzerik 3) is op 25 en 
26 januari van 11.00-17.00 uur gast-
heer voor het winterpodium. De vari-
atie is groot.
Er komt een expositie voor beeldende 
kunst: 2D-werk (bijvoorbeeld schil-
deren, tekenen, fotografie, grafiek, 
video),  3D-werk (zoals keramiek, 
beeldhouwen) en textiele werkvor-
men. Workshops zijn er voor onder 
andere schilderen, toneelspelen, 
beeldhouwen, animaties maken, wer-
ken met vilt, zingen, fotograferen en 
rappen. Voor het totale aanbod en 
het inschrijven voor de workshops 
kun je terecht op de website http://
kunstschattenhb.nl. Workshops

Deelname aan de workshops is gra-
tis en wordt mogelijk gemaakt door 
het Prins Bernard Cultuur Fonds, het 
Buurtcultuurfonds 2018 Brabant, de 
gemeente Breda en het Graaf Engel-
brecht.
Voor de organisatie heeft de stich-
ting Kunst-Schatten Haagse Beemden 
contact gezocht met het Grote Broer 
Project.  Zij gaan op beide dagen de 
catering verzorgen voor de amateur-
kunstenaars en bezoekers. Daarnaast 
hebben zij 10.000 folders verspreid 
in de hele wijk.

Als je mee wilt doen kun je jezelf in-
schrijven op eerder genoemde web-
site of je op 25 of 26 januari aanmel-
den op het winterpodium. Bij deze 
laatste optie loop je uiteraard het 
risico dat de workshop vol is.
Als het winterpodium een succes 
wordt dan komt er een vervolg en ho-
pelijk wordt het een mooie traditie.

De stichting Kunst-Schatten Haagse 
Beemden is tevens organisator van 
de kunstroute Haagse Beemden (die 
dit jaar op 8 juni plaatsvindt), het 
lenteconcert, het herfstconcert en de 
Hobby- en Cursusmarkt. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij Ada 
Matzinger 076 541 15 97.•
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deadline verschijnings
datum

2 24-jan-14 6-feb-14
3 7-feb-14 20-feb-14
4 21-feb-14 6-mrt-14
5 7-mrt-14 20-mrt-14
6 21-mrt-14 3-apr-14
7 4-apr-14 17-apr-14
8 18-apr-14 1-mei-14
9 2-mei-14 15-mei-14
10 16-mei-14 29-mei-14

Klaar voor een nieuw jaar

• Redactie, fotografen en en overige medewerkers van het Haagse Beemden Nieuws hopen u ook in 2014 weer op de 
hoogte te houden van het reilen en zeilen in onze wijk.

Foto: Jac Trum

Het Haagse Beemden Nieuws wordt uitgegeven 
door de Stichting Haagse Beemden Nieuws en wordt 
tweewekelijks gratis huis aan huis bezorgd. 
Oplage: 11.500 exemplaren.

•Dagelijks bestuur: 
Bert Verschuren (voorzitter), Jan Krijgsman 
(penningmeester), Dries Brok (secretaris).

•HBN secretariaat:
Dries Brok. E-mail: secretaris@hbnieuws.nl.

•Hoofdredacteur:
Jac Trum.

•Redactie/eindredactie:
Peter Geneuglijk (coördinatie), Bert van Gerven, 
Lars Hobma, Liejan van Horen, Nico Koevoets,  Birgit 
van Overloop, Joke Touw, Anja Wierckx, Nelleke van 
der Zee.

•Fotogra� e:
Dries Brok, Diana Vanpuijenbroeck, Jan van Horen, 
Liejan van Horen, Nico Koevoets, Jac Trum, Anja 
Wierckx, Bert van Gerven, Piet van Gerven, Jille 
Zuidema.

•Archief, aquarellen:
William van der Zanden.

•Opmaak:
Lex Heijtveldt (nabewerking foto‘s), Hans Peters 
(opmaak en coördinatie).

•Ondersteuning:
Els Vermeeren.

•Drukwerk/Acquisitie:
Em. de Jong BV, Baarle-Nassau.
Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau
Tel. 013-5075534, fax 013-5078929

•Verspreiding:
Axender Roosendaal.

•Bezorgklachten:
Per e-mail naar:  
secretaris@hbnieuws.nl
(graag naam, adres, postcode en tel.nr vermelden!).

KOPIJ voor krant nr. 2 van 6 februari 2014 uiterlijk 
inleveren voor vrijdag 24 januari 2014 op de 
volgende adressen :•Advertenties (geen zoekertjes):
Jan Roks, Tel 06-10038650
e-mail:uitgeverij@emdejong.nl t.a.v Jan Roks
of via www.uitgeverijemdejong.nl•Zoekertjes
‘Zoekertjes‘ kunt u online opgeven via www.
uitgeverijemdejong.nl. Klik op aanleveren en kies 
vervolgens voor zoekertjes.
U kunt dan uw zoekertje opgeven voor zowel 
het Haagse Beemden Nieuws als voor andere 
Weekbladen uit de regio. Betaling geschiedt per 
automatische incasso.

•Redactie:
Komoord 5, 4824 LK, Breda
e-mail: redactie@hbnieuws.nl
Uw geschreven bericht graag inleveren in Word 
per e-mail. Aangeleverde digitale foto’s 
minimaal 4 megapixels.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van uw bijdrage. Indien noodzakelijk kan de tekst 
worden ingekort.
Tenzij anders aangegeven is het geheel of 
gedeeltelijk overnemen van teksten uit HBNieuws 
met bronvermelding toegestaan

Kiek 
in de 
Wijk

• Mooie herinneringen aan 
“Hart voor je buurt” bij 
De Donk

Foto:Dries Brok

VERSCHIJNINGSDATA 2014
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Kom spelen met water bij Scouting Sint Joris
Iedereen die afgelopen zomer op za-
terdagmiddag van het mooie weer 
heeft genoten bij de Asterdplas heeft 
ze vast weleens gezien, de Dolfijnen 
van scouting Sint Joris. Varend in ka-
no’s of kleine zeilboten, vlotten aan 
het bouwen of gewoon lekker aan het 
zwemmen en bezig met een spelletje.
U heeft vast wel eens het witte ge-
bouw bij de Asterdplas in Breda ge-
zien. Het clubhuis van Scoutinggroep 
Sint Joris. Het is een bijzondere scou-
tinggroep omdat ze een heel breed 
aanbod hebben. Bevers, voor kinde-

ren van 5 tot 7 jaar, welpen van 7 tot 
11 jaar, scouts van 11 tot 14 jaar, RSA 
van 14 tot 18 jaar en Roverscouts van 
18 jaar en ouder. Daarnaast hebben 
ze op donderdag een Blauwe Vogel-
groep, speciaal voor gehandicapten. 
En alsof dit nog niet genoeg is, heb-
ben ze ook nog een speciale watertak, 
voor jongens en meisjes die willen le-
ren varen of het leuk vinden om met 
water te spelen. Die groep bestaat nu 
uit de Dolfijnen, kinderen van 7 tot 
11 jaar, maar wordt uitgebreid met 
een nieuwe speltak, de Waterscouts. 

Een groep voor kinderen van 11 tot 
15 die zich ook nog bezighoudt op en 
rond de Asterdplas, maar ook gaan 
varen op grote boten op de Mark. 
Op deze manier komt waterscouting 
terug naar de Haagse Beemden. De 
groep gaat pas echt van start vanaf 
september 2014, maar er is op dit 
moment nog wel plaats bij de Dolfij-
nen voor nieuwe leden. Kom daarom 
gewoon eens kijken op het Draken-
nest aan de Rietdijk in Breda. Op za-
terdagen tussen 15.30 uur en 17.30 
uur bent u van harte welkom om een 

keer te kijken wat er zoal gedaan 
wordt. Of misschien is er interesse 
voor een van de andere speltakken. 
Dan bent u uiteraard ook van harte 
welkom. Ook is men voor de volledi-
ge groep nog op zoek naar enthousi-
aste leiding, dus als dat u aanspreekt, 
voor de Dolfijnen of voor een andere 
speltak, neem dan contact op. Dus 
kom eens langs op het Drakennest. 
Het adres is Rietdijk 10 in Breda. Kun 
je niet wachten? Neem dan eens een 
kijkje op http://www.scoutingsintjo-
ris.nl/•

 Er valt weer 
wat te 
kiezen
Nederlanders hebben op tenminste vier momenten het recht hun 
volksvertegenwoordigers te kiezen. Van boven naar beneden: 
europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Gemeentelijk 
noem ik ten onrechte als laatste, want de gemeenteraad staat 
het dichtst bij u wanneer het gaat om de invloed op uw leven en 
leefomgeving. Steeds meer overigens, want de overheid kiest 
er steeds vaker voor om voorheen landelijke problemen op het 
bordje van de gemeenteraad neer te leggen.

Dit jaar worden ze weer gehouden: de verkiezingen voor de 
gemeenteraad. En we voorspellen u dat in heel veel gemeenten 
de lokale partijen een steeds belangrijker rol gaan spelen. Wat mij 
betreft ten onrechte, want een PvdA’er, een VVD’er of een CDA’er 
in Breda zijn net zoveel Bredanaar als de vertegenwoordigers van 
partijen die zeggen vooral het lokale belang te willen behartigen.

Voor de grootste wijk van Breda, de Haagse Beemden, worden de 
komende verkiezingen belangrijk. Want welke partij gaat er de 
komende jaren nu eens voor zorgen dat al die wijkplannen die 
in de afgelopen jaren per stapel zijn aangeleverd eindelijk eens 
worden uitgevoerd. Wie zich daarvoor het hardst gaat inspannen is 
pas over vier jaar duidelijk, maar het minste wat we kunnen doen 
is alle partijen vooraf kritisch bevragen over wat hun voornemens 
zijn. Daarom hebben de bewonersorganisatie BEKOM, de 
ondernemersverenigingen van de verschillende winkelcentra en 
de redactie van HBNieuws zich voorgenomen de verschillende 
partijen uit te nodigen in onze wijk om uit te komen leggen 
wat hun plannen zijn. U hoort nog precies waar en wanneer dat 
gaat gebeuren, maar we hopen dat u er bij bent wanneer de 
verschillende politieke karavanen onze wijk gaan aandoen. Het 
gaat tenslotte om uw eigen dagelijkse leefomgeving.

Wat groeit daar in de wijk

Tuinvogeltelling

De huismus is terug van weggeweest. Tot zondagochtend 19 
januari 11.00 uur was dat de meest getelde vogel in de Haagse 
Beemden. In het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 
januari 2014 vond namelijk de elfde editie van de Nationale 
Tuinvogeltelling plaats.

nico Koevoets

De ranglijst van de meest waargeno-
men vogels in de Haagse Beemden:
1) koolmees 2) huismus 3) appelvink 
4) pimpelmees 5) merel 6) Turkse 
tortel 7) kauw 8) roodborst 9) ek-
ster 10) spreeuw 11) heggenmus 12) 
houtduif 13) groenling.
De top 3: koolmees, huismus en ap-
pelvink, steken er met kop en schou-
ders bovenuit. Zij zijn duidelijk meer 
gezien dan de andere vogels. Voor 
een typische stadsvogel zoals de 
huismus is dat op zich verklaarbaar. 
Als de huismus eenmaal ergens voor-
komt, dan is ze nooit alleen. De huis-
mus leeft in groepen van gemiddeld 
tien mussen. Daardoor kan het aan-
tal telexemplaren snel oplopen.
Wanneer men vogels gaat waarne-
men, is het handig om te weten wat 
de verschillen zijn tussen de soorten. 

Zo zijn er meerdere soorten mussen 
die in de tuin aan komen vliegen. De 
huismus is bruin. De rug is bruin ge-
streept en ze leeft in kleine groepen. 
Het mannetje heeft een grijs petje 
en een zwarte borst. Het vrouwtje 
heeft een egaler en doffer uiterlijk. 
De heggenmus schuifelt als een 
muis met schokkerige bewegingen 
over de grond. Ze hebben een lood-
grijze onderzijde en een dunne sna-
vel. Meestal zijn ze alleen, soms zijn 
ze met zijn tweeën, maar ze komen 
nooit in grotere groepen aan vliegen. 
De ringmus leeft in groepen om het 
huis, vooral aan de rand van dorpen, 
steden en bij boerderijen. Opvallend 
aan de ringmus is de donkere wang-
vlek.
De Nationale Tuinvogeltelling wordt 
elk jaar georganiseerd door de Vogel-
bescherming Nederland. Voor de de-
finitieve telresultaten kan op internet 
gesurft worden naar de site https://
www.tuinvogeltelling.nl/.•

• De huismus. Foto: Nico Koevoets.
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Nillus
Tekst in Àlgemin Beschaofd 
Bredaos.

Ãàmbiessies, die ‘eet-ie, diejen 
Nillus. Jaorelààng lôpt-ie as 
Ôôns Majordomus vûrrup, 
zwaoiend meej zunne parreplu. 
Da ding gebrukt-ie nie tege dun 
rege, mar om zunne weg te 
baone. ‘Ut zwaoien meej diejen 
parreplu is un immitaosie vàn 
wa dun Prins vàn Giegeldonk 
meej zunne scepter doet. Dun 
stap naor dun scepter is vûr 
Ôôns Majordomus dan ôk nie zo 
grôôt.

Meej leje ôge ziet-ie toe ‘oe Prins 
Ad zun drie ambtstermènne 
volmàkt. Liefst wilt-ie da Ad 
ermeej stopt. Ôôns Majordomus 
is wàrschènluk dun man 
àchter die verhaole da Ad 
ermeej wou ophouwe. ‘IJ is ‘ut 
vermoedeluk gewist die Ad ‘eet 
wille umpraote dûr ‘um vûr te 
‘ouwe dat-ie te oud zou zèn. 
Maor da’s nie gelukt: uteindeluk 
‘eet Ad toch wir vûr dun scepter 
gekoze. En terech’. Zeker nao 
dun vûrbildige retraite vàn Ad. 
Vàn Nillus ken nie gezeet worre 
dat-ie zich netjes gedraoge 
‘eet tijjens zunne retraite. Dun 
proclamaosie vàn zunne twidde 
ambtstermèn hing aon un zijjen 
draojke. Wie wit, ‘eet-ie dun 
Paus omgekocht. Neej, nie meej 
geld. Da wèrrekt nie, wàànt 
diejen Paus ‘eet cente zat. Er 
gaon geruchte da Nillus zun 
Paoges in ‘ut geheim naor Rome 
zèn gegaon. Maor da zèn mar 
geruchte.

Effe nog trugkomme op du 
ààmbiessies vàn Nillus. ‘Ut 
is àlgemin bekend dat-ie 
wèrrekt op unne schôôl. Hij 
staot zogezeet vûr dun klas. 
Mistal zal-ie wel zitte. ‘IJ lirt 
du brakskes leze en schrève. 
Misschien ôk nog rikkene, maor 
da’s nog dun vraog: ‘tweej 
driejen goan we viere’ is nie zô’n 
goej rikkenvûrbild. Nou gaot 
‘ut verhaol da Nillus op diejen 
schôôl dirrectûr haj wille worre. 
Da zou wa zèn, unne Leutvorst 
as dirrectûr. Alle brakskes zaoge 
da ‘illemaol zitte. Gelukkig liet 
dun sollisitaosiecummissie dun 
keus op un àànder valle. Maor 
Nillus is pas fèftig, dus ‘oud-’um 
in du gaote.

Nillus
Tekst in Algemeen Beschaafd 
Nederlands.

Ambities, die heeft hij, die 
Nillus. Jarenlang loopt hij als 
Ôôns Majordomus voorop, 
zwaaiend met zijn paraplu. 
Dat ding gebruikt hij niet tegen 
de regen, maar om zijn weg 
te banen. Het zwaaien met die 
paraplu is een imitatie van 
wat de Prins van Giegeldonk 
met zijn scepter doet. De stap 
naar de scepter is voor Ôôns 
Majordomus dan ook niet zo 
groot.

Met lede ogen ziet hij toe 
hoe Prins Ad zijn drie 
ambtstermijnen volmaakt. Liefst 
wil hij dat Ad ermee stopt. Ôôns 
Majordomus is waarschijnlijk 
de man achter de verhalen dat 
Ad ermee wilde ophouden. Hij 
is het waarschijnlijk geweest 
die Ad heeft willen ompraten 
door hem voor te houden dat 
hij te oud zou zijn. Maar da’s 
niet gelukt. Uiteindelijk heeft 
Ad toch weer voor de scepter 
gekozen. En terecht. Zeker na 
de voorbeeldige retraite van 
Ad. Van Nillus kan niet gezegd 
worden dat hij zich netjes 
gedragen heeft tijdens zijn 
retraite. De proclamatie van zijn 
tweede ambtstermijn hing aan 
een zijden draadje. Wie weet, 
heeft hij de Paus omgekocht. 
Nee, niet met geld. Dat werkt 
niet, want die Paus heeft geld 
genoeg. Er gaan geruchten dat 
Nillus’ Pages in het geheim naar 
Rome zijn gegaan. Maar dat zijn 
maar geruchten.

Even nog terugkomen op de 
ambities van Nillus. Het is 
algemeen bekend dat hij op een 
school werkt. Hij staat zogezegd 
voor de klas. Meestal zal hij 
wel zitten. Hij leert de kinderen 
lezen en schrijven. Misschien 
ook nog rekenen, maar da’s 
nog de vraag: ‘twee driejen 
gaon we viere’ is niet zo’n goed 
rekenvoorbeeld. Nu gaat het 
verhaal dat Nillus op die school 
directeur had willen worden. Dat 
zou wat zijn: een Leutvorst als 
directeur. Alle kinderen zagen 
dat helemaal zitten. Gelukkig 
liet de sollicitatiecommissie de 
keus op een ander vallen. Maar 
Nillus is pas vijftig, dus houd 
hem in de gaten.

Trui WijsneusTrui Wijsneus

Trui WijsneusTrui Wijsneus Verrassingen 
tijdens Nieuw-
jaarsreceptie 
Giegeldonk

Na een zeer ruim Bredaas kwartiertje beginnen de Bimde Blaozers 
langzaam hun instrumenten op te zoeken om Prins Nillus muzikaal 
naar het podium te begeleiden. Eenmaal binnen weet de Raad van 
Elf van geen ophouden meer. Op de fluitsignalen van Brutus gaan 
ze in steeds onvaster wordende patronen door de zaal, terwijl de 
Nar zijn best doet om hen in de weg te staan. Prins Nillus deelt de 
jaarlijkse onderscheidingen uit en er is een speciale gast.

Liejan van Horen

Het zal wel geen toeval zijn dat een 
aantal Bimde Blaozers de jas open 
laat vallen om een T-shirt met de 
tekst ‘Nillus Ôôns Prins’ te onthullen. 
Daarmee maken ze duidelijk dat ze 
als één man achter hun Prins staan. 
Als de Bimde Blaozers zijn uitgebla-
zen, neemt Oud-Prins Markus het 
woord. Heel stoer verkondigt hij dat 
hij Nillus de microfoon niet zal ge-
ven vanwege diens schier onstuitbare 
spraakwatervallen en stopt Hans van 
Steen de microfoon in handen. Die 
kan het niet nalaten om spelbreker te 
zijn en zo komt het dat Nillus toch 
alle ruimte krijgt om de toehoorders 
toe te spreken.

Speciale gast
De speciale gast is Pastor Rob van 
Uden uit Bavel. Hij overhandigt Prins 
Nillus en zijn Gevolg een boekje om 
op het toilet te lezen. Rob ontvangt 
op zijn beurt een persoonlijke onder-

scheiding uit handen van Zijne Door-
luchtige Hoogheid. Daarna worden 
Niek Nuitermans en Erwin van Rijse-
wijk naar voren geroepen. Niek is al 13 
jaar lid van de Raad van Elf en heeft 
als zodanig op organisatorisch en cre-
atief vlak zijn bijdrage geleverd. Hij 
neemt afscheid van de Raad, maar niet 
van C.C. Giegeldonk. Erwin van Rijse-
wijk verzorgt al sinds mensenheuge-
nis de website van de Carnavalsclub 
en richt zich ook op de social media.

Nieuwe cape
Gerard Lambregts was jarenlang 
notulist bij C.C. Giegeldonk en om 
hem daarvoor te bedanken krijgt hij 
van Prins Nillus een fles wijn. Mar-
cel Braun is elf jaar lid van de Vrien-
den van de Prins en hij krijgt het 
felbegeerde schildje. Als klap op de 
vuurpijl overhandigt Wijnanda Ka-
merbeek aan de Prins en de Raad van 
Elf allemaal een nieuwe cape. Op die 
5e januari worden de Prinsgeburen 
nog uitbundig verwelkomd en vinden 
de ‘bammekes zult’ hun plaats in de 
hongerige magen.•

• Toilet boekje wordt uitgereikt aan Prins Nillus Foto: Jan van Horen
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Kersttreffen treft gulle 
gevers
Samen met winkeliersvereniging De Donk en stichting MEE 
organiseert Bianca van den Berg een Kersttreffen. Het is een 
vervolg op de Sinterklaasactie. Aan elke klant die de C1000 
binnengaat, wordt gevraagd om iets mee te nemen voor 28 
gezinnen die nauwelijks rond kunnen komen en aan een 
feestelijke kerstdis niet hoeven te denken.

Liejan van Horen

Het is zaterdag voor Kerstmis. Mu-
ziekkapel De Fiepers brengt sfeervol-
le kerstliedjes ten gehore. De kerst-
man rinkelt met zijn bel en deelt aan 
de passanten stukjes kerstbrood uit. 
De kerstvrouw schenkt warme choco-
lademelk, koffie en thee. Volle karren 
met boodschappen komen de winkel 
uitgereden. Ze stoppen bij de 30 big 
shoppers die Bianca vol wil krijgen. 
Bianca bedankt de gevers hartelijk 
en verdeelt de gaven over de tassen. 
Huub Miegielsen, bedrijfsleider van 
de C1000, doet er nog een paar do-
zen met kerstkransen bij.

BredaPas
Bianca schetst de problematiek van 
de doelgroep: “De big shoppers gaan 
naar gezinnen die net te veel inko-
men hebben om een beroep te kun-
nen doen op de Voedselbank, maar 
veel te weinig om goed van rond te 
kunnen komen. Een schrijnend voor-
beeld is de manier waarop de bekos-
tiging van zwemlessen geregeld is. 
Mensen die in aanmerking komen 
voor een BredaPas krijgen 90 % kor-
ting. Een gezin dat net iets meer in-
komen heeft dan de norm voor die 
pas, betaalt zelf de 500 euro voor 
een serie zwemlessen. Zo’n gezin 
heeft daardoor veel minder te beste-
den dan een gezin met een Breda-
Pas.”

Kerstpakketten
“De 30 big shoppers zijn al bijna vol. 
We schakelen straks over op kerstdo-
zen voor senioren. Naast de big shop-
pers zijn er ook nog kerstpakketten 
geschonken door de Pierre de Jonge 
Sr. Foundation, Bernice’s Haarmode 
in Teteringen en het Tweedehands 
Winkeltje in Breda. Ook de kerstman 
doneert zijn wedde van 50 euro. Ver-
der zijn er mensen die kerstdiners 

bereiden en invriezen in de ook van 
Bernice’s gekregen vriezer.”
Gezinnen die moeilijk rond kunnen 
komen, wordt verzocht om contact 
op te nemen met Bianca via bianca-
angelina@hotmail.com, desnoods 
anoniem. Ze wil een zo duidelijk mo-
gelijk beeld krijgen van financiële 
probleemsituaties om daarmee de ge-
meente Breda wakker te schudden.•

• De Kerstman en Kerstvrouw lessen hun dorst. Foto: Liejan van Horen

Buzzz bezoekt Olympia
Eindelijk was het dan zover; de Buzzz arriveerde op vrijdag 17 
januari op basisschool Olympia. Veel enthousiaste kinderen 
stonden de buzzz, die vol zat met artiesten en kunstenaars, op te 
wachten. Zij verzorgden een spetterend optreden. Als dansend en 
zingend, lieten de docenten zien waarom dans, muziek, theater en 
beeldende kunst zo leuk is. Daarna mochten de kinderen zelf aan 
de slag.

Lars Hobma

Als afsluiting presenteerden de kin-
deren op een spectaculaire manier, in 
het bijzijn van een vuurspuwer, hun 
resultaat op het schoolplein.
Kinderen die op het eind van deze 
dag merken dat ze dit ook in hun 
vrije tijd willen doen, konden zich na 
deze cultuurdag die Bestemming On-
bekend heet, aanmelden voor de 2de 
ronde: Bestemming in Zicht die op 16 
februari plaatsvindt.

Bestemming Onbekend
Ruim twee jaar geleden kwam het 
idee naar boven voor dit project, 
dat onderdeel is van Stichting Uit De 
Kunst Breda. Deze stichting heeft als 
doel kinderen in hun vrije tijd op een 
laagdrempelige manier met kunst en 
cultuur in aanraking te laten komen.
In samenwerking met de cultuurcoa-

ches van de gemeente Breda, Surplus 
Welzijn, Jonge Ondernemende Moe-
ders (J.O.M.), Nieuwe Veste, Muzipo , 
Irene Laros, Dansnest en Mezz is dit 
project gerealiseerd.
Als het een succes blijkt te zijn zal 
dit het volgend jaar plaatsvinden in 
de wijk Hoge Vucht. Op Olympia was 
deze eerste ronde een daverend suc-
ces.

Bestemming in Zicht
Na de eerste ronde kunnen kinderen 
die geïnteresseerd zijn in dit project 
zich aanmelden voor de 2de ronde: 
Bestemming in zicht. Op zondag 16 
februari worden de deelnemende 
kinderen door grote Amerikaanse 
schoolbussen opgehaald bij het Hek-
senwiel om workshops kunst te gaan 
volgen en om naar voorstellingen te 
gaan kijken. Hiervoor moeten van 
tevoren op school kaartjes gekocht 
worden voor €2,50 per stuk. Wees er 
snel bij, want er is maar een beperkt 

aantal kaartjes en deze vliegen de 
deur uit.

Bestemming bereikt
In maart worden er speurtochten 
georganiseerd langs aanbieders van 
kunst. Kinderen lopen deze speur-
tocht met hun eigen leerkracht. Deze 
tocht gaat door de wijk. Zo beseffen 
kinderen dat ze zich ook dicht bij 

huis met kunst kunnen bezighouden. 
Buzzz hoopt dat kinderen zo langdu-
rig zullen genieten van kunst en hun 
eigen talenten verder kunnen ontwik-
kelen.

Voor meer informatie over de 
Buzzz kunt u terecht op www.
uitdekunstbreda.nl of via de mail op 
info@uitdekunstbreda.nl•

• Dans en plezier hebben tijdens Buzzz! Foto: Jille Zuidema
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Slagwerk tijdens 
workshops Atelierbreda
Nieuwe en bekende gezichten 
komen bij Atelierbreda 
binnenlopen tijdens de twee 
dagen in de kerstvakantie 
dat Iris Stolk een workshop 
beeldhouwen of boetseren 
organiseert. Het bewerken 
van speksteen vindt beneden 
plaats, het werken met drie 
soorten klei boven. Als extra 
is er deze schoolvakantie een 
workshop slagwerk, verzorgd 
door Lucifers Slagwerk.

Liejan van Horen

Op 2 en 3 januari staan de deuren 
van Atelierbreda open voor kinde-
ren. Het beeldhouwen en boetseren 
is voor een aantal van hen bekend 
terrein. Ook de nieuwkomers doen 
vol overgave mee. Heel geduldig en 
precies stukjes speksteen verwijde-
ren, zodat de gewenste vorm over-
blijft, vereist het kunnen inschatten 

wat het effect is van het weghalen 
van een stukje steen. Bij het boet-
seren is het meer een kwestie van 
langzaam opbouwen van een kunst-
werk.

Slagwerk
In drie kwartier tijd weet Silvester van 
Rijckevorsel van Lucifers Slagwerk 
samen met de kinderen een knap 
stukje slagwerk in te studeren dat ze 
op het eind van de middag laten ho-
ren aan hun ouders. Omdat de groep 
nogal groot is, deelt Silvester hem 
in tweeën. Elk deel krijgt een ander 
stukje in te oefenen. Qua moeilijk-
heidsgraad zijn de nummers gelijk. 
Silvester geeft zijn geheim prijs: “Ik 
kijk naar wat mijn neefjes en nichtjes 
leuk vinden en dat is mijn richtlijn. Ik 
ga kinderen dan ook niet vermoeien 

met allerlei muziektheorie. Ik speel 
meestal iets voor en de jonge musici 
spelen het na. Het moeilijkst voor 
kinderen – en ook voor volwassenen 
– is samenspel: allemaal tegelijk be-
ginnen en in hetzelfde tempo spelen. 
Ik leer ze dan ook om goed naar mij, 
de dirigent, te kijken.”

Drummen leuker?
Rond 16.00 uur komen de ouders 
binnendruppelen. De jonge kunste-
naars spelen nog even buiten, totdat 
Sylvester hen naar binnen roept. Hij 
vangt hun aandacht door zijn drum-
stokken omhoog te steken en ze 
vervolgens te kruisen. Ze doen het 
na. Op de vraag of ze drummen nu 
leuker vinden dan beeldhouwen ant-
woorden drie willekeurig gekozen 
deelnemers resoluut ‘nee’.•

Tafeltennisvereniging Gageldonk
Al meer dan 30 jaar is er in de Haagse Beemden een 
tafeltennisclub actief. Na vele jaren in De Raaimoeren is de club 
vorig jaar verhuisd naar de sportzaal van het Graaf Engelbrecht 
College aan De Ganzerik in Breda.

nico Koevoets

Hier wordt iedere week recreatief ge-
speeld en daarnaast worden er ook 

competitiewedstrijden afgewerkt. 
Verder is het mogelijk een training 
te volgen die door leden van de ver-
eniging wordt verzorgd. Ze spelen 
iedere week op dinsdagavond vanaf 

20.00 uur, waarbij het trainingsuur 
staat gepland van 20.30 tot 21.30 
uur. Om de tafeltennissport voor ie-
dereen toegankelijk te houden wordt 
de contributie bewust heel laag ge-
houden. U betaalt 25 euro per drie 
maanden en dat is minder dan twee 
euro per avond. Voor het batje en 
sportschoenen moet U zelf zorgen, 
de rest wordt door de vereniging ver-

zorgd inclusief de training.
Voor iedere belangstellende is er de 
gratis introductieavond. Maak ken-
nis met de sport en medesporters 
en kom dinsdagsavonds eens kijken. 
Voor alle nieuwe leden heeft men de 
eerste avond een begeleider beschik-
baar. Niets houdt U dus tegen om een 
balletje te komen slaan. Meer infor-
matie op www.gageldonk.nl.•

• Kunstwerk van speksteen Foto: Jan van Horen

• Slagwerk show voor de ouders Foto: Jan van Horen



• Moeder Wendy en Kayden zijn bezig met de spelling. Foto: Jille Zuidema

Een kijkje in de klas

Groenten en fruit bij de voordeur
Rimco Maas (29) is in een vergevorderd stadium om zijn 
‘Útopisch’ project te realiseren. Hij wil het gemeenteperkje 
voor zijn deur veranderen in een moestuin. Gesprekken met 
wijkbeheerder Peter Bosman en kwartiermaker Jos Brok van 
Stadslandbouw Breda zijn positief uitgevallen. Wanneer de 
gemeente zekerheid krijgt dat de medebuurtbewoners ook achter 
zijn plannen staan, wordt het groen licht gegeven. Rimco heeft 
een volkstuintje en zegt de liefde voor het tuinieren van zijn 
vader te hebben geërfd. Met eigen middelen financiert hij de 
gewassen in het nieuw in te richten moestuintje.

neLLeKe van der Zee

Eigenlijk is het idee ontstaan uit een 
ergernis”, vertelt Rimco. “Mijn huis 
ligt op de route van basisschool de 
Wildert. Dagelijks stonden er kinderen 
in mijn voortuin om naar de visjes 
in mijn vijvertje te kijken. Na eerst 
in mijzelf te hebben gemopperd, 
bedacht ik , waarom het negatieve niet 
ombuigen naar iets positiefs? Kinderen 
zijn leergierig. Als ik nu eens van het 
gemeenteperkje voor mijn deur een 
moestuin kan maken, dan kunnen de 
kinderen dagelijks de ontwikkelingen 
volgen en leren dat een komkommer 
niet bij de supermarkt groeit, maar op 
het land.” Rimco nam contact op met de 
gemeente en met Stadslandbouw Breda. 
Die hadden wel oren naar het project. 
Er zijn nog enkele details uit te werken 
en dan kan Rimco in maart/april met 
zijn pilot van een jaar van start gaan.

Oogst delen
Kwartiermaker Jos Brok: “Ik ben erg 
blij met dit initiatief. Ik vind het ook 

heel idealistisch dat iedereen van de 
gewassen mag pakken. Ik ben er heel 
trots op. Het is een nieuwe manier 
van participatie in de samenleving. 
Rimco heeft ook toegezegd mee te 
helpen het project in andere wijken 
te realiseren.” Peter Bosman van 
de gemeente Breda: “In principe 
gaat de gemeente akkoord met dit 
plan. Wij willen wel de zekerheid 
dat buurtbewoners ook achter het 
idee staan. Wij zullen de huidige 
beplanting rooien en stellen het 
stukje grond ter beschikking.” 
Wanneer alle neuzen dezelfde kant 
op wijzen, ondertekent Rimco in 
maart een wijk-deal waarin als 
condities vermeld staan, dat hij voor 
een goed onderhoud zorgdraagt , dat 
het contract voorlopig een jaar geldig 
is en jaarlijks stilzwijgend verlengd 
kan worden. “Ik hoop dat het project 
goed gaat lopen en dat het als een 
soort olievlek over Breda uitspreidt”,, 
aldus een enthousiaste Rimco.

Meer info: www.gezondbreda.nl of E: 
info@gezondbreda.nl•

Basisschool De Rietvink aan de Kraanvogel 92 gaf ouders 
woensdag 15 januari de kans om eens een kijkje te nemen in 
de klas van hun kind. Zo wilden zij de ouders meer betrekken 
bij het onderwijs van hun kind en de goede band tussen 
beide bevorderen. Ongeveer 50 – 60 ouders hadden van deze 
laagdrempelige kans gebruikgemaakt.

neLLeKe van der Zee

“Wij hebben een kleine school met 
125 leerlingen”, begint directeur Inez 
Wolters het gesprek. “Onze kern-
woorden zijn ambitie, samen, per-
soonlijk, respect en plezier. Op deze 
school is iedereen welkom. Er is veel 
aandacht voor het individuele kind 
en er wordt goed onderwijs gegeven. 
Het is voor ons belangrijk dat kin-
deren zich op hun gemak voelen op 
school. Door deze dag te organiseren 
kunnen ouders precies zien hoe het 
kind onderwijs krijgt. Zij kunnen me-
thodes inkijken en een praatje met 
de leerkracht maken.”

Normale lesdag
“Wij hebben geen speciale activitei-

ten georganiseerd”, vertelt interne 
begeleider Annet Sneep. “Op deze 
wijze krijgen ouders een goed beeld 
van ons lesprogramma. Voor ons is 
het heel belangrijk dat kinderen lek-
ker in hun vel zitten. Daarom begin-
nen wij vanaf de middenbouw al met 
trainingen om het zelfvertrouwen bij 
kinderen te versterken. In groep 8 ge-
ven wij specifieke trainingen als brug 
naar het voortgezet onderwijs.” Inez: 
“Maandelijks hebben wij een open 
podium waar iedere keer een andere 
groep zich kan presenteren. Donder-
dag 16 januari hebben wij een ‘Buzz 
& Battle’. Dat is een cultuurproject 
met dans, muziek, drama en beel-
dende kunst. Op 22 januari starten 
de landelijke Voorleesdagen Hierbij 
nodigen wij opa’s en oma’s uit om te 
komen voorlezen.” Wendy Zeeman: 

“Ik vind het een leuk idee om te zien 
hoe het er in de klas aan toe gaat. 
Mijn zoon Kayden zit in groep 4. 
Het is fijn om kinderen enthousiast 
te zien. Wij hebben spellingsles en 
taalles gehad.” Kayden: “Ik vind het 

gezellig dat mama er is. Dan kan ze 
zien wat ik op school doe.” In groep 
8 mochten de ouders een Engelse les 
volgen en kregen ze uitleg over de 
methode begrijpend lezen.
Meer info: www.derietvink-breda.nl•

• Van dit perkje gaat Rimco in het voorjaar een 
moestuintje maken.

Foto: Jille Zuidema.
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Bouwen en keuren in Giegeldonk
De Carnavalskoorts begint al hevig toe te slaan met een open dag 
bij de Waogenbouwers en het keuren van het Eerste Harinkje. 
In de loods aan het Hekven 2 zijn Carnavalsverenigingen De 
Schobbejakke, W’rom, de Narrekoppen en De Meikevers al vanaf 
11.11 uur druk bezig met hun wagen. ‘s Middags vanaf 16.00 uur 
is het bij de Ganzerik een dolle boel met in de hoofdrol: Prins 
Nillus van Giegeldonk, Prins Petrus C Lie dun AllerAllerIrste van 
ut Kielegat, Prins Peer d’n Zeventiende van ‘t Aogje en Baron 
Philippe-Charles van ‘t Ginneken.

Liejan van Horen

In de loods zijn de Waogenbouwers 
druk bezig. De wagens verkeren in 
diverse ontwikkelingsfasen. Er staat 
een wagen die nog niet veel meer is 
dan een in elkaar gelast metalen ske-
let. Bij een andere wagen wordt het 
skelet bekleed met klei, waarmee de 
vorm van de figuren gemodelleerd 
wordt. Op een andere plaats zijn 
mensen bezig met het aanbrengen 
van een laag glasvezel die wordt vast-
gelijmd met vloeibaar polyester. Dit 
vastlijmen wordt ‘doppen’ genoemd 
en is een precies en tijdrovend klusje. 
Tot slot wordt de wagen in vrolijke 

kleuren geschilderd.

CV Wellus
Voor het eerst is de Giegeldonkse 
CV Wellus niet aanwezig in de loods. 
Niek Nuitermans, hoofd Facilitaire 
Dienst Giegeldonk, licht toe: “Er was 
te weinig aanwas om nog een goede 
bouwploeg samen te kunnen stellen. 
Gelukkig hebben ze vorig jaar nog 
een Prinsenwagen gemaakt die we zo 
lang mogelijk willen gebruiken.”

Eerste Harinkje

Bij de Ganzerik laat Prins Petrus C 
Lie op zich wachten. Diverse magen 
beginnen hoorbaar te knorren. Als 
de duisternis bijna valt op 12 janu-
ari, komt de bus uit het verre Kiele-
gat eraan. En dan is het buiten vis-
sen geblazen en wel achter het net. 
Dat blazen doen natuurlijk de Bimde 
Blaozers en dat vissen, nou ja vis-
sen, is een taak voor de Doorluchtige 
Hoogheden. Prins Petrus C Lie vangt 
een kerstvis met -bal, Prins Peer d’n 
Zeventiende een koekenpan, Baron 
Philippe-Charles een L-vis en Nillus 
Ôôns Prins het Eerste Harinkje.

De Ruijter
Binnen staan Karel en Jolanda Pre-
voost van Vishandel De Ruijter met 
grote schalen vol heerlijke nieuwe ha-
ring. Die hebben ze ook op dinsdag 
bij De Donk, op woensdag bij Hek-
senwiel en op zaterdag bij De Berg, 
maar dan niet gratis.•

• Serieus bouwwerk 
van een hobbyist

Foto: Jan van 
Horen

Twee Driejen Gaan We Vieren!
Met dit motto viert carnavalsstichting 
C.C. Giegeldonk (Haagse Beemden) 
feest! En niet zomaar feest! Buiten al-
le gebruikelijke carnavalsactiviteiten 
zoals de optocht, kindercarnaval en 
de Bonte Bimde Avond viert C.C. Gie-
geldonk dit jaar haar 33 jarig bestaan!
Al in 1980 was er een groep mensen 

die met elkaar afspraken dat ze voor 
alle inwoners van deze nieuwe wijk, 
jong en oud, elk jaar het carnaval in 
de Haagse Beemden zouden organi-
seren. De stichting werd op 17 sep-
tember 1982 officieel opgericht, maar 
het jaar 1980 wordt door de stichting 
gezien als het eigenlijke oprichtings-
jaar. Natuurlijk is er vanaf die da-
tum veel veranderd. Omtrent die tijd 
woonden er ongeveer 5000 mensen, 
inmiddels zijn dat er al zo’n 28.000! 
Dit betekende voor de stichting ook 
dat het aantal activiteiten uitgebreid 
werd. C.C. Giegeldonk heeft in haar 
33 jarig bestaan nauwe banden ge-
kregen met de eigen wijkbewoners en 
met de andere carnavalsstichtingen 
in de wijk en in Groot Breda.

Om 33 jaar Giegeldonk groots te vie-
ren geeft C.C. Giegeldonk op zater-
dag 25 januari een feest in Lot66 aan 
de Mijkenbroek in Breda. (Kartbaan) 
Carnavalsvierders uit Breda en (wij-
de) omgeving zijn erbij om samen dit 
lustrum te vieren. Vanzelfsprekend 
zullen de Prins van Breda, de Baron 
van ‘t Ginneken, de Prins van ‘t Aogje 
en andere hoogheden met hun gevolg 
uit onze randgemeenten hierbij aan-
wezig zijn. We hebben dan ook diver-
se verrassingen in petto.
Wilt u dit feest meevieren? Op zater-
dag 25 januari  bent U allen van harte 
welkom vanaf 19.30 uur in Lot66.  
Om 20.00 staat u een grandioze ope-
ning te wachten, uiteraard is carna-
valskleding verplicht!• 

Mis hem niet, de 
Giegeldonkse Pin
Leg de euro’s alvast maar klaar, want 
een Giegeldonkse Pin kopen gaat niet 
lukken met de pincode. Nee, het is 
niet nodig om ver te lopen voor die 
Pin: hij wordt aan huis bezorgd, als 
was hij via het internet besteld. Prins 
Nillus in hoogsteigen persoon gaat 
met zijn Gevolg en de Bimde Blaozers 
de deuren langs. Geef de Carnavalesk 
uitgedoste vrijwilliger die aanbelt 
geen kopje koffie en zeker geen glas 
bier, maar koop een onvervalste Gie-
geldonkse Pin van hem of haar. Fa-
milie boven de grote rivieren wil vast 
ook wel een Pin en het is niet verbo-
den om er meerdere af te nemen. De 
gemeente Breda heeft toestemming 
gegeven voor deze vorm van geldin-
zameling. Let dus op zondagmiddag 
26 januari op de deurbel.

Kijk ook eens naar 
de geweldige pro-
m o t i e f i l m s  o p 
www.giegeldonk.
n l / c m s 2 / m u l t i -
media/bewegend-
beeld/92-actueel•

Mis hem niet, de 

Woodpecker toernooi 2014
Op 2 februari gaat het jaarlijkse bad-
mintontoernooi van BC Woodpecker 
weer van start. Dit toernooi is intus-
sen uitgegroeid tot het grootste bad-
mintontoernooi van Breda. Met zo’n 
30 teams uit geheel Nederland kan 
men spreken van een landelijk team-
toernooi.
Bij deze 23e editie wordt er weer ge-
speeld in:

• A-klasse 1e RBB t/m topklasse NBB• B-klasse 2e en 3e klasse RBB• C-klasse 4e en 5e klasse RBB en 
overige recreanten

Voor ieder wat wils. Het voornaam-
ste bij dit badmintontoernooi is 
wel, naast het sportieve aspect, de 
gezelligheid. Vandaar dat teams uit 
Valkenswaard en Almere al diverse 
jaren achter elkaar deelnemen aan 
dit toernooi. Het toernooi wordt ook 

dit jaar weer gehouden in het Rac-
ketcentrum te Breda, en natuurlijk is 
publiek van harte welkom.
BC Woodpecker is een bloeiende 
vereniging waar je zowel recreatief 
als op competitieniveau kan spelen.
Zowel bij de senioren als de junioren 
is er altijd plaats voor nieuwe leden. 
Kom eens kijken op onze website als 
je badminton een leuke sport vindt. 
En als je graag wilt proberen om een 
shuttletje mee te slaan ben je altijd 
welkom op de donderdagavond in 
sporthal De Ganzerik in de Haagse 
Beemden. De jeugd speelt van 18.30 
tot 20.30 en is verdeeld in 2 groepen. 
De senioren spelen van 20.30 tot 
23.00.

Meer informatie over BC Woodpecker 
kan je vinden op www.bcwoodpecker.
nl. en op Facebook.•

Haagse 
Beemden 
Loop zoekt 
bestuursleden
Gedurende 25 jaar is de 
Haagse Beemden Loop een 
niet weg te denken evenement 
in de Haagse Beemden. Een 
evenement dat georganiseerd 
wordt door een team van 
enthousiaste vrijwilligers. Een 
aantal van deze vrijwilligers 
heeft, na een langdurige 
carrière, te kennen gegeven om 
te stoppen met het werk als 
bestuurslid.

Daardoor zijn er vacatures ontstaan 
voor de volgende functies; secreta-
ris, coördinator vrijwilligers en een 
coördinator sponsoring.Voor meer 
informatie over deze functies kunt u 
contact opnemen met de voorzitter 
van de Haagse Beemden Loop mevr. 
Angelique van Erp. Het emailadres 
waarop u haar kunt bereiken is ange-
lique.vanerp@haagsebeemdenloop.
nl.  Zij kan u alles vertellen over de 
functies en het tijdsbeslag dat aan 
die functies verbonden is. •
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Huisartsengroep Haagse Beemden

• Z. Hamidi, Spank 120, T: 5410779, 
Spoednummer: 076-5426868. 
Meer informatie op www.huisart-
senpraktijkhaagsebeemden.nl.; • M.P. Frankenhuis, Arenberglaan 
229, T: 5418444. • In het Medisch Centrum Kroeten, 
Helmkruid 4, 4823 MK Breda: 
J.P.H.M. Bressers, T: 5423067; B. 
Jagt, T: 5424438; G.J.M.M. van der 
Steen & Y. van der Steen-Janssen, 
T: 5410460; R.M. Stoopendaal, T: 
5421201. • In het Medisch Centrum Donk, Es-
sendonk 7a, gebouw 4010, 4824 
DA Breda: J.M.C. Pelgrom-de Bruin 
en J.C. van Nispen, T: 5967722. 
Website: www.docvadis.nl/
huisartsenpraktijkstardoc/• Het huisartsenteam Roothans, 
Raaimoeren 19, Breda Telefoon-
nummer 5410298. Website: www.
hethuisartsenteam.nl

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 Amp-
hia-ziekenhuis Molengracht 21, T: 
5258500. U wordt alleen geholpen na 
telefonische afspraak.

Apotheken
Apotheek Haagse Beemden, Honds-
donk 60, T: 5416026; Apotheek 
Kroeten, Helmkruid 2, T: 5493854, 
Apotheek De Waag, Heksenkruid 6, 
T: 5411100. 
De avond-, nacht- en weekend-
diensten worden verzorgd door de 
Dienstapotheek Breda BV in Amphia 
ZH, locatie Molengracht (volg bor-
den Amphia) Spoedeisende Hulp, T: 
0900-2768335. Op het terrein wordt 
verwezen naar de Huisartsenpost, 

Dienstapotheek en Eerste Hulp.

Tandartsen• Tandartspraktijk Brandebeemd, 
Brandebeemd 29, T: 5410045; • N. Lacroix, Lange Slagen 32, T: 
5414118; • Gezonde Mooie Tanden, Heksen-
kruid 11-13, T: 5710011; • P.H.A. van Unnik, Helmkruid 6, T: 
5411311;• K. Tanka, Essendonk 7a, T: 
8200211 (tevens orthodontie).

Verloskundige Praktijk Prinsenbeemden
T: 5228847. Irma Franken en Nienke 
Koster. Spreekuur: MC Donk. Essen-
donk 7a, gebouw 4010. Spreekuur: 
MC Kroeten Helm kruid 4c

Verloskundig Centrum
T: 5657177. Kitty Beekx, Hethy Krij-
nen, Marjolein Krijnen, Durvina Loos-
man en Wendy Verhagen. Spreekuur: 
MC Kroeten, Helmkruid 4c

Verloskundigenpraktijk Het Zomerhuis
T: 5714601. Dominique Hegter-
mans, Sanne Jeurissen, Lotte Liesker 
en Hanneke Pieterse. Spreekuur: MC 
Kroeten, Helmkruid 4c.  Zie ook: 
http://www.verloskundigen4u.nl/ 

Centrum voor Jeugd en Gezin Breda 
Voor kleine of grote vragen kunt u te-
recht bij het CJG. 24 uur per dag be-
reikbaar via gratis telefoonnummer 
0800 - 444 000 3 of mail naar info@
cjgbreda.nl 
Het CJG is een netwerkorganisatie 
met onder meer School-CJG-ers op 
basisscholen en in wijken.
Voor de Haagse Beemden is dat 
Chantal Hendrickx: chantal.hen-
drickx@cjgbreda.nl. Voor meer infor-
matie: www.cjgbreda.nl
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Geef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op activiteitenkalender@hbnieuws.nlGeef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op activiteitenkalender@hbnieuws.nlGeef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op activiteitenkalender@hbnieuws.nlGeef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op activiteitenkalender@hbnieuws.nl

Datum Tijd Activiteit Locatie Organisator Bijzonderheden Informatie

08 feb
Start
13.30 uur

Rikken 
Steunpunt
Heksenwiel

KBO  Haagse Beemden
Zaal open om 13.00 uur.
Ook voor niet leden

Toegang slechts E2,50
Veel leuke prijsjes  zijn er te winnen

22 feb
Start 
19.30 uur

BINGO
Steunpunt 
Heksenwiel

KBO Haagse Beemden
Zaal open om 18.45 uur.
10 rondjes bingo , een super ronde en een loterij

Veel mooie prijzen. o.a. tassen vol met levensmiddelen.
We maken er een feestavond van

Zingen bij Novavoices

Novavoices is een enthousiast koor 
uit Breda. We hebben een afwisse-
lend repertoire met zeker niet de 
makkelijkste stukken om te zingen.
Er is nog beperkte ruimte in iedere 
stemgroep. Trek de stoute schoenen 
aan en kom gewoon eens meedoen. 
Met “Ik kan niet zingen” kom je er 
niet onderuit. Iedereen kan dat of 
kan het leren. Gewoon eens durven. 
Bij Novavoices worden evergreens, 
musical en modern pop repertoire 
met elkaar verbonden. Bekende me-
lodieën uit deze muziekstijlen wor-
den met veel verve uitgevoerd. Ieder 
nummer kent zijn eigen uitvoering. 
Door deze stijl en door de kwaliteit 

van ons optreden hebben we onder 
meer  recent twee eerste prijzen in 
de wacht gesleept.
Om een idee te krijgen wat Novavoices 
onlangs in het Chassé heeft laten ho-
ren en zien kunt u kijken op youtube. 
De zoektermen “promo”en “nova-
voices” brengen u naar een compilatie 
van uitvoeringen van  ons koor. 

Lijkt meedoen hieraan  een leuk idee? 
Sluit je dan aan. Kom eens luisteren 
en wellicht meedoen bij onze repetitie. 
Die is iedere dinsdagavond om 20.00 
uur in ’t Kraaienest. Meer informatie 
076-5309054 of www.novavoices.
nl.•

Nu ook darten in de 
Haagse Beemden
Nu er wederom een Nederlandse we-
reldkampioen darten is opgestaan 
is de sport hier  mateloos populair 
geworden. In de Haagse Beemden is 
een initiatief genomen om een dart-
vereniging op te zetten. Een keer per 
week wordt er gedart in BC De Loper 
en wel op de woensdagavonden van 
19.00 tot 23.00 uur.
Bij voldoende belangstelling gaat 
Dartvereniging Elpaso ook daadwer-
kelijk van start. Voor volwassenen is 

dit het geval bij minimaal tien perso-
nen. De kosten voor een dartavond 
bedragen € 3,50 per persoon.
Als er voldoende belangstelling is 
van de jeugd zullen er dartmiddagen 
opgezet worden op de woensdagmid-
dagen.
Voor deze woensdagmiddagen zijn 
er nog vrijwilligers nodig om de 
jeugd bij te staan. 
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via p.nuyten@ziggo.nl•
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• AUGUSTINUSPAROCHIE

Parochiekern Bethlehem
Secretariaat: Lucaskerk, Tweeschaar 125, tel. 076-541 01 94 
bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.00 uur. 
e-mail: bethlehem@augustinusparochiebreda.nl 
website: www.augustinusparochiebreda.nl
Pastor Frans Verkleij,  bereikbaar via het secretariaat

Overzicht diensten:
Zondag   januari. e zondag door het jaar  
09.00 uur Lucaskerk, eucharistie
Voorgangers:  J. Bot en F. Verkleij
Zondag  februari. Opdracht van de Heer 
09.00 uur Lucaskerk, eucharistie m.m.v. het Jubilatekoor 
Voorganger: J. Bot 

Elke dinsdagmorgen “Open Inloop” in Inloop 
Clement van . tot . uur.
Inloop Clement is gevestigd in Kindcentrum Olympia, 
Vlierenbroek 28-32. 

• EVANGELISCHE KERK JEFTA

Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda
076-5717575
Zondagse diensten: 11.00 uur
Anna Rozenkranskerk
Meidoornstraat 111 te Breda
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
De zondagse diensten vinden plaats om 11.00 uur in de 
Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111 te Breda (wijk: 
Tuinzigt)
De diensten zijn gevarieerd en laag drempelig; ze staan 
open voor ie der een, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, 
tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen 
en achtergronden hebben binnen Jefta een plek van 
ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar 
daarnaast ook met elkaar. 
Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ 
jaar. Kinderkerk De Ark om 11.00 uur. De kinderen van 2½ 
t/m 12 jaar hebben hun eigen programma. Ook de tieners 
hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst.

Overzicht diensten:
 januari: Dienst
Spreker: Hans van der Meulen 
 januari: Dienst

Spreker: Ad van der Heiden 
 februari: Dienst met Avondmaal
Spreker: Hans van der Meulen

Huisgroepen in de Haagse Beemden, elke 
woensdag om . uur:
Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575
Jongerenhuisgroep
Elke woensdag om 20.00 uur: Waterloostraat 11, bij Michel 
en Tineke de Joode ( 06-47783623)
Alphacursus
Bedoeld voor mensen die iets meer over het christelijk 
geloof willen weten. Voor informatie en opgave: Sjaak en 
Karien Goudswaard,(0162-461246)

• WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN DE 
PKN TE BREDA

Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 12, Breda, tel. 076 
5422433.
Wijkpredikant: ds. Wim Bisschop, Elise van Calcarstraat 
23, tel. 076 5419603
voorzitter: Rolf Boertien, tel: 076-5418688 mailadres: 
Voorzitter@NoorderBeemden.nl 
scriba: Peter Schuitmaker  mailadres: Scriba@
NoorderBeemden.nl 
kerktaxi: Mark Michels, tel. 076-5873434
website: www.Lucaskerk.nl 
Open Kerk
Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: voor een 
praatje, een kop ko�  e of gewoon even stil zitten in de 
kerkzaal en eventueel een kaarsje branden. Voor veel 
bezoekers en ook voor gastheren en gastvrouwen een 
bijzonder moment in de week. Van 10.00-12.00 uur staan 
de deuren open en is de ko�  e klaar. U bent van harte 
welkom.

Overzicht vieringen: 
Zondag  januari : Gebedsweek eenheid, 
oecumenische viering
Aanvang: 10.45 uur
Voorgangers: pastor F. Verkleij en ds. W.J. Bisschop, Breda
Zondag  februari : Werelddiaconaat, 
doopzondag
Aanvang: 10.45 uur 
Voorganger: ds. W.J. Bisschop, Breda

• KAPEL H.H. MARIA/DYMPHNA

Moerenpad 10 (achter de Bethlehemkerk).
Iedere eerste zondag van de maand wordt in de kapel een 
Vesperviering gehouden. 
Er worden teksten uit enkele psalmen gebeden, 
afgewisseld met dwars� uit muziek en momenten voor 
eigen meditatie. Aanvang 18.00 uur. Einde 18.15 uur 

Win een overheerlijke vlaai van de week
Geef uw oplossing door via onze website www.hbnieuws.nl. 

Kies in het menu de optie Kruiswoordpuzzel 
en vul de oplossing (het winwoord) in het for-
mulier in. Uiterste inzenddatum: 1 feb 2014.

Winnaar nr. 22: J. Dufour, Lange Hil 75

Crea-spel ochtend
Met de koude dagen weer in het vooruitzicht is het gezellig om sa-
men te komen voor creativiteit of een gezelschapsspel.
In het kader van buurthuis van de toekomst stelt BSV Boeimeer aan 
de Heksendans 4 hun ruimte beschikbaar. Iedere vrijdagochtend 
tussen 09:00 en 12:00 uur bent u welkom. U brengt uw eigen werkje 
mee om de kunst van het kaarten maken, breien, haken, borduren 
en kantklossen te leren. U kunt ook een spel mee brengen om het 
gezellig met anderen te spelen. Voor €3,00 inclusief koffie of thee 
heeft u gezelligheid en warmte, doet u sociale contacten op en gaat 
u met leuke ideeën aan de slag. Info: 06 – 130 76 896•
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