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Afscheid

Bij het afscheid van conciërge 

Cees van der Muren op BS de 

Rietvink hadden wij een interview 

met hem.

Vrijwilligers in het 
spotlicht

Heel wat vrijwilligers doen het 

nodige goede werk en mogen 

daarvoor best eens in het 

zonnetje gezet worden. Onze 

redacteur ging, geheel vrijwillig, 

naar vrijwilligster Rosine voor een 

leuk gesprek.

Krant van de 
toekomst

Leerlingen van NBS de Burgst 

wonnen de eerste prijs in de 

wedstrijd ‘Krantenpagina van de 

toekomst”. In dit nummer een 

verslag.
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Duizendpoot

Angela van Rijthoven woont 

in de  Haagse Beemden en is 

een creatieve duizendpoot. 

Regelmatig te zien bij StadsTV 

Breda, en nu ook hier.
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20 jaar Haagse 
Beemden Nieuws

In de laatste terugblik deze 

maand: een interview met Toine 

van Nispen.

Ons graffitiproject (zie pagina 5) heeft als Hart-voor-je-Buurtproject de Bewonersprijs 
2004 gewonnen. Hier neemt initiatiefnemer Peter van Kakerken de prijs in ontvangst.

Haagse Beemden Nieuws
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Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Haag-

se Beemden Nieuws op 29 november 1984
Afgelopen voorjaar bestond het Haagse Beemden Nieuws 
20 jaar. Het hele jaar hebt u op deze plaats een terugblik 

kunnen zien op het beginjaar 1984. In dit laatste van deze 
speciale reeks terugblikartikelen een interview met Toine 

van Nispen, al die jaren een bezige bij in een steeds groter 
wordende wijk.

“Een mooie tijd was dat”
Vraag Toine van Nispen naar de eerste jaren van de wijk en 
hij begint enthousiast te vertellen. Van 1978 tot 1984 was 
hij voorzitter van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum 
Haagse Beemden. Twintig jaar geleden, in 1984, werd hij 
geïnterviewd door het Haagse Beemden Nieuws omdat hij 
afscheid nam als voorzitter. 

Door Marian Hulshof

Hij lacht als hij het stukje met foto 
ziet. “Ja, toen had ik nog een baard. 
Het was toch best een opvallende 
baard, maar hij was eraf en niemand 
zag het! Iedereen vroeg: ‘Heb je 
soms een nieuwe bril?’.” Nog steeds 
woont hij in het huis waar hij in 1978 
kwam wonen. De bewoners van de 
eerste 123 huizen van de Haagse 
Beemden waren in die tijd op zich-
zelf aangewezen. Behalve zandho-
pen was er niets. Samen met enkele 
buurtgenoten ging hij alle bewoners 
af om ze te enthousiast te maken voor 
een bijeenkomst in de Texasbar. Het 
werd een gedenkwaardige bijeen-
komst met veel belangstellenden. De 
bewoners besloten tot de oprichting 
van een aantal voorzieningen om het 
sociale leven in de wijk te laten op-
bloeien. Samen met anderen leverde 
Toine daarna een bijdrage aan de 
geboorte van de Haagse Beemden 
Koerier (voorloper van het Haagse 
Beemden Nieuws), de Beemdentil en 
vele andere wijkevenementen. 

Stropdas
Zijn enthousiasme is Toine nog lang 
niet kwijt, de woorden ‘gezéllig!’ en 
‘zó leuk!’ komen vaak terug in zijn 
verhaal. Hij laat enkele exemplaren 
zien van de ‘Haagse Beemden Koe-
rier’. Een echt tijdschrift, bijna zonder 
advertenties, voor een deel met de-
zelfde rubrieken en onderwerpen als 

nu, maar duidelijk voor een kleiner 
publiek, getuige de rubriek: ‘Jarigen 
in de wijk’. “Je kende iedereen,” licht 
Toine toe. Na zes jaar ging ‘de Koe-
rier’, zoals iedereen hem noemde, ter 
ziele omdat de uitgave te duur werd. 
Vrij snel daarna ontstond in iets 

andere vorm het huidige ‘Haagse 
Beemden Nieuws’. Behalve mede-
werker van de Haagse Beemden 
Koerier was hij lange tijd voorzitter 
van de Stichting Sociaal Cultureel 
Centrum Haagse Beemden, waaruit 
‘De Beemdentil’ is ontstaan. “Een 
leuke tijd”, herinnert Toine zich. Hij 
vertelt hoe een noodgebouwtje met 
een schoollokaal en een bouwkeet 
uitgroeiden tot het huidige gemeen-
schapshuis. Daar kwam een heleboel 
bij kijken: organisatorische zaken, 
maar ook praten met de gemeente, 
met jongeren, met opbouwwer-
kers... “Dan kwamen we ’s avonds 
aanrennen, soms met de stropdas 
nog aan… een mooie tijd was dat! 
Zonder Ineke Carol, de vrouw van 
de dokter, had ik het trouwens nooit 
gered. Zij besteedde er ook bijna een 
hele werkweek aan. Toen ik het zes 
jaar gedaan had, ben ik er toch mee 
gestopt. Mijn hele vrije tijd zat erin, 
ik was ’s avonds nooit thuis, op een 
gegeven moment wilde ik ook meer 
tijd hebben voor de kinderen.”

Rikavonden
Naast zijn werk voor de Haagse 
Beemden Koerier en de Stichting 
Sociaal Cultureel Centrum deed 
Toine van alles om het woonplezier 
in de buurt te vergroten. Hij bena-
drukt verschillende keren dat hij dat 
niet in zijn eentje deed en noemt 
moeiteloos een heel rijtje namen 
van mensen die zich ook inzetten. 

Hij zat in het buurtfeestencomité, 
hij zat in het comité ‘Recreatie Ha-
zenberg’ dat bijvoorbeeld hielp om 
sportverenigingen van de grond te 
krijgen en rikavonden in de Texasbar 
organiseerde, en hij was Prins Carna-
val. Tegenwoordig doet hij het wat 

rustiger aan. Als voormalige Prins 
van Giegeldonk zit hij nog wel in 
het ‘Register van Oud-Prinsen’. Met 
veel plezier weidt hij uit over ‘oud-
prinsjesdag’, de derde dinsdag van 
november, als alle oud-prinsen een 
dagje op stap gaan. 

Horeca
Door de grootte is de Haagse Beem-
den wat minder persoonlijk gewor-
den, maar dat vindt hij niet zo erg. 
“Dat heeft als voordeel dat er meer 
mensen zijn die aan alles meedoen, 
een te kleine kern is niet goed.” De 
grootste verandering in de wijk van 
de afgelopen twintig jaar vindt hij de 
komst van winkelcentrum Heksen-
wiel. “Dat was een verbetering voor 
de hele wijk, dat je alles kunt doen in 
de wijk zelf. Alleen de horeca, het is 
jammer dat er geen leuke horeca in 
de wijk is. Dat dát nog niet veranderd 
is. De gemeente beweert nog steeds 
dat de horecavergunningen op zijn: 
je hebt ’t Archief en de Texasbar, en 
verder de sportverenigingen en de 
buurthuizen, die hebben allemaal 
vergunningen. Maar waar kun je nou 
leuk lunchen en koffiedrinken hier in 
de wijk?” Al met al heeft hij toch nog 
geen enkele reden om te verhuizen: 
“Ik denk dat het de mooiste wijk van 
Breda is. Dat zie je als je fietst. Dat 
vertel ik aan iedereen. Het groen is 
groener geworden, de wijk is mooier 
geworden. De band is wat minder, 
maar de sfeer is nog steeds goed.”

Toine van Nispen Foto Marian Engel
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Op hun taak 
berekend?

Hoera, er is weer eens bezoek geweest 
van de mensen die wij hebben gekozen om onze stad te 
besturen. Nu ging het over de verkeersveiligheid. En ik 
heb weer eens met verbijstering zitten kijken naar het 
schouwspel. Met ogen op steeltjes of een ongelovige blik 
in hun ogen namen de dames en heren kennis van onze 
frustraties en van de enorme reeks verkeersproblemen in 
onze wijk.

Ja, 30.000 is het inwonertal van de Haagse Beemden. Bijna twintig pro-
cent van de Bredanaars woont hier. Een gegeven dat bij enkele raadsleden 
verbazing wekte. En werden al deze mensen door slechts één club ver-
tegenwoordigd? Ja, door het BEKOM. Tjonge jonge, dat was wel bijzon-
der… In de rest van de stad zijn wel zesentwintig buurt- en wijkraden! 
Dan zijn ze in de Haagse Beemden toch wel eensgezind zeg! Al jarenlang 
met de gemeente in overleg? Nooit wat van geweten. En die mensen 
hebben wij gekozen…

Chocolademunten
Het BEKOM had heel ludiek aan alle raadsleden een zakje chocolademun-
ten uitgereikt. Met een knipoog naar het Casino was het de bedoeling dat 
ze, door het inzetten van munten op de diverse knelpunten, aan konden 
geven welke punten van hen de meeste prioriteit kregen. De uitslag: op 
de eerste plaats ‘creatief denken’. Dank je de koekoek, dat kost niets. Op 
de tweede plaats: de situatie op de Klarenberg en als derde de school-
routes. Tekenend was echter wel dat enkele raadsleden heerlijk van de 
chocolade zaten te snoepen…

Verkiezingen
Wat doen we bij de eerstvolgende verkiezingen? Wel, Brabant is al eeu-
wenlang traditioneel. De ‘arrebaaier’ stemt natuurlijk rood, dus PvdA, de 
middenstander stemt VVD en de confessionele stemt CDA. Dat is al jaren-
lang zo en dus zullen we nooit van de vaste stokpaardjes verlost worden. 
Toch? Let op mijn woorden, we gaan over tot de orde van de dag en over 
vier jaar is er weer een andere gemeenteraad.

Wensen
Nog even en het is Kerstmis. Over de hele wereld wensen de mensen 
elkaar geluk, zelfs mensen die elkaar de rest van het jaar figuurlijk naar 
het leven staan. Politieke leiders wensen elkaar vrede toe en gooien een 
dag later weer kwistig met bommen en granaten… Aan dat soort zaken 
doe ik niet mee. Ik wens ieder die zijn naasten, en dat zijn we eigenlijk 
allemaal, goed gezind is een goed en vredig kerstfeest toe. Een spet-
terende maar gezonde jaarwisseling en een voorspoedig 2005! Wel de 
vuurwerkrotzooi opruimen hoor!

Griffel 

Hoofdprijs voor het graffitiproject
Uit handen van Louis Moers, directeur Particulieren van de Rabobank, 
kregen Peter van Kakerken en Ivo Mouwen een cheque ter waarde van  
€ 1000,- . Tijdens de presentatie op 10 november op het Stadskantoor, 
was de jury het er unaniem over eens dat dit project gehonoreerd moest 
worden met de hoofdprijs. Het feit dat een ouder persoon op het idee 
kwam om legale graffiti aan te brengen op de fietstunnels, waardoor er 
voor de jongeren workshops ontstaan, vond de jury heel bijzonder.

Door Nelleke van der zee

Slapeloze nachten had Peter ervan 
gehad. Zijn eerste presentatie en dan 
nog wel zo’n belangrijk project. Hij 
had zich goed voorbereid. De afge-
lopen workshops stond hij driftig te 
fotograferen. Iedere ontwikkeling 
werd door hem op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Hij stond met zijn 
neus vooraan toen de jongeren van 
beeldend kunstenaar Rutger uitleg 
kregen hoe zij het beste de spuitbus-

sen konden gebruiken. Het resul-
teerde in een leuke presentatie op 
het Stadskantoor.

Kunstwerken
De jongeren zijn nu op de work-
shops flink aan het oefenen om hun 
tekening met de spuitbussen op de 
grote spaanplaten te krijgen. Zo te 
zien zitten er toch wel wat ‘kunste-
naars in de dop’ bij. Het uiteindelijke 
resultaat zal aan de jury voorgelegd 
worden. Zij zullen een keuze maken, 

welke ‘pieces’ daadwerkelijk op de 
tunnelwanden mogen komen. Tot 
nu toe komen de deelnemers trouw 
naar hun workshop en volgen de tips 
van Rutger en Bas op. “Het is echt 
leuk om met deze jongeren te wer-
ken. Ze zijn heel leergierig,” vertelt 
Rutger enthousiast.

Beoordeling
De workshops waren op 10 decem-
ber afgerond. Bij het schrijven van 
dit artikel lag in de planning om de 
beoordeling door een jury op 11 
december in JC de Kelder te doen. 
Vanuit de Gemeente afdeling Cul-
tuur, Bekom en Focus zouden afge-
vaardigden gevraagd worden. Peter 
van Kakerken en docent Bas gaan de 
werkstukken ook beoordelen. Welke 
personen daadwerkelijk in de jury 
plaats namen en welke kunstwerken 
de twee tunnels gaan versieren, le-
zen jullie uitgebreid in de volgende 
HBN editie.

Nagekomen bericht
Juist voor het ter perse gaan kregen 
we de informatie dat op 17 decem-
ber de ‘proef’-tunnels (Emer en 
Achter-Emer) zullen worden schoon-
gespoten, waarna in het weekend 
van 18-19 december de kunstenaars 
aan de slag gaan. Vervolgens wordt 
op 19 december de coating aange-
bracht.

Cees was de baas!
Op 16 december heeft Cees van der Muren, conciërge van 
CBS de Rietvink, na bijna 21 jaar afscheid genomen van 
zijn school. Na een werkzaam leven van 45 jaar is een 
welverdiend pensioen zijn deel.

Door Aad Robeerst

Cees van der Muren is een bemin-
nelijk man. Hij is 61 jaar, gehuwd en 
heeft twee volwassen kinderen. Na 
de lagere school ging hij, veertien 
jaar oud, werken. Dat ging zo in die 
tijd. Verdere ontwikkeling volgde op 
de avondschool en hij werd elek-
tromonteur in de bouw. Door twee 
hartinfarcten op jonge leeftijd moest 
hij stoppen en na enkele moeilijke 
jaren kon hij via de BSW aan de slag 
op de Revius school. Die school was 
in 1979 begonnen in een houten 
gebouw op de plaats waar nu de 
parkeerplaats van de Beemdentil 
is. Aantal leerlingen bij de start: 
twee! In 1984 werd Cees daar dus 
conciërge. Al tamelijk snel verhuisde 
de school naar de Wandelakker en 

twee jaar geleden werd er door een 
gebouwenruil weer verhuisd naar de 
huidige plaats aan de Kraanvogel. In 
1995 werd er gefuseerd met de Dr. 
De Visscherschool en is de naam ver-
anderd in ‘de Rietvink’.

Bent u een strenge conciërge?
“Nee hoor, ik kan uitstekend op-
schieten met de kinderen. Nooit 
problemen. Natuurlijk moet je wel 
eens een vermanend woord spreken, 
maar dat is normaal.” Ja, Cees stond 
er middenin. Als conciërge doe je 
alle voorkomende werkzaamheden 
buiten het lesgeven. De leerkrach-
ten ondersteunen met bijvoorbeeld 
kopiëren, kleine onderhoudsklusjes 
op school en ga zo maar door. Na-
tuurlijk is de technische achtergrond 
heel plezierig. 

EHBO en schoolkamp
Heel plezierig vond Cees de contac-
ten met de kinderen. Jarenlang ging 
hij ieder jaar, samen met zijn vrouw, 
mee op schoolkamp met groep 8. 
Ook gaf hij regelmatig EHBO-les 
in de klassen, zoals hij ook op het 
Brakkenfestival als EHBO-er mee 
doet.

Valt u niet in een zwart gat?
“Geen sprake van, ik heb genoeg 
te doen. Mijn postzegelverzame-
ling, lezen, puzzelen en natuurlijk 
het Brakkenfestival, activiteiten 
genoeg.” Hoe kinderen zijn functie 
ervaren blijkt uit het volgende: een 
van de vroegere directeuren heette 
Edwin. Op iemands vraag wat die 
deed was het antwoord van de 
kinderen: “Meneer Edwin is de di-
recteur en Cees is de baas van de 
school…”
Nog een anekdote. Toen de TV zijn 
intrede deed op de school, had hij 
het apparaat, samen met een video-
recorder, keurig ingebouwd op een 
wagentje. Zo kon het in ieder lokaal 
gebruikt worden. Aan de juffrouw 
die het ding mee nam vroeg Cees: 
“Weet je hoe het werkt?” Ja hoor, 
dat zou wel lukken. Tien minuten 
later ging de deur open en vroeg ze 
om assistentie, want het ding deed 
het niet. Cees mee en nadat hij de 
steker in het stopcontact had ge-
daan, was het voor elkaar. De arme 
juffrouw heeft het nog jarenlang 
moeten horen… 
Wij wensen Cees in ieder geval nog 
veel gelukkige jaren toe.

Foto Peter van KakerkenCees van der Muren

Het Haagse Beemden Nieuws 
wenst alle wijkbewoners  

Prettige Feestdagen en een 
voorspoedig 2005

Blijdschap om de gewonnen prijs

Aquarel William van der Zanden

Foto Peter van Kakerken
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Windenergie goed voor u?
De wens tot energiebesparing, de toenemende krapte in de fossiele brandstoffen waar 
we mee geconfronteerd worden en het vooralsnog ontbreken van goede en goedkope 
alternatieven is aanleiding om hier en daar windmolens en hele windmolenparken 
neer te gaan zetten. Natuurlijk is er wel een andere mogelijkheid, kernenergie, die 
is schoon en goedkoop en belast op geen enkele manier het milieu, maar de angst 
voor Tsjernobylachtige gebeurtenissen en de onzekerheid over het afdoende en veilig 
opbergen van het kernafval weerhoudt ons om daar verdere stappen in te ondernemen. 

Toch begint ook dat deel van 
de politiek, dat eerst mordicus 
tegen kernenergie was, voor-
zichtig hierover na te denken. 
Ondertussen kopen we grote 
hoeveelheden ‘schone’ of ‘groe-
ne’ stroom, die dan wel in Frank-
rijk in kerncentrales is opgewekt 
en sussen we ons geweten. 
Omdat ook 856 bewoners van 
de wijk Kroeten een windmolen, 
waarvan zij zogenaamd energie 
betrekken en toch een markt-
conforme energieprijs betalen, 
in hun achtertuin hebben staan 
en er meer plannen bestaan tot 
plaatsing van windmolens, on-
der andere in Prinsenbeek, wil 
ik een bijdrage leveren aan de 
mening dat energie verkregen 
uit windmolens de oplossing 
zal vormen voor het probleem 
om veel en goedkoop energie te 
besparen. Een farce! In de on-
langs gehouden enquête onder 
inwoners van de wijk Kroeten is 
ook nog eens gebleken dat het 
merendeel boos en/of teleurge-
steld is dat zij vooralsnog geen 
financieel voordeel genieten van 
het door hun ingelegde bedrag 
van € 900,- per huishouden. 
Zo’n voordeel zou dan moeten 
bestaan uit een aanbieding van 
goedkope stroom of een bepaal-
de uitkering over het eventuele 
rendement van de windturbine. 
Overigens heeft slechts 6,5% 
van de 756 aangeschreven res-
pondenten de enquête ingevuld 
en ingestuurd. Ook vindt circa 
50% de informatie over groene 
stroom en andere links niet in-
teressant.

Windmolenmythe
Er zijn ook plannen om in de 
provincie Utrecht, de Noordzee 

en langs de Afsluitdijk hele windmo-
lenparken neer te zetten en aldus er-
voor te zorgen dat de windmolenmy-
the een nieuw mega-drama wordt. 
Over een aantal jaren zal een nieuwe 
commissie Duivesteijn of een dan 
misschien wel parlementaire enquê-
tecommissie zich dan moeten buigen 
over een nieuw geval van enorme 
geldverspilling. Immers ook bij der-
gelijke projecten worden de kosten 
onderschat, het nut overschat en 
worden de adviezen betrokken van 
belanghebbenden, niet de uiteinde-
lijke gebruiker zijnde. In Denemarken 
zijn van de, twee jaar geleden, ruim 
80 in zee geplaatste windmolens er 
slechts vier van in gebruik, de rest is 
regelmatig kapot en niet bestand te-
gen de heersende omstandigheden. 
Daar is men flink geschrokken van de 
tegenvallende opbrengst na de im-
mens hoge kosten die met plaatsing 
gemoeid zijn.

Natuurwet
De energieopbrengst van windmo-
lens valt namelijk in de praktijk flink 
tegen, omdat de wind nog verander-
lijker is dan het weer zelf. De praktijk 
in Flevoland leert dat de jaarlijkse 
opbrengst daar slechts 12 à 13% is 
van het maximum haalbare. Dat is 
de zogenaamde productiefactor en 
voornamelijk toe te schrijven aan de 
reeds genoemde wisselvalligheid van 
de wind. Als het niet hard genoeg 
waait, tot windkracht vier, levert de 
turbine bijna niets en bij windkracht 
acht waait het alweer te hard en moet 
hij worden stilgezet. Daar tussen in is 
het geleverde vermogen evenredig 
met de derde macht van de wind-
snelheid, waardoor minder wind veel 
en veel minder vermogen oplevert. 
Dat is gewoon een natuurwet en 
niet door technische verbeteringen 
te veranderen. Desondanks baseert 

men zich in de provincie Utrecht toch 
op een productiefactor van 33%, 
dus ruim twee keer te hoog.

BLOW
Het landelijke project, BLOW (Be-
stuursovereenkomst Landelijke Ont-
wikkeling Windenergie) geheten, 
gaat de gemeenschap de komende 
20 jaar minstens € 3,6 miljard kosten. 
Die kosten moeten worden gemaakt 
door het plaatsen van windmolens 
die een gezamenlijk maximaal ver-
mogen leveren van 1500 miljoen 
watt of 1500 Megawatt (MW). Men 
denkt dan aan windturbines van 5 
MW. Zo’n turbine heeft een wiek-
diameter van 70 meter en wordt 
meer dan 180 meter hoog. Vergelijk: 
de Domtoren in Utrecht 112 meter 
hoog. Geen wonder dat verontruste 
burgers bedenkingen uiten. Als je nu 
naar Friesland rijdt over de A6, wordt 
het landschap door tientallen molens 
al behoorlijk verpest. De opbrengst 
van het BLOW project, via 1000 
(!!) van die turbines of gelijkwaar-
dig wordt geraamd op 2,6 miljard 
kWh. Echter de landelijke elektrici-
teitsbehoefte is 108 miljard kWh. 
Dus voor € 3,6 miljard investeren in 
20 jaar wordt 2,4% van de Neder-
landse energiebehoefte opgewekt. 
Dit is natuurlijke een eenmalige zaak, 
want je kunt ons land maar eenmaal 
volzetten met die torens. 

Opbrengst
De gemiddelde jaarlijkse groei van 
de Nederlandse elektriciteitscon-
sumptie is in de jaren 1990-2001 
meer dan 4% geweest. Dus is de 
opbrengst van een dergelijk project 
net voldoende om zeven maanden 
stijging in het gebruik op te vangen 
(bron: energyinformation, inter-
national energy database, februari 
2003). Uit cijfers die aan het licht zijn 

gekomen tijdens een tweedaagse 
discussie bij het Koninklijk Instituut 
Van Ingenieurs, cijfers die door voor- 
noch tegenstanders van windenergie 
worden bestreden is gebleken dat de 
kostprijs van de energie in het kader 
van het BLOW-project twee- tot drie-
maal hoger uitvalt dan van conventi-
oneel opgewekte energie. Een ander 
aspect is natuurlijk de besparing 
aan CO2–emissie ter voorkoming 
van klimaatverandering. Daar in dit 
opzicht ook de vreemdste verhalen, 
zoals bijvoorbeeld de Kyoto overeen-
komst, de ronde doen, zullen wij op 
dit belangrijke punt in een volgend 
artikel terugkomen.

Eneco  
Uiteraard heb ik de beheerder van de 
‘Kroeten-windmolen, Eneco-Energie, 
wederhoor verleend. Eneco is één 
van de grote energie maatschappijen 
in Nederland en profiteert zodoende 
ook in ruime mate van de genereuze 
energiesubsidies. In het kort komt 
hun mening hier op neer. Zij stellen 
zich achter de doelstellingen van de 
Nederlandse overheid om het aantal 
windturbines uit te breiden en vin-

O P I N I E

den dat de verwachting gerecht-
vaardigd is dat windenergie op 
termijn kostendekkend zal zijn. 
Zij stellen ook dat het de klant is 
geweest die het begrip ‘groene 
stroom’ heeft geïntroduceerd en 
dat het de klant is die ‘groene’ 
stroom wenst. Wat betreft 
de ‘productiefactor’, die wij 
hanteren stellen zij de huidige 
turbines betrouwbaarder zijn 
en 27% opleveren. Bovendien 
kunnen ze 98% van de tijd dat 
er voldoende wind is, draaien. In 
Utrecht zal volgens Eneco-Ener-
gie de productiefactor tussen 25 
en 36% liggen.

De technische gegevens voor 
bovengenoemd artikel zijn ver-
kregen door de vriendelijke me-
dewerking van Prof. dr. Ir. F. W. 
Sluiter en Ir F. Kloosterman, TU 
Eindhoven, zij publiceerden over 
dit onderwerp reeds eerder in 
de Volkskrant. Commentaar op 
bovenstaand artikel is uiteraard 
van harte welkom.

Joop Leeser

Brede school ‘De Vlierenbroek’ zet de deur open

Door Nelleke van der Zee

Een aanbod van diverse activiteiten, 
waaruit de leerlingen konden kiezen, 
gaf het geheel een feestelijk tintje. 
Bryan van tien jaar uit groep 6/7 
van KBS Hagehorst had eierkoeken 
versierd. Osnan van negen jaar ver-
maakte zich met het opvangen van 
pepernoten met een speciale peper-

notenbroek. Voor het officiële ge-
deelte gingen leerlingen en ouders 
van KBS Hagehorst en OBS de Vlier 
om kwart over drie naar de gym-
zaal. Na een welkomstwoord van 
de directeur van de Vlier konden wij 
genieten van een traditionele dans 
van een Cambodjaanse dansgroep. 
Daarna werd de microfoon overhan-
digd aan wethouder Marja Heerkens 
voor de officiële opening.

Onthulling
In het kort vertelde Marja Heerkens 
aan de leerlingen wat haar functie 
op het Stadskantoor in hield. Ze 
nodigde een aantal kinderen uit om 
samen met haar de onthulling te vol-
trekken. Een mooi geschilderde deur 
kwam achter het doek te voorschijn, 
dat symbool staat voor deze ope-
ning. Door deze open deur liepen 
zeventien kinderen met in hun han-
den papier waarop de activiteiten en 
verschillende partners van de Brede 

school De Vlierenbroek te lezen 
waren. Een van de ouders van KBS 
Hagehorst vertelde over het nut van 
de ouderkamers, die op beide scho-
len aanwezig zijn. Ter afsluiting van 
het geheel kreeg wethouder Marja 

Heerkens een gekleurd balletje aan-
gereikt, dat symbool staat voor de 
Brede school De Vlierenbroek. De 
verschillende kleuren staan voor de 
instanties die hieraan meewerken 
en de georganiseerde activiteiten. 

De officiële status is binnen en dat moet gevierd worden. Op 
vrijdag 3 december werd de Brede school de Vlierenbroek 
geopend door wethouder Marja Heerkens. De hele dag stond 
in het teken van feestelijke activiteiten,  waarbij de Zwarte 
Pieten niet ontbraken.

Foto's Peter van Kakerken

Computer- 
cursussen
De Stichting Computerette 
Haagse Beemden organiseert 
computercursussen in buurt-
centrum de Loper aan de Julie 
Claeysstraat 27. Op 13 januari 
2005 start weer een beginners-
cursus Windows XP, Microsoft 
Word 2000 en Internet/E-mail. 
Wij hebben nog enkele plaatsen 
vrij! In twaalf lessen worden 
eerst de beginselen van het 
besturingssysteem Windows XP 
uitgelegd, daarna gaat de docent 
in op de mogelijkheden van het 
tekstverwerkingsprogramma 
Word 2000. In het laatste blok 
wordt het gebruik van Internet 
geleerd, met de nadruk op het 
kunnen versturen van E-mail. 
We hebben de beschikking over 
vijf nieuwe pc’s die in een lokaal 
van het buurtcentrum staan op-
gesteld. We streven ernaar om 
maximaal twee leerlingen per 
pc/les te hebben. Een cursus-
avond duurt van 20.00-22.00 
uur. Het cursusgeld voor de 
twaalf lessen bedraagt (inclusief 
lesmateriaal) € 35,-, info: John 
Conradi, tel. 5411203.
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Duizendpoot
Angela van Rijthoven (34) is presentatrice, zangeres, 
zangdocente en redacteur. De in de Haagse Beemden 
opgegroeide Angela presenteert wekelijks het programma 
OpStap op de lokale zender TV&Co. Daarnaast geeft ze privé-
les aan zo’n 20 leerlingen op de Nieuwe Veste en onlangs 
heeft zij ook nog eens haar eigen tijdschrift opgericht: 
VocalistenMagazine. Hoog tijd voor een gesprek dus.

Door Rowan Zuidema

De eerste 282 abonnees zijn binnen. 
Over de reden van de oprichting van 
het blad kunnen we kort zijn. Om-
dat Angela nooit een vergelijkbaar 
magazine heeft kunnen vinden wat 
ze graag had willen lezen, besloot ze 
het zelf maar uit te geven. Inmiddels 
heeft zij al heel wat positieve reacties 
op haar blad VocalistenMagazine ge-
kregen, dat zich volgens de website 
richt op de ‘‘professionele vocalist, de 
zangdocent en de betere amateur.’ 
Mensen zijn erg te spreken over het 
feit, dat allerlei verschillende onder-
werpen in het magazine aan bod ko-
men: van verzekeringen tot beauty 
en van spiritualiteit tot cd-recensies. 
Het grootste pluspunt is volgens 
lezers echter, dat de interviews met 
bekende zangers zo’n andere insteek 
hebben. Voor Angela is dat ook niet 
meer dan logisch: “Ik wil een blad 
maken voor zangers, dus ga ik al die 
sterren geen vragen stellen over hun 
privé-levens of de laatste gewonnen 
grammy’s. Nee, ik wil juist weten 
hoe ze zich bijvoorbeeld voelen als 
hun stem het niet doet. Zelf hebben 
de lezers daar allemaal wel eens mee 
te maken, dus dan is het leuk om van 
de ‘grote’ mensen te horen hoe zij 
daar over denken.”

Ontmoeting met idool
Het is de bedoeling dat het ‘Voca-
listenMagazine’ eenmaal per kwar-
taal verschijnt, met in elk nummer 
in ieder geval twee interviews: met 
een nationale en internationale ster. 
“Voor het eerste nummer heb ik Ilse 
de Lange en Gino Vannelli mogen 
interviewen,” aldus Angela. “Gino is 
echt mijn idool. Al vanaf dat ik twaalf 
was, vind ik zijn muziek mooi.” Ze 
begint te glunderen zodra ze vertelt, 
dat ze met hem uit eten is geweest. 
“Hij wilde weten wat ik at en hoe dat 
smaakte. Dus ik vroeg hem: “Wil je 
ook wat?” en voor ik het wist zat hij 
opeens van mijn bord te eten!” Op 
de website van het VocalistenMaga-
zine (www.vocalistenmagazine.nl) is 
het glossyblad voor 7,50 euro te be-
stellen. Het meest recente nummer is 
gisteren (16 december) verschenen.

TV&Co
Maar hoe is iemand die geen enkele 
ervaring heeft met presenteren bij 
de tv terecht gekomen? Angela licht 
toe: “Joep Schreuder, de initiatiefne-
mer van TV&Co, had een idee voor 
een nieuw programma, namelijk Op-
Stap. Dat programma gaat over wat 
er allemaal te doen is in het weekend 
in Breda op het gebied van uitgaan, 
cultuur, muziek, uit eten enzovoorts. 
Hij zocht daar iemand bij en hij wilde 
eigenlijk een nieuw gezicht. Blijkbaar 
heeft hij dat zo links en rechts laten 
vallen, want die oproep kwam uit-
eindelijk terecht bij een zangleerling 
van mij. Die had Joep gebeld met de 

mededeling: “Ik weet wel iemand 
voor je programma: Angela van Rij-
thoven!” Blijkbaar is haar naam va-
ker gevallen, want op een gegeven 
moment besloot Joep om Angela 
eens uit te nodigen voor een ge-
sprekje. En dat klikte. “Als zangeres 
ben ik natuurlijk wel regelmatig op 
tv geweest en ik heb ook veel jingles 
ingezongen op de radio. Maar het is 
toch wel anders om al pratend en 
gastvrouwachtig voor een camera 
te staan.” 

Allereerste opdracht
Voor haar allereerste opdracht in sep-
tember, het verslaan van de sponsor-
borrel van de Ginnekense braderie, 
was ze absoluut niet zenuwachtig. 
“Ik zag er juist ongelofelijk de humor 
van in, er was tegen me gezegd: “Ga 
je gang, je kent het concept,” dus ging 
ik mijn gang, op gevoel.” Het bleek 
goed genoeg te zijn om uitgezonden 
te worden. En dus zat Angela een 
aantal dagen later samen met haar 
ouders op de bank naar haar eerste 
presentatriceklus te kijken. Ze vond 
het niet raar om zichzelf terug te zien 
op tv. “Maar wat ik nog nooit van me-
zelf had gezien, is hoe ik me gedraag 
in gesprekken. Ik leek wel een soort 
ja-schudpoppetje! Mijn vader zei 
ook al: “Heb je soms een motorische 
stoornis?” Volgens Angela ben je je 
superbewust van de camera, maar 
de kunst is om dat ook weer los te 
laten. “Ik moet wel mezelf zijn, maar 
niet teveel. Niet de privé-Angela, ik 
moet wel een zekere professionali-
teit uitstralen. En die scheidingslijn 
begin ik steeds duidelijker onder de 
knie te krijgen”. OpStap wordt iedere 
woensdagavond uitgezonden op 
TV&Co (tv-zender: StadsTVBreda) en 
duurt zo’n 12 minuten.

De Nieuwe Veste
Waar ze de tijd vandaan haalt is de 
grote vraag, maar zij ziet naast bo-
venstaande bezigheden ook nog 
kans om tal van andere muziekgere-
lateerde activiteiten uit te voeren. Zo 
zingt ze tijdens huwelijken en geeft 
ze zangles ‘lichte muziek’ (=alles 
behalve klassieke muziek) aan zo’n 
20 man op de Nieuwe Veste. Zie voor 
meer informatie www.nieuweveste.nl

Verkeersveiligheid nu wel aangepakt?
Op 16 november kwam de raadscommissie SOV (Stedelijke Ontwikkeling en Verkeer) op 
uitnodiging van het BEKOM op bezoek. Schoolbesturen, verkeersouders, buurtbewoners en 
de winkeliers van Heksenwiel hadden hun klachten over de verkeersonveiligheid op een rijtje 
gezet.

Door Aad Robeerst

Al jaren lang worden de Haagse 
Beemdenbewoners door de politiek 
aan het lijntje gehouden als het gaat 
om de problemen met de verkeersaf-
wikkeling. In deze trant opende Rob 
Lustenhouwer namens het BEKOM 
de bijeenkomst. De in groten getale 
opgekomen leden van de gemeen-
teraad zaten er ietwat verbaasd bij, 
hierdoor de enorme kloof tussen 
burgers en gemeentebestuur accen-
tuerend. Met vele foto’s, verzameld 
in een PowerPoint presentatie, werd 
er door verschillende belangengroe-
pen duidelijk gemaakt dat er het 
een en ander schort aan het verkeer. 
De vele schooldirecteuren en hun 
verkeersouders betoogden dat de 
schoolroutes beslist niet de veilige 
routes zijn die ze zouden moeten 
zijn. Zo is er op de Arenberglaan een 
oversteekplaats precies in een bocht 
van de weg. Overzicht voor kinderen 
en automobilisten is vrijwel nihil. Dit 
werd overduidelijk door de foto’s 
aangetoond. Al jaren proberen de 
betrokkenen de gemeente te bewe-
gen om die oversteek te verplaatsen 
naar een beter overzichtelijk punt. En 
al jaren gebeurt er niets. Ook routes 
die door moeders op de fiets worden 
gevolgd zijn op diverse plaatsen zeer 
onoverzichtelijk.

Klarenberg
De bewoners van de Klarenberg 
hadden eveneens  een mooie pre-
sentatie. Ook zij kampen al jaren 
met overlast. Zie hiervoor het artikel 
in nummer 9 van deze krant. Omdat 

de Westerhagelaan fungeert als ont-
sluitingsweg voor Heksenwiel, Over-
kroeten en Kroeten, is het vertoeven 
in de tuinen geen pretje. In negen 
jaar tijd, tot en met 2003, zijn er 310 
ongevallen gebeurd. Let wel, deze 
zijn bekend bij de politie. De onge-
vallen die niet gemeld zijn, maken dit 
aantal nog veel hoger. Met de on-
gevallen van dit jaar erbij komen we 
op meer dan zestig gewonden, van 
wie veertien zwaar, en helaas ook op 
een dodelijk slachtoffer. Toch is dit 
voor de gemeente geen ‘hot spot’. 
Als je op internet naar www.motor-
forum.nl surft, zie je de tip dat je op 
de Westerhagelaan in tien bochten 
‘met-het-knietje-aan-de-grond’ kunt 
scheuren. Wel aanbevolen tussen 
tien en elf, want dan wordt er niet 
gecontroleerd…

Heksenwiel
De parkeerproblematiek bij Heksen-
wiel is een geval apart. De rijweg aan 
de kant van de Heksenschans is veel 
te smal voor tweerichtingsverkeer. 
Ook dit bleek weer overduidelijk uit 
de foto’s. Piet van Overbeeke pleitte, 
namens de winkeliers, voor het in-
stellen van éénrichtingsverkeer, en 
dan wel in omgekeerde richting. Dat 
zou met weinig kosten al heel wat 
verbeteren. 

Noortberghmoeren en 
Volgermoeren
Over het algemeen is het in de Moe-
renbuurt heel lastig parkeren. De 
doorgangen zijn destijds veel te smal 
opgezet, waardoor de bewoners nu 
met de brokken zitten. Creatief den-

ken is één, maar vooraf nadenken is 
beter! De situatie in deze buurt is, 
om het zacht uit te drukken, niet op-
timaal. Ook hier wordt er dringend 
om goed doordachte maatregelen 
gevraagd. Een speciaal knelpunt is 
de situatie bij de sporthal Raaimoe-
ren. Het halen en brengen van kinde-
ren van basisschool de Werft en de 
school voor bijzonder onderwijs Ber-
kenhof is een crime. Van Overbeeke 
toonde foto’s, waarop ter plaatse 
wel veertien busjes stonden!

Al vijf jaar gepraat
De schooldirecteuren betoogden dat 
er al vijf jaar wordt gepraat met de 
deskundigen van de gemeente. Zij 
zijn heel teleurgesteld dat er nog 
heel weinig gedaan is. Het is steeds 
een herhaling van zetten. “Wanneer 
gaan we er eindelijk wat aan doen? 
Er is ons al te vaak een worst voor 
gehouden.” De schoolhoofden zijn 
bang dat de specifieke problema-
tiek toch weer ondersneeuwt in ‘het 
grote kader’.

Afsluiting
Piet van Overbeeke sprak in zijn 
afsluitend praatje de hoop uit, dat 
de gemeenteraad door het nieuwe 
duale bestel nu eens een opdracht 
aan het College van B&W zal geven 
om dit soort zaken op te lossen. In 
het slotwoord van André Lips, de 
voorzitter van de raadscommissie, 
werd echter alleen toegezegd dat dit 
onderwerp, nu echt beloofd, op de 
agenda wordt gezet.

Oproep
Ben jij (net) van de middelbare school af en lijkt het je wel leuk om in het 
Haagse Beemden Nieuws te vertellen over je nieuwe opleiding? Meld 
je dan nu aan voor de rubriek ‘Na de middelbare school’, waarin elke 
maand studenten over hun nieuwe vervolgopleiding vertellen. Wie weet 
geef je middelbare scholieren die nog twijfelen over hun studie net dat 
ene zetje in de rug dat nodig is om ook voor die studie te kiezen. 
Als dit je aanspreekt, stuur dan een E-mail naar hbnieuws@westbrabant.
net en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

GBN het @staartje
De Rabobank bestaat dit jaar honderd jaar en heeft allerlei acties 
bedacht. Zo ook een actie Vizier 21 vier. Tweehonderd leerlingen van 
verschillende scholen mochten meedoen aan de wedstrijd ‘maak een krantenpagina van de 
toekomst’. Nutsbasisschool de Burgst aan de Groene Hill had zich hiervoor opgegeven. Een 
groep van vijf leerlingen uit groep 8 werd de winnaar met hun krant GBN @.

Door Nelleke van der Zee

Heerlijk smullend van de slagroom-
taart en nagenietend van de overwin-
ning zaten de leerlingen in de aula. 
Met een opgewonden blos op de 
wangen van de gezonde spanning, 
want de belangstelling van de media 
was groot. Omroep Brabant, BN/De 
Stem, Stads TV en HBN wilden de 
gelukkige winnaars wel interviewen. 
Met de schilderijtjes van de winnen-
de krantenpagina in de hand en hier 
en daar nog een beetje slagroom op 
de mondhoeken stonden ze HBN 
enthousiast te woord. “Wij hebben 
het over apen gedaan, omdat bijna 
iedereen het over buitenaardse we-
zens deed,” vertelt de twaalfjarige 
Thera Simons. Volgens haar groep 
wordt de wereld over honderd jaar 
geregeerd door apen. Haar artikel 
gaat over de tunnel die over de A16 
loopt. De gorilla’s spelen met de rol-
trappen, maar meneer Apenstaartje 
heeft besloten om die weg te halen. 
Hevig protest mocht niet baten, zo-
dat de apen nog alleen maar  met 
de liften kunnen spelen. 

Fantasie
De kinderen konden heerlijk hun 
fantasie erop los laten. Zo ziet de elf-
jarige Thijs Voesenek in de toekomst 
een ‘Mensenheul’. Een attractiepark 
waar de apen de mensen kunnen 
bekijken. Esmée Mulder van elf jaar 

laat een politie-aap een bom onscha-
delijk maken en Charlotte van elf jaar 
schreef een artikel over de koningaap 
die een nieuw paleis zocht. Juffrouw 
Hanna heeft de aanmelding gedaan 
bij Vizier 21 vier en de ‘juffen’ Oda 
en Ellen zijn één week lang met de 
kinderen aan de slag gegaan. De klas 
werd in verschillende groepjes ver-
deeld en iedere groep had zijn eigen 
thema bedacht. Al werkend kwamen 
de onderwijzeressen erachter, dat 
de kinderen maar weinig kranten 
lazen. Het enthousiasme waarmee 
dit krantenproject uitgevoerd werd 

was enorm. Om inspiratie op te doen 
hebben de kinderen wel de echte 
krantenartikelen bekeken. Aukje 
Nachbahr van Vizier 21 vier vertelt 
dat de doelstelling van deze actie 
was, om kinderen mee te laten den-
ken over de toekomst. Het groepje 
dat heeft gewonnen kreeg als prijs 
een afdruk van hun krantenpagina in 
BN/De Stem en de pagina is te zien 
op de Vizier 21 vier SlotExpo van 3 
tot en met 16 december 2004 in 
gebouw F en de Beyerd in de Bosch 
 straat.

De prijswinnaars Foto Peter van Kakerken
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de zussen Aika en Arisa

COLOFON

Redactie:  
Antonieta Derksen-Ponce

Eindredactie:  
Heidi Hoekstra

Medewerkers:  
Samuel de Vries (11 jaar) 
Michiel Beije (8 jaar) 
Kasper de Vries (11 jaar) 
Annelies Ekelmans (7 jaar) 

Stripverhaal:  
Daniela Derksen (14 jaar)

De boekenwurm van het 
pleintje:  
Ruth Terwiel

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

CITO-toets

De oefen-Cito’s van groep acht zijn begonnen en bij 
sommige scholen al weer afgelopen, zoals bij ons in de 
klas (ik weet niet of we nog meer oefen-Cito’s krijgen). 

Door Samuel de Vries

Andere scholen doen totaal 
geen Cito, dat vind ik niet 
goed want het is beter als je 
er wel een krijgt, dan kunnen 
ze beter bepalen wat voor on-
derwijs bij je past. Groep drie, 
vier, vijf, zes, en zeven maken 
ook een Cito, maar geen ech-
te. Dat vind ik juist wel goed 
want dan leren de kleintjes 
zich er op voorbereiden. Er zijn 

verschillende onderdelen; we-
reldoriëntatie, rekenen, taal, 
biologie, aardrijkskunde, infor-
matie verwerken en geschiede-
nis. Rekenen vind ik niet leuk 
want van sommen snap ik niet 
zo veel. Maar alle andere on-
derdelen vind ik wel grappig. 
Iemand uit mijn klas had 5.55 
(of was het nou 5.51?) bij de 
oefen-Cito. Ik weet zeker dat 
hij later een slimme professor 
wordt.

De boekenwurm  

van het pleintje

Kerstboeken
Er zit een feestmaand van jewelste aan te komen. De 
mevrouwen van de boekhandel hebben hun handen vol 
aan het meehelpen uitzoeken van cadeautjes en daarna 
het inpakken, natuurlijk. De boekenwurm is maar eens 
in de kerstboeken gedoken. 

Door Ruth Terwiel

Een kerstboom vol verhalen

Een fijn (voor)leesboek voor 
kinderen van zes tot ongeveer 
tien jaar. De verhalen gaan 
over Kerstmis vieren op school 
en thuis, over sneeuw en en-
gelen en natuurlijk over het 
versieren van de kerstboom. 
Tien kinderboekenschrijvers 
van uitgeverij Leopold hebben 
eraan meegedaan. Er staan 
korte én langere verhalen in 
en trouwens ook twee mooie 
gedichten. Een kei-gezellig 
boek!

Een kerstboom vol verha-
len, Uitgeverij Leopold, ISBN 
9025842402, € 7,95.

Peter en Lotta vieren 
kerstfeest

Dit prentenboek is voor heel 
brave, oplettende kinderen. 
Het is schitterend geïllu-
streerd! We zien de bekende 
kerstattributen, zoals cadeau-
tjes en de kerstboom, maar 
ook onbekende. Dit komt 
omdat het verhaal zich lang 
geleden afspeelt en bovendien 
in Zweden. Kerstmis was daar 
toen anders dan nu bij ons. 

Wie dit boek voorleest, kan 
er beslist tijd voor uittrekken 
om op de bijzonderheden van 
het verhaal en de prenten in te 
gaan. Peter en Lotta zijn twee 
weeskindertjes die bij drie 
tantes zijn komen wonen. De 
tantes zijn lief, het huis is ge-
zellig, de natuur is dichtbij en 
de mensen zijn goed. Al met 
al een heel mooi, vredig kerst-
prenten-voorleesboek.

Peter en Lotta vieren kerstfeest 
door Elsa Beskow; uitgeverij 
Christofoor, ISBN 9062387152, 
€ 12,90.

Geen stille nacht

De herbergier was erg gesteld 
op een goede nachtrust. Maar 
die nacht werd er op de deur 
geklopt. “Vol!” zei de herber-
gier. 

De herbergier wordt de hele 
nacht uit zijn slaap gehouden; 
er schijnt van alles aan de 
hand te zijn in zijn stal... Een 
verschrikkelijk grappig kerst-
verhaaltje. Nu eens bekeken 
vanuit het standpunt van de 
herbergier, die absoluut niet 
zit te wachten op gedoe en 
bezoek midden in de nacht. 
Hij wil gewoon alleen maar 
slapen. Is daar soms iets op 
tegen? Voor kinderen (vanaf 
7 jaar) en ouders met gevoel 
voor humor.

Geen stille nacht door Nicho-
las Allen, Zirkoon uitgevers, 
ISBN 9052473161, € 8,95.

Meer 

Beemdenkids op 

pagina 23



ADVERTENTIEPAGINA



23

H NBnr. 11 - 16 dec. 2004

De betoverde 

draak - deel 3

Door Michiel Beije

De draak sperde zijn vleugels 
uit en sloeg drie huizen ka-
pot. Hij spuugde dit keer vuur 
op de hoge flat en Jan rende 
weg. AAAAH!!!! HELP! Op de 
kop van de draak stonden de 
twee mannen. Ze waren tove-
naars, gemene TOVENAARS. 
Ze zeiden Oeye Creati en toen 
probeerde de draak iedereen 
te pletten en achttien men-
sen waren geraakt. Ze waren 
zwaar gewond. Maar toen zag 
de draak Jan. Hij probeerde 
Jan te pletten maar Jan ont-

week ze telkens, maar toen 
struikelde en viel hij. Au! Hij 
kon niet snel genoeg weg 
rennen en ja hoor; de draak 
hief zijn voet op en probeerde 
het. NEEE! NIET JAN!  Jan's 
vader duwde jan weg, maar 
werd zelf geplet. NEEE! 
AU! zei Jan. Toen kwam zijn 
moeder huilend eraan en de 
draak stampte op een villa 
en die was kapot. Maar de 
draak's ogen glipten snel naar 
Jan.

China

Ik hoorde van mijn broers 
dat je in het Haagse 
Beemden Nieuws een 
stukje mag schrijven. Het 
leek mij leuk om zo iets 
van mij te laten horen.

Door Onno Akkermans

Ik ben Onno en woon in China 
(Peking) bij mijn vader. Het is 
daar erg leuk, Ik ga naar de 
Internationale School. Ik ben 
de enige Europeaan hier en 
spreek de gehele dag Engels. 
Ook leer ik Chinees. Er zitten 
Koreanen en Amerikanen op 
mijn school. Ik heb al heel veel 
mooie dingen gezien, zoals de 
Verboden Stad, verschillende 
tempels, hutongs, dat zijn de 
oude Chinese wijken, Beihai 
park, waar ook de Dalai Lama 
ooit is geweest, pandaberen, 
plein van de Hemelse Vrede, 
theehuizen en nog veel meer. 
Ik ben deze zomer ook met 
mijn ouders en twee broers op 
vakantie naar de zee geweest. 
Ook het eten vind ik lekker 
hier. Mijn vader en ik gaan elke 
dag uit eten. Heel veel Chine-
zen gaan uit eten. Zij vinden 
eten heel belangrijk. Sommige 
dingen die ze eten zijn heel 
raar voor mij, zoals torren. 
Daar begin ik maar niet aan. 
Maar... ze hebben ook een Mc 
Donald’s hier.

Ik wil aan iedereen die ik ken 
de groeten doen. Vooral aan 
mijn klas van De Hoogakker 
en natuurlijk alle juffen en me-
neren.

Decemberfeesten

Met Sinterklaas maakt bijna iedereen surprises voor 
elkaar, behalve de kleintjes. Zij krijgen van de goede 
Sint en Piet cadeautjes. Op school maak je meestal vanaf 
groep vijf surprises voor elkaar, leuke surprises, saaie 
surprises of heel grappige surprises. 

Door Kasper de Vries

Bijvoorbeeld een oud boek 
waarvan de binnenkant is 
uitgesneden en daarin het 
cadeautje gestopt, dat is heel 
origineel. Maak er een griezel-
boek van of een soort handlei-
dingboek. Dat heeft mijn broer 
ook gedaan. Zelf heb ik een 
gameboy gemaakt met daarin 
het cadeautje voor diegene 
die ik heb getrokken. Soms 
doe je ook thuis surprises of 
misschien wel over de hele fa-
milie. Ik doe surprises thuis, op 
de scouting en op school. Dat 
is dus heel veel werk! Vooral 
de rijmen maken vind ik soms 
moeilijk.

Pakjesavond

Op vijf of zes december gaan 
veel gezinnen naar opa of oma 
om cadeautjes uit te pakken, 
pakjesavond. De meesten 
houden thuis pakjesavond, er 
gaan ook veel naar hun opa en 

oma om pakjesavond vieren. 
Sommigen doen het allebei. 
Meestal krijg je de volgende 
dag van school vrij om met je 
nieuwe cadeautjes te spelen of 
om uit te slapen, de groepen 
zeven en acht moeten gewoon 
later op school zijn. Rond half 
tien of half elf. Dat is ook wel 
genoeg om met je cadeautjes 
te spelen! 

Kerstmis

Sommige mensen vieren ge-
woon geen Sinterklaasfeest, 
zij vieren Kerstmis. Dat kan 
natuurlijk ook! Dan liggen alle 
pakjes zo gezellig onder de 
Kerstboom. Dat is bijna net zo 
leuk als Sinterklaas. Zelf vier ik 
liever Sinterklaas, want dat ligt 
verder van mijn verjaardag af 
(mijn oudere broer is op drie 
december jarig, dat ligt heel 
dicht bij Sinterklaas) en dan 
krijgen we eerder cadeautjes.

De oude toekomst

Nu ben ik sportief, later niet.

Nu heb ik geen rimpels, later misschien veel.

Nu kijk ik in de spiegel, wat jaartjes later weer.

Maar dan zie ik iets waar ik van schrik.

Maar er is een ding dat niet verandert en dat ben ik.

Lilian Prinsen (8 jaar)

KBS Kievitsloop is een swingend 
geheel
Een mooie gelegenheid om als school met veertien groepen in noodlokalen op hetzelfde 
tijdstip aan een actie mee te doen. Heel Nederland kwam op 18 november 2004 in beweging 
om een poging te wagen het record in het Guiness Book of Records te verbreken. Het 
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) had in samenwerking met het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze dansmanifestatie georganiseerd.

 Door Nelleke van der Zee

NISB vindt het belangrijk dat Neder-
landers zich meer gaan bewegen. In 
2003 zijn ze daarom gestart met de 
campagne FLASH! Volgens de gege-
vens sterven er per jaar gemiddeld 
8000 personen aan de gevolgen van 
overgewicht en te weinig bewegen. 
Daarom leek het een leuke uitdaging 
om het Canadese record van 169.569 
dansende mensen te verbreken. Zal 
het verbroken worden?

Deelname
Juf Annelies Ouweneel van groep 
8c kreeg bij haar dansclub te horen 
dat op 18 november landelijk ge-

danst gaat worden en dacht: “Dat is 
een leuk project voor onze school.” 
Ze meldde de school aan en kreeg 
enkele dagen later het reglement 
in huis. De drie groepen 8 aan de 
Blokmoeren waren enthousiast en 
leerden de danspasjes op maandag. 
Met de pasjes goed onder de knie 
gingen ze op pad om het aan de an-
dere leerlingen op de verschillende 
locaties te leren. Drie dagen hadden 
zij de tijd en het resultaat mocht er 
wezen. Om 11.15 uur stonden 525 
leerlingen en leerkrachten te swingen 
op de melodie van ‘Reset Your Brain’ 
van Soulvation. Voor het refrein was 
een vaste choreografie opgegeven, 
maar de rest mocht met eigen fan-

tasie ingevuld worden. Vijf minuten 
lang met de hele school dansen en 
bewegen. “Het leuke is nu ook dat 
wij als school tegelijk iets kunnen 
doen, ondanks de verschillende lo-
caties,” aldus een enthousiaste juf 
Annelies.

Beoordeling
Lucas is elf jaar en zit bij juf Annelies 
in de klas. Hij doet zelf al jaren aan at-
letiek. Hij vindt deze actie heel goed, 
omdat het belangrijk is dat er meer 
mensen gaan bewegen. Daisy van elf 
heeft een paar jaar aan Wing Kung-
fu gedaan en doet momenteel aan 
waterpolo. Zij vindt deze actie ook 
goed en sluit zich bij de mening van 

Lucas aan. Lisa is twaalf jaar oud en 
doet zelf al twee jaar aan hockey. Zij 
vindt het een goede actie en vooral 
ook een gezellige. Thomas van twaalf 
jaar voetbalt al jaren bij WDS19 en 
vindt het vooral een goede actie 
omdat mensen echt veel te weinig 
bewegen. Amy van elf jaar vindt de 
actie ‘wel leuk’. Zij zwemt al zeven 
jaar voor het Sterrenplan en doet ook 
aan Wing Kung-fu. Op iedere locatie 
werd een leerkracht aangewezen om 
te tellen. Voor de Blokmoeren was 
Jos de verantwoordelijke persoon. 

Om precies 11.15 schalden de noten 
van ‘Reset Your Brain’ uit de spea-
kers en stond iedereen vijf minuten 
lang te swingen. Helaas is het record 
van het Guinessbook of Records 
uiteindelijk niet gehaald. Er hebben 
143.500 mensen aan de dansmani-
festatie meegedaan, waaronder zelfs 
ambtenaren uit de Tweede Kamer. 
Het niet halen van het record kon 
in ieder geval de pret niet drukken! 
Meer info: www.nisb.nl of www.
heelnederlanddanst.nl 

Foto Peter van KakerkenDansen tot je erbij neervalt
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H NBnr. 11 - 16 dec. 2004

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 19 december, 4e advent
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering 
met Gregoriaans koor
voorganger: J. Voeten

Dinsdag 21 december
19.30 uur, Bethlehemkerk, boeteviering
voorganger: F. Verkleij

Vrijdag 24 december
16.00, 17.00 en 18.00 uur, Bethlehemkerk, 
kleuterviering
16.00 en 17.00 uur, Lucaskerk, kleuterviering
20.00 uur, Bethlehemkerk, gezinsviering
voorganger: J. Voeten
22.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: F. Verkleij en J. Voeten
24.00 uur, Bethlehemkerk, gebedsdienst
voorganger: F. Verkleij

Zaterdag 25 december, 1e kerstdag
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: F. Verkleij en J. Voeten

Zondag 26 december, 2e kerstdag
11.00 uur, Bethlehemkerk, meditatieve viering
voorganger: J. Voeten

Vrijdag 31 december, oudjaar
19.00 uur, Bethlehemkerk, gebedsdienst
voorgangers: F. Verkleij en J. Voeten

Zondag 2 januari
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: F. Verkleij en J. Voeten

Zaterdag 8 januari
19.00 uur, Bethlehemkerk, gebedsviering
voorganger: J. Voeten

Zondag 9 januari
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: F. Verkleij en J. Voeten

Zondag 16 januari
09.00 uur, Lucaskerk, woord- en communie-
viering
11.00 uur, Bethlehemkerk, woord- en com-
munieviering
voorganger: F. Verkleij

Zondag 23 januari
09.30 uur, Lucaskerk, oecumenische viering
11.00 uur, Bethlehemkerk, oecumenische vie-
ring
voorgangers: W. Bisschop en 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.

19 december
Hersteldienst. Spreekster: Anita Verwaijen

26 december
Getuigenisdienst. Spreker: Ap Verwaijen

Vrijdag 24 december
18.30 en 20.30 uur kerstdienst. Spreker: Ap 
Verwaijen

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

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

Schouten (tel. 5428557).

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

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

WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN 

DE PKN TE BREDA

Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 125, 
Breda, tel. 5422433.

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

De Lucaskerk in december en januari
In de weken van advent staan vijf vrouwen in 
het geboorteregister van Jezus centraal. 

Zondag 19 december
Thema: Bathseba, de vrouw van Uria en later 
de vrouw van David.

Op kerstavond 24 december 
In de Lucaskerk is een avondvullend program-
ma voor groepen van wisselende leeftijden. 
Kijk naar de biljetten die overal in de wijk zijn 
opgehangen! 
De Kerstherberg
18.30 uur voor kinderen van 4 t/m 7 jaar de 
musical ‘Vrede, vrede’ (crèche voor de klein-
sten)
20.00 uur voor kinderen vanaf 8 jaar de musi-
cal ‘Vrede, vrede’
21.00 uur voor jongeren vanaf de brugklas: op 
verhaal komen met eigentijdse kerstmuziek
22.00 uur kerstsamenzang m.m.v. het CBJ-
koor
23.00 uur kerstnachtdienst m.m.v. de cantorij

Zaterdag 25 december
Kerstfeest voor groot en klein.

Zondag 26 december
Gezamenlijke dienst in de Markuskerk, aan-
vang 10.30 uur.

Zondag 2 januari
Johannes 1:35-51 over zien en over geloven.

Zondag 9 januari
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. In deze 
dienst zal de nieuwe kerkenraad aan de ge-
meente worden voorgesteld.

Zondag 16 januari
Voorganger is mevrouw Raes.

Oecumenisch avondgebed
De vespers op woensdagavond zijn weer be-
gonnen. Elke woensdagavond om 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. Voor veel bezoekers en ook 
voor gastheren en gastvrouwen een bijzonder 
moment in de week. Ook op de woensdagen 
van de kerstvakantie en tussen kerst en nieuw-
jaar gaat de Open Kerk gewoon door. Van 
10.00-12.00 uur staan de deuren open en is de 
koffie klaar. U bent van harte welkom.

OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST 

INDONESIE NEDERLAND

(Pesekutuam Oikumene Indonesia 
Nederland)
Secretariaat: Weegbladtuin 3, tel. 
5426958.
E-mail: duice49@wanadoo.nl
Voorganger: N. Mantouw.
Informatie: N. Mantouw, tel. 5426958 of 
06-25073749.

Zaterdag 25 december
Om 15.00 uur dienst in de Lucaskerk, 
Tweeschaar 125, Breda. Ds. G. Kerssies uit 
Ulvenhout 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 

Alexberg 2, zaal Katerberg.
Oudsten: M. en N.W. Ephraim, 
Tienbunder 1, tel. 5420382.
E-mail: m.ephraim@planet.nl
Website: de digitale kerk www.jubilee.nl
Elke zaterdag van 19.00-21.00 uur. 

H NBnr. 10 - 18 nov. 2004

Rosine, zomaar een vrijwilligster
Aan het einde van het jaar reikt de gemeente Breda de 
vrijwilligerspenning uit. Rosine is één van de vele vrijwilligers 
die in Breda actief zijn Een goed moment om haar eens in het 
spotlicht te zetten. 

Door Marian Breedijk

Tijdens haar werkzaamheden als 
schoonmaakster in het Kraaienest 
kwam Rosine in contact met Jeltje, 
Marlies, Petra en Jenny. Zij draaiden 
de hobbyclub voor kinderen van 4 
tot 12 jaar. Leuk voor haar dochters 
die toen 4 en 6 jaar oud waren, vond 
ze. Na haar eerste kennismaking op 
de woensdagmiddag werd ze zo 
enthousiast, dat ze graag mee ging 
draaien als vrijwilligster. Vanaf dat 
moment is ze er blijven plakken. Toen 
eerst Jenny en later Marlies stopten 
met hun werkzaamheden, nam ze 
hun verantwoordelijkheden over. Nu 
is ze de drijvende kracht achter de 
hobbyclub.

Creativiteit
Elke woensdagmiddag van half twee 
tot half vier komen er dertig tot vijf-
tig kinderen naar het Kraaienest om 
te knutselen. Samen met de andere 
acht à negen vrijwilligers zorgt ze 
ervoor, dat de kinderen een leuke en 
vooral creatieve middag hebben. Er 
wordt o.a. gewerkt met de verschil-
lende thema’s van het jaar. Er worden 
kerst- en paasversieringen gemaakt, 
en met carnaval is het natuurlijk de 
tijd om maskers te maken. De crea-
tieve ideeën haalt ze overal vandaan. 
Ze zoekt ze op internet. Maar ook op 

straat (of in de auto) ziet ze dingen 
die haar inspireren, zoals de beschil-
derde ramen van een schoolgebouw. 
Ook de andere vrijwilligers hebben 
veel ideeën, benadrukt ze. 

Zelfstandig
Opmerkelijk is dat de club al weer 
enige jaren zelfstandig draait. De 
eerste jaren kregen ze ondersteuning 
van een beroepskracht van Vertizon-
taal. Rosine heeft veel geleerd in die 
tijd. Omdat de wijk waar het Kraaie-
nest staat, niet geldt als een achter-
standswijk, zijn de beroepskrachten 
verminderd en is de ondersteuning 
voor de hobbyclub weggevallen. Erg 
jammer vindt Rosine, maar haar en-
thousiasme is er niet minder door ge-
worden. Ze vindt het erg leuk om be-
zig te zijn met de kinderen, ze houdt 
van hun spontaniteit en eerlijkheid. 
Ook is ze ieder jaar weer actief in de 
creahoek van het Brakkenfestival. 
Haar enthousiasme werkt aansteke-
lijk, haar beide dochters van 14 en 16 
jaar zijn ook als vrijwilliger bezig met 
allerlei hand- en spandiensten tijdens 
het Brakkenfestival.

Kinderrechtenfestival
Vol trots vertelt Rosine dat dertien 
van ‘haar’ kinderen meegedaan heb-
ben met de theaterproductie ‘Yvon-
ne krijgt haar gezicht terug’ tijdens 

het kinderrechtenfestival. Zij hebben 
hier wekenlang aan gewerkt onder 
begeleiding van een professionele 
regisseur. Samen met kinderen uit 
andere wijken werd er een bijzonde-
re productie neergezet in het Chassé 
theater. Ook bij de tentoonstelling 
‘Kids Art’ was de hobbyclub goed 
vertegenwoordigd. Zevenentwintig 
kinderen maakten kunstwerken die 
tot en met 31 december te zien zijn 
in De Beyerd. De gedichtenbundel 
‘Geef kinderen een gezicht’ wordt 
opgesierd met tekeningen van de 
hobbyclub. Ook dat is iets wat Ro-
sine trots laat zien. Ze wil nog graag 
melden dat alle kinderen welkom zijn 
op de hobbyclub. Ook kinderen met 
een verstandelijke handicap kunnen 
meedoen, sinds kort is de club aan-
gemeld bij MEE. Rosine, één van de 
vele enthousiaste vrijwilligers uit het 
Breda´s vrijwilligerslegioen.

Foto Peter van Kakerken

In deze rubriek kunnen lezers van het Haagse Beemden Nieuws hun 
hart luchten. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van uw bijdragen, die u kunt sturen naar hbnieuws@westbrabant.
net. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen al dan niet 
te plaatsen

Bij de beesten af
Met afgrijzen heb ik in het artikel van Lieke gelezen over die beesten, 
die bij hun inbraak een klein hondje dusdanig te grazen hebben geno-
men, dat het diertje daaraan is bezweken. Deze held of helden zou ik 
zelf graag eens onder handen willen nemen. Voor dit soort beesten is 
maar een remedie mogelijk: als men ze te pakken krijgt geen werkstaf 
maar een werkkamp.

Dat men met een inbraak geconfronteerd wordt, is al erg genoeg, maar 
dat je daardoor ook nog je “maatje” moet missen, tart elk voorstel-
lingsvermogen. Dit soort lieden noemt zich HOMO SAPIENS. Het ergste 
soort wat ik me bij dit voorval kan indenken. Ik wens het gezin dat dit 
overkomen is, dan ook alle sterkte en wijsheid toe die ik me maar kan 
indenken. Hopelijk word(t/en) de dader(s) snel gepakt. Dit kan gewoon 
niet!

(Naam en adres bij redactie bekend)

Slabwedstrijd Service 
Apotheek
De Service Apotheek slabwedstrijd 
is een groot succes geworden ! De 
kleurwedstrijd voor het ontwerp van 
een nieuwe slab was een initiatief van 
de Service Apotheek en zo kwamen 
er meer dan 1000 inzendingen uit 
vele Service Apotheken over het hele 
land. Tot grote verbazing en blijd-
schap vielen Vincent en Robin Alink 
uit de Haagse Beemden in de prijzen. 
De legoprijzen werden persoonlijk 
door Mevr. A. van Oosterhout van 
Service Apotheek Kroeten aan bei-
den overhandigd
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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 e-mail hbnieuws@westbrabant.net.
De redactie behoudt zich het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te weigeren. 

ATTENTIE!  
KOPIJ voor krant nr. 1 van 20 januari 2004 uiterlijk inleveren vóór 
zaterdag 1 januari 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.

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

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

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

Redactie
Tel. 5419259, 
E-mail: hbnieuws@westbrabant.net
Marian Breedijk, Antonieta Derksen, Ro-
nald van Geene (coördinator), Marian 
Hulshof, Aad Robeerst, Lieke Stulemeijer, 
Heidi Wijtmans, Nelleke van der Zee, Ro-
wan Zuidema.

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

Fotografie
Marian Engel, Peter van Kakerken.

Archief, aquarellen
William van der Zanden.

DTP
Lex Heijtveldt, Hans Peters, Rut Uijtendaal.

Drukwerk
Em. de Jong BV, Baarle-Nassau.

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

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

Verspreiding
RVN te Roosendaal.

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

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

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

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

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

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

Tái-Chi op donderd. en dansex-
pressie op vrijd. tot 22 uur. V.a. € 
4,- per uur. Kinddans v.a. 3 jaar 
v. slechts € 40,- p.j. Info bij José 
v.H., tel. 5420771 tot 21 uur. Ho-
mepage www.devloer.danst.nl

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

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

ABC Juwelier/Edelsmid. 
Reparatiewerk, in- & verkoop, 
ontwerpen. Tel. 5872910.

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

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

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

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

Cursus Nederlands voor 
buitenlanders, Dutch for forei-
gners, Holländisch für Fremden, 
le Néerlandais pour les étran-
gers. Cursus Ned. Lit.-geschie-
denis, Cursus Creatief schrijven 
(gedichten, verhalen, toneel). 
Tel. 06-42272386.

Te huur: Kant-en-klaar detec-
tivefeestje in een feestkoffer. 
Tel. 06-30143614. Http://home.
planet.nl/~toetersenbellen

7 Jan start ik met meditatie-
cursussen voor beginners en 
gevorderden en een cursus 
innerlijke rust ervaren in een 
nieuw spiritueel centrum. Voor 
info: tel. 06-16692206 of www.
innerlijke-rust.com. Debby Ho-
listische Praktijk.

Maken de kinderen steeds ru-
zie? Luisteren ze nooit eens ge-
woon? Wilt u het anders en weet 
u niet hoe? Begin 2005 goed en 
doe mee met Andersom, een 
cursus voor opvoeders. “Het 
is hartstikke leuk om mee te 
doen!” Bel voor info. met Angèle 
de Maagt, tel. 5419544 of kijk 
voor meer reacties op: http://
home.wanadoo.nl/andersom.
cursus

Te koop blauw lederen 3-zits-
bank + 2-zitsbank + hocker + 
fauteuil in goede staat. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 5418106.

T.k.a. Ford Fiësta, 1100 cc, 
81.000 km., open dak, metallic 
lak, z.g. onderh. APK juli 2005. 
Zeer fijne auto, t.e.a.b. Tel. 06-
30465081.

DVD Films huur je bij de goed-
koopste uit de regio. Bestel 
een foto- filmcatalogus via 
E-mail rgh@xs4all.nl of bel 06-
14425977. DVD Homeservice.

Aangeboden werkster in de 
Haagse Beemden. € 10,- p.u. 
Tel. 06-23629357.

Ervaren oppasmoeder biedt aan 
op uw kind(eren) te passen. Ook 
BSO de Werft. Tel. 5415922.

OBS De Wildert, Twaalfbunder 
2, 19 maart Speelgoed- en kin-
derkledingbeurs. Meedoen? 
Beursnummers verkrijgbaar 
vanaf 31 januari. Tel. 5421832 
na 9.00 uur.

Huishoudelijke hulp biedt zich 
aan. Nette Ned. vrouw 32 jaar. 
06-48176843.

Kapster aan huis heeft nog 
plaatsen vrij. Knippen, verven. 
Volwassenen en kinderen. 
Voor meer info bel Jolanda 06-
24249178.

Dreamline gezond afvallen in ’t 
Kraaienest. Di. 19.30 uur. Begin 
2005 goed! Tel. 5418310.

Oprichting eetclub met wijk-
bewoners. Bij toerbeurt koken. 
Ben op zoek naar interes-
sante en gezellige mensen 
tussen de 45 en 60 jaar. E-mail 
ellyopreis@yahoo.com

Wilt u ook mooie nagels voor 
de feestdagen? Nagelstudio 
"Hard as Nails" is gespecia-
liseerd in gel- en acryl-verlen-
ging/versteviging, french mani-
cure, nail art en spa manicure. 
Tel. 5410950, Lisdodde 43. It's 
not just nails, it's art!

Keyboard-/pianoles zéér zeker 
ook voor beginnende volwasse-
nen € 18,- per mnd. Info mevr. 
v.d. Velde. Tel. 5418946 ook 
blokfluitles € 16,- per mnd.

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-
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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

HB Kort
Bingo SOB Heksenwiel
Vrijdagavond 14 januari 2005 is er een bingo in 
steunpunt Heksenwiel, Heksenwiellaan 2. De 
zaal is open om 19.00 uur en het begint om 
19.30 uur. Entree € 0,50, met BredaPas gratis. 
De kosten van de bingokaarten voor vijf rondes 
zijn € 2,50, de koffie/thee kost € 0,50.

Uw eigen groente telen?
Dat kan. Op het volkstuincomplex Kievitsloop, 
achter sporthal Raaimoeren, zijn nog enkele 
tuintjes beschikbaar. Belangstelling? Neem dan 
contact op met F. van Vilsteren (tel. 5422191) 
of  D. Bosma (tel. 5138220)

Afscheidsfeest spel- en opvoedwinkel
Bij spel- en opvoedwinkel ‘De Bezemsteel’, een 
ontmoetingsplek voor ouders en verzorgers 
met kinderen tot 4 jaar, zijn de afgelopen tien 
jaar door ons met veel plezier en enthousiasme 
de inloopochtenden op dinsdag voorbereid en 
geleid. Wij merken echter dat bij ons allemaal 
de rek eruit is. Na rijp beraad hebben wij dan 
ook besloten per 1 januari 2005 te stoppen 
met de inloopochtenden in ’t Kraaienest. Op 
dinsdagmorgen 21 december a.s. sluiten wij af 
met een knallend afscheidsfeest. Alle ouders 
en verzorgers die ooit bij onze inloopochten-
den zijn geweest, nodigen wij van harte uit om 
dit afscheid met ons te vieren. Wij hopen dat 
u komt! Vrijwilligsters s.o.w. ‘De Bezemsteel’: 
Ricky, Kitty, Kitty, Ludwina, Pauline en Carola.

Concert Jesus Revolution
Op 7 januari 2005 vindt er om 20.00 uur in het 
Prisma College aan de Ganzerik 3 een concert 
plaats van de Jesus Revolution uit Noorwegen. 
Na een eerste kennismaking in april dit jaar 
komt deze interkerkelijke, Noorse groep weer 
terug naar de Haagse Beemden met een wer-
velende show van dans, muziek en multime-
dia. Zij maken onder andere televisie (Youth of 
Europe, Gospel Channel) en toeren rond met 
hun multimedia show ‘Jesus Revolution in Con-
cert’. De entree bedraagt € 4. Voor inlichtingen 
Corné en Anita Serné, tel. 5426985 of kijk op 
de website: www.jefta.solcon.nl

Open dag centrum ‘de Zon’
Wij hebben een kleine massage praktijk aan 
huis en willen wat meer bekendheid geven 
over verschillende activiteiten die wij doen. 
Wij kunnen diverse behandelingen verzorgen; 
zoals een ontspanningsmassage, Reiki en the-
rapie waarbij men leert d.m.v. oefeningen zich 
op elk moment en elke willekeurige plaats te 
ontspannen. Op zaterdag 18 december 2004 
kunt u in het Sociaal Cultureel Centrum ’t 
Kraaienest van 10.00-12.00 uur zien en, als u 
wilt, ervaren hoe we te werk gaan. Indien u 
meer informatie wenst, kunt u ons telefonisch 
bereiken onder nummer 5411242.
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Fijne dagen

Het jaar loopt alweer 
tegen zijn einde. Ik heb 
zo het idee, dat dit nog 
niet kan. Ik moet nog 
zoveel doen waar ik nog 
niet aan toe gekomen 
ben. En toch is het echt 
zover……

Het idee Sinterklaas of Kerst is 
nog lang niet aanwezig. Dit jaar 
is ook zo razendsnel voorbij ge-
gaan. En wat is er toch allemaal 
niet gebeurd aan aanslagen 
en moorden! Terrorisme wat 
hand over hand toeneemt, we 
moeten er allemaal toch maar 
mee om kunnen gaan; daarbij 
is de kans nog aanwezig dat je 
zelf ook nog eens slachtoffer 
wordt. Ja ja, vlak het maar niet 
uit. Ook wij Nederlanders staan 
niet meer in zo’n goed blaadje. 
Hier kunnen we gerust rekening 
mee gaan houden!

Vroeger schreef ik ieder jaar 
een kerstgedicht, met hoog-
dravende vredesideeën. Het 
zit er gewoon niet meer in, de 
wereld luistert toch niet naar al 
dit goedbedoelde gedoe! Ook 
is het zo irritant om te zien dat 
de ene helft van de wereld zich 
volpropt met eend, gans, hert, 
kikkerbillen, kaviaar en vele an-
dere culinaire gerechten. Met al 
deze overdreven peperdure luxe 
kun je ook iets anders doen. 
En wij gaan het dit jaar eens 
anders doen. Niks geen duur 
luxe vlees of restaurant, wij eten 
deze Kerst gewoon stamppot! 
Ja, gewoon stamppot, eerste 
kerstdag boerenkoolstamp met 
worst en tweede kerstdag wor-
telstamp met gehaktballen. 

Al onze peperdure euro’s die we 
op deze manier overhouden, 
kunnen we besteden aan de 
minder bedeelden in Afrika e.d. 
Ja, als we er zo niet aan gaan 
staan, gebeurt er nooit iets. 
Tevens dienen we er ook nog 
onszelf mee. Geen opgeblazen 
gevoel van de overdaad. Minder 
lijnen in het nieuwe jaar. En je 
badpak van dit jaar past je zelfs 
nog komende zomervakantie! 
Lieve mensen, ik wens jullie van 
harte alle goeds, zowel met 
Kerst en het nieuwe jaar 2005. 
En denk eraan, ieder pondje 
gaat door het mondje, zorg voor 
een goede gezondheid. Vrede 
wens ik ook iedereen, maar of 
dat kan, wie weet???

Lieke
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Kennismaking met v.v. Boeimeer
Ik ben Jos Verdonschot en sinds vijf jaar voorzitter van de voetbalvereniging B.S.V. (Bredase 
Sport Vereniging) Boeimeer, opgericht op 15 mei 1921 onder de naam Boeimeer. Wij spelen in 
de kleuren blauw – wit. 

Boeimeer begon destijds in de 
laagste klasse van de afdeling. Het 
speelde zijn thuiswedstrijden op een 
veld waar nu de Balfortstraat is (ge-
legen in de wijk Boeimeer, vandaar 
de naam Boeimeer). Samen met v.v. 
Breda, de gasfabriek en de van Mier-
lo Bank werd er daarna gespeeld op 
de velden bij de Boeimeerweg van 
tegenwoordig. In 1938 verhuisde 
men samen met v.v. Breda naar 
het Ruiterbos, om in 1943 weer te 
verhuizen naar de Belcrumpolder. 
Later verhuisde men naar de Lovens-
dijkstraat en nu uiteindelijk in de 
Haagse Beemden op het complex 
Heksenwiel.
Men begon destijds in de laagste 
klasse, om van 1926 – 1953 in de 
derde klasse te spelen. In 1953 de-
gradeerde Boeimeer, niet omdat 
men als laatste was geëindigd, maar 
omdat vanwege de watersnood-
ramp was bepaald dat Zeeuwse 
clubs niet hoefden te degraderen. Zo 
werd Boeimeer de klos. In de daarop 
volgende jaren heeft Boeimeer ge-
speeld in de 2e t/m de 5e klasse. Op 
dit moment speelt het 1e elftal in de 
vierde klasse.

Missie
Onze missie is om een voetbalver-

eniging, sportvereniging en gezellig-
heidsvereniging te zijn. In de eerste 
plaats een voetbalvereniging die de 
(jeugd-)leden de mogelijkheid biedt 
om met plezier het voetbalspel te 
leren en te spelen, waarbij er plaats 
is voor zowel recreatiegericht pres-
teren als prestatiegericht recreëren. 
Ten tweede een sportvereniging 
die de (jeugd-)leden, afgestemd op 
leeftijd en motivatie om aan voetbal 
te doen, voldoende mogelijkheden 
biedt om zich lichamelijk en geeste-
lijk te ontspannen. Ten derde een ge-
zelligheidsvereniging die de (jeugd-) 
leden, ongeacht status, leeftijd en 
geslacht, de mogelijkheid biedt om 
de vrije tijd op een zinvolle, ontspan-
nende en vooral gezellige manier te 
besteden.

Samenstelling
De vereniging heeft op dit moment 
690 leden, waarvan ongeveer 190 
senioren (spelend c.q. niet spelend 
lid) en 500 jeugdleden. De senioren 
bestaan uit ongeveer 25 dames en bij 
de jeugdleden zijn dit ongeveer 20 
meisjes. Het aantal teams bestaat uit: 
senioren 1 t/m 6 en een dameselftal; 
jeugd 2 x A elftal, 2 x B elftal, 5 x C 
elftal, 5 x D elftal, 9 x E zevental, 9 x 
F zevental, een kabouterteam en een 

meisjeselftal. In totaal hebben wij 41 
elf-/zeventallen.

Training
Het trainingsveld is elke dag van 
18.00 uur tot laat in de avond in ge-
bruik. Wij zouden het liefst elk team 
twee maal per week laten trainen, 
maar de accommodatie biedt deze 
mogelijkheid niet. Hierdoor moeten 
wij de niet-selectie teams teleurstel-
len en hen een maal per week laten 
trainen. Het probleem zou zijn op-
gelost als het extra veld (inmiddels 
toegezegd door de gemeente) zou 
kunnen worden aangelegd, maar 
door enige bewoners is hiertegen 
protest aangetekend. Nu heeft de 
vereniging niet de mogelijkheid al-
len de voetbalsport optimaal te laten 
beoefenen.

Sfeer
De sfeer binnen de vereniging is 
goed, maar doordat de vereniging 
in de afgelopen periode een explo-
sieve groei heeft doorgemaakt en 
nog steeds doormaakt, heeft dit de 
nodige aandacht van het bestuur. 
Mensen kennen elkaar niet meer 
door de grote aanwas en het idee 
van een familie kan dan geweld wor-
den aangedaan. Het speciale binnen 

de vereniging is dat iedereen wordt 
gerespecteerd zoals hij/zij is. En als 
dit niet gebeurt, wordt men hierop 
aangesproken. Hierbij hoort dat ie-
dereen in zijn waarde moet worden 
gelaten, geen waardeoordelen wor-
den uitgesproken en iedereen, die 
zich niet aan de regels houdt, wordt 
gecorrigeerd, ongeacht leeftijd. 

HB kort
De Service Apotheek slab wedstrijd 
is een groot succes geworden ! De 
kleurwedstrijd voor het ontwerp van 
een nieuwe slab was een initiatief van 
de Service Apotheek en zo kwamen 
er meer dan 1000 inzendingen uit 
vele Service Apotheken over het hele 
land. Tot grote verbazing en blijd-
schap vielen Vincent en Robin Alink 
uit de Haagse Beemden in de prijzen. 
De legoprijzen werden persoonlijk 
door Mevr.A. van Oosterhout van 
Service Apotheek Kroeten aan bei-
den overhandigd
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Afscheid

Bij het afscheid van conciërge 

Cees van der Muren op BS de 

Rietvink hadden wij een interview 

met hem.

Vrijwilligers in het 
spotlicht

Heel wat vrijwilligers doen het 

nodige goede werk en mogen 

daarvoor best eens in het 

zonnetje gezet worden. Onze 

redacteur ging, geheel vrijwillig, 

naar vrijwilligster Rosine voor een 

leuk gesprek.

Krant van de 
toekomst

Leerlingen van NBS de Burgst 

wonnen de eerste prijs in de 

wedstrijd ‘Krantenpagina van de 

toekomst”. In dit nummer een 

verslag.
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en nog veel meer wijknieuws
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20 jaar Haagse 
Beemden Nieuws

In de laatste terugblik deze 

maand: een interview met Toine 

van Nispen.

Sinterklaas heeft een helpende hand nodig tijdens zijn bezoek aan bibliotheek 
Heksenwiel op 23 november.  (Foto Hans Petes)

Haagse Beemden Nieuws

Duizendpoot

Angela van Rijthoven woont 

in de  Haagse Beemden en is 

een creatieve duizendpoot. 

Regelmatig te zien bij StadsTV 

Breda, en nu ook hier.
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van Nispen.

Wethouder Marja Heerkens in het middelpunt tijdens de opening van de Bredeschool 
Vlierenbroek. Zie artikel op pagina 17.     (Foto Peter van Kakerken)
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Duizendpoot

Angela van Rijthoven woont 

in de  Haagse Beemden en is 

een creatieve duizendpoot. 

Regelmatig te zien bij StadsTV 

Breda, en nu ook hier.
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20 jaar Haagse 
Beemden Nieuws

In de laatste terugblik deze 

maand: een interview met Toine 

van Nispen.

Leerlingen van KBS de Kievitsloop dansen tot ze erbij neervallen om in de 
recordboeken te komen     (Foto Peter van Kakerken)

Haagse Beemden Nieuws



De betoverde 

draak - deel 3

Door Michiel Beije
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De draak sperde zijn vleugels 
uit en sloeg drie huizen ka-
pot. Hij spuugde dit keer vuur 
op de hoge flat en Jan rende 
weg. AAAAH!!!! HELP! Op de 
kop van de draak stonden de 
twee mannen. Ze waren tove-
naars, gemene TOVENAARS. 
Ze zeiden Oeye Creati en toen 
probeerde de draak iedereen 
te pletten en achttien men-
sen waren geraakt. Ze waren 
zwaar gewond. Maar toen 
zag de draak Jan. Hij pro-
beerde Jan te pletten maar 
Jan ontweek ze telkens, maar 
toen struikelde en viel hij. Au! 
Hij kon niet snel genoeg weg 

rennen en ja hoor; de draak 
hief zijn voet op en pro-
beerde het. NEEE! NIET JAN!  
Jan's vader duwde jan weg, 
maar werd zelf geplet. NEEE! 
AU! zei Jan. Toen kwam zijn 
moeder huilend eraan en de 
draak stampte op een villa 
en die was kapot. Maar de 
draak's ogen glipten snel naar 
Jan.

Hij spuugde vuur en .......... 

Wordt vervolgd.

China

Ik hoorde van mijn broers 
dat je in het Haagse 
Beemden Nieuws een 
stukje mag schrijven. Het 
leek mij leuk om zo iets 
van mij te laten horen.

Door Onno Akkermans

Ik ben Onno en woon in China 
(Peking) bij mijn vader. Het is 
daar erg leuk, Ik ga naar de 
Internationale School. Ik ben 
de enige Europeaan hier en 
spreek de gehele dag Engels. 
Ook leer ik Chinees. Er zitten 
Koreanen en Amerikanen op 
mijn school. Ik heb al heel veel 
mooie dingen gezien, zoals de 
Verboden Stad, verschillende 
tempels, hutongs, dat zijn de 
oude Chinese wijken, Beihai 
park, waar ook de Dalai Lama 
ooit is geweest, pandaberen, 
plein van de Hemelse Vrede, 
theehuizen en nog veel meer. 
Ik ben deze zomer ook met 
mijn ouders en twee broers op 
vakantie naar de zee geweest. 
Ook het eten vind ik lekker 
hier. Mijn vader en ik gaan elke 
dag uit eten. Heel veel Chine-
zen gaan uit eten. Zij vinden 
eten heel belangrijk. Sommige 
dingen die ze eten zijn heel 
raar voor mij, zoals torren. 
Daar begin ik maar niet aan. 
Maar... ze hebben ook een Mc 
Donald’s hier.

Ik wil aan iedereen die ik ken 
de groeten doen. Vooral aan 
mijn klas van De Hoogakker 
en natuurlijk alle juffen en me-
neren.

Decemberfeesten

Met Sinterklaas maakt bijna iedereen surprises voor 
elkaar, behalve de kleintjes. Zij krijgen van de goede 
Sint en Piet cadeautjes. Op school maak je meestal vanaf 
groep vijf surprises voor elkaar, leuke surprises, saaie 
surprises of heel grappige surprises. 

Door Kasper de Vries

Bijvoorbeeld een oud boek 
waarvan de binnenkant is 
uitgesneden en daarin het 
cadeautje gestopt, dat is heel 
origineel. Maak er een griezel-
boek van of een soort handlei-
dingboek. Dat heeft mijn broer 
ook gedaan. Zelf heb ik een 
gameboy gemaakt met daarin 
het cadeautje voor diegene 
die ik heb getrokken. Soms 
doe je ook thuis surprises of 
misschien wel over de hele fa-
milie. Ik doe surprises thuis, op 
de scouting en op school. Dat 
is dus heel veel werk! Vooral 
de rijmen maken vind ik soms 
moeilijk.

Pakjesavond

Op vijf of zes december gaan 
veel gezinnen naar opa of oma 
om cadeautjes uit te pakken, 
pakjesavond. De meesten 
houden thuis pakjesavond, er 
gaan ook veel naar hun opa en 

oma om pakjesavond vieren. 
Sommigen doen het allebei. 
Meestal krijg je de volgende 
dag van school vrij om met je 
nieuwe cadeautjes te spelen of 
om uit te slapen, de groepen 
zeven en acht moeten gewoon 
later op school zijn. Rond half 
tien of half elf. Dat is ook wel 
genoeg om met je cadeautjes 
te spelen! 

Kerstmis

Sommige mensen vieren ge-
woon geen Sinterklaasfeest, 
zij vieren Kerstmis. Dat kan 
natuurlijk ook! Dan liggen alle 
pakjes zo gezellig onder de 
Kerstboom. Dat is bijna net zo 
leuk als Sinterklaas. Zelf vier ik 
liever Sinterklaas, want dat ligt 
verder van mijn verjaardag af 
(mijn oudere broer is op drie 
december jarig, dat ligt heel 
dicht bij Sinterklaas) en dan 
krijgen we eerder cadeautjes.

In deze rubriek kunnen lezers van het Haagse Beemden Nieuws hun 
hart luchten. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van uw bijdragen, die u kunt sturen naar hbnieuws@westbrabant.
net. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen al dan niet 
te plaatsen

Bij de beesten af
Met afgrijzen heb ik in het artikel van Lieke gelezen over die beesten, 
die bij hun inbraak een klein hondje dusdanig te grazen hebben geno-
men, dat het diertje daaraan is bezweken. Deze held of helden zou ik 
zelf graag eens onder handen willen nemen. Voor dit soort beesten is 
maar een remedie mogelijk: als men ze te pakken krijgt geen werkstaf 
maar een werkkamp.

Dat men met een inbraak geconfronteerd wordt, is al erg genoeg, maar 
dat je daardoor ook nog je “maatje” moet missen, tart elk voorstel-
lingsvermogen. Dit soort lieden noemt zich HOMO SAPIENS. Het ergste 
soort wat ik me bij dit voorval kan indenken. Ik wens het gezin dat dit 
overkomen is, dan ook alle sterkte en wijsheid toe die ik me maar kan 
indenken. Hopelijk word(t/en) de dader(s) snel gepakt. Dit kan gewoon 
niet!

(Naam en adres bij redactie bekend)

Informatieochtend Kaleidoscoop

Dinsdag 23 november hadden open-
bare basisschool De Vlier en peu-
terspeelzaal De Keettrappertjes een 
informatieochtend over de methode 
Kaleidoscoop georganiseerd. De 
ochtend was erg druk bezocht door 
ongeveer 25 ouders. Peuters kunnen 
bij opgave voor de peuterspeelzaal 
ervoor kiezen om deel te nemen 
aan het Kaleidoscoop programma. 
Het programma loopt in de groepen 
één en twee van basisschool De Vlier 
door. Het is voor kinderen heel fijn 
om binnen hetzelfde gebouw door 
te kunnen stromen naar de basis-
school en daar dan ook verder te 
werken met Kaleidoscoop. 

Kaleidoscoop algemeen
Een aantal belangrijke punten van 
Kaleidoscoop is:
•	 Kaleidoscoop bevordert de 

onderwijskansen van kinderen. 
Ze scoren hoger op taal en op 
cognitieve vaardigheden en zijn 
sociaal-emotioneel stabieler. 

•	 Er is een doorgaande leerlijn voor 
kinderen van 2,5 tot 6 jaar. 

•	 Kaleidoscoop richt zich op 
een brede ontwikkeling van 

kinderen. Taalontwikkeling 
en daarnaast de cognitieve, 
sociaal-emotionele en creatieve 
ontwikkeling komen aan bod. 

•	 Actief leren is de kern van 
Kaleidoscoop. Kaleidoscoop 
is kindvolgend: het gaat uit 
van de mogelijkheden, de 
motivatie en het initiatief van 
kinderen, het bevordert hun 
zelfstandigheid en stimuleert 
de zeggenschap van kinderen 
over hun omgeving. De kinderen 
dragen de thema’s aan waarin 
gewerkt wordt, niet de leerkracht. 

•	 Een geordende leeromgeving 
en het vaste dagschema zorgen 
voor houvast, structuur en rust 
in de groep. Tegelijkertijd is 
Kaleidoscoop flexibel, het sluit 
andere programma’s niet uit. 

•	 Observatie is heel belangrijk. 
Daardoor kunnen de 
leerkrachten de ontwikkeling 
van het kind goed volgen 
en in de gaten houden. 

•	 Kaleidoscoop beschouwt ouders 
als samenwerkingspartners 
die over en weer van 
elkaar kunnen leren. 

Ouderochtend 
De ouder informatieochtend was be-
doeld om de ouders extra informatie 
over Kaleidoscoop te geven, zodat zij 
het programma beter kunnen begrij-
pen. Er werd een videofilm getoond. 
Hierop waren onze peuters en kleu-
ters aan het werk te zien. De ouders 
hebben zelf ook nog Kaleidoscopisch 
geknutseld! Er zijn zwarte pieten 
gemaakt. Elke piet is op hun eigen 
manier bedacht en gemaakt. Het 
resultaat was bij iedereen anders, en 
dat is wat Kaleidoscoop wil: volgens 
je eigen ideeën iets knutselen, en 
niet volgens een voorbeeld. Tot slot 
heeft Gorrie Hese nog informatie ge-
geven over het spel van kinderen. De 
aanwezige ouders en leerkrachten 
waren heel enthousiast. U kunt bij de 
peuterspeelzaal en obs De Vlier altijd 
extra informatie komen vragen. Wij 
staan u graag te woord! 

De oude toekomst

Nu ben ik sportief, later niet.

Nu heb ik geen rimpels, later misschien veel.

Nu kijk ik in de spiegel, wat jaartjes later weer.

Maar dan zie ik iets waar ik van schrik.

Maar er is een ding dat niet verandert en dat ben ik.

Lilian Prinsen (8 jaar)
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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 19 december, 4e advent
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering 
met Gregoriaans koor
voorganger: J. Voeten

Dinsdag 21 december
19.30 uur, Bethlehemkerk, boeteviering
voorganger: F. Verkleij

Vrijdag 24 december
16.00, 17.00 en 18.00 uur, Bethlehemkerk, 
kleuterviering
16.00 en 17.00 uur, Lucaskerk, kleuterviering
20.00 uur, Bethlehemkerk, gezinsviering
voorganger: J. Voeten
22.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: F. Verkleij en J. Voeten
24.00 uur, Bethlehemkerk, gebedsdienst
voorganger: F. Verkleij

Zaterdag 25 december, 1e kerstdag
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: F. Verkleij en J. Voeten

Zondag 26 december, 2e kerstdag
11.00 uur, Bethlehemkerk, meditatieve viering
voorganger: J. Voeten

Vrijdag 31 december, oudjaar
19.00 uur, Bethlehemkerk, gebedsdienst
voorgangers: F. Verkleij en J. Voeten

Zondag 2 januari
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: F. Verkleij en J. Voeten

Zaterdag 8 januari
19.00 uur, Bethlehemkerk, gebedsviering
voorganger: J. Voeten

Zondag 9 januari
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: F. Verkleij en J. Voeten

Zondag 16 januari
09.00 uur, Lucaskerk, woord- en communie-
viering
11.00 uur, Bethlehemkerk, woord- en com-
munieviering
voorganger: F. Verkleij

Zondag 23 januari
09.30 uur, Lucaskerk, oecumenische viering
11.00 uur, Bethlehemkerk, oecumenische vie-
ring
voorgangers: W. Bisschop en 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.

19 december
Hersteldienst. Spreekster: Anita Verwaijen

26 december
Getuigenisdienst. Spreker: Ap Verwaijen

Vrijdag 24 december
18.30 en 20.30 uur kerstdienst. Spreker: Ap 
Verwaijen

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

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

Schouten (tel. 5428557).

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

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

WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN 

DE PKN TE BREDA

Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 125, 
Breda, tel. 5422433.
Kerkdiensten: ‘s zondags 10.45 uur.
Predikant: ds. Wim Bisschop, Everdonk 
32, tel. 5419603.

Scriba: Connie Walet-van der Meij, 
Klarenberg 36, tel. 5419685.
Kerktaxi: Gerrit Hakvoort, Arenberglaan 
107, tel. 06-21224638.
Website: www.Lucaskerk.nl

De Lucaskerk in december en januari
In de weken van advent staan vijf vrouwen in 
het geboorteregister van Jezus centraal. 

Zondag 19 december
Thema: Bathseba, de vrouw van Uria en later 
de vrouw van David.

Op kerstavond 24 december 
In de Lucaskerk is een avondvullend program-
ma voor groepen van wisselende leeftijden. 
Kijk naar de biljetten die overal in de wijk zijn 
opgehangen! 
De Kerstherberg
18.30 uur voor kinderen van 4 t/m 7 jaar de 
musical ‘Vrede, vrede’ (crèche voor de klein-
sten)
20.00 uur voor kinderen vanaf 8 jaar de musi-
cal ‘Vrede, vrede’
21.00 uur voor jongeren vanaf de brugklas: op 
verhaal komen met eigentijdse kerstmuziek
22.00 uur kerstsamenzang m.m.v. het CBJ-
koor
23.00 uur kerstnachtdienst m.m.v. de cantorij

Zaterdag 25 december
Kerstfeest voor groot en klein.

Zondag 26 december
Gezamenlijke dienst in de Markuskerk, aan-
vang 10.30 uur.

Zondag 2 januari
Johannes 1:35-51 over zien en over geloven.

Zondag 9 januari
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. In deze 
dienst zal de nieuwe kerkenraad aan de ge-
meente worden voorgesteld.

Zondag 16 januari
Voorganger is mevrouw Raes.

Oecumenisch avondgebed
De vespers op woensdagavond zijn weer be-
gonnen. Elke woensdagavond om 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. Voor veel bezoekers en ook 
voor gastheren en gastvrouwen een bijzonder 
moment in de week. Ook op de woensdagen 
van de kerstvakantie en tussen kerst en nieuw-
jaar gaat de Open Kerk gewoon door. Van 
10.00-12.00 uur staan de deuren open en is de 
koffie klaar. U bent van harte welkom.

OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST 

INDONESIE NEDERLAND

(Pesekutuam Oikumene Indonesia 
Nederland)
Secretariaat: Weegbladtuin 3, tel. 
5426958.
E-mail: duice49@wanadoo.nl
Voorganger: N. Mantouw.
Informatie: N. Mantouw, tel. 5426958 of 
06-25073749.

Zaterdag 25 december
Om 15.00 uur dienst in de Lucaskerk, 
Tweeschaar 125, Breda. Ds. G. Kerssies uit 
Ulvenhout 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 

Alexberg 2, zaal Katerberg.
Oudsten: M. en N.W. Ephraim, 
Tienbunder 1, tel. 5420382.
E-mail: m.ephraim@planet.nl
Website: de digitale kerk www.jubilee.nl
Elke zaterdag van 19.00-21.00 uur. 
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Tussen de konijntjes
Wat is dat toch voor gebouw, waarom wappert daar al zo lang dat kapotte plastic en waarom wordt het niet afge-
bouwd? Menigeen die vanaf de Moerlakenbrug de Haagse Beemden binnen komt rijden, zal het zich afgevraagd 
hebben. Het antwoord ligt voor de hand: de voormalige eigenaar werd failliet verklaard. Het perceel met half afge-
bouwd pand aan de Schapendreef staat nu te koop, al zal er nog wel wat aan moeten gebeuren. En niet alleen aan 
het pand zelf. “De gemeente zou wat aan de omgeving moeten doen, zo kun je geen klanten ontvangen,” klaagt een 
voormalige buur. “Je zit er in een groen groen knollenland, letterlijk tussen de konijntjes.”

Tekst: Marian Hulshof

Wat moet ik met die puber? 
Op 9 november hield psychologe, 
columniste en moeder Annette Hef-
fels op uitnodiging van de ouderraad 
van Prisma Graaf Engelbrecht een 
verhandeling over: ‘Wat moet ik 
met die puber?’ Zo’n tweehonderd 
ouders en verzorgers waren op de 
aankondiging afgekomen. In de aula 
hoorden zij hoe Annette Heffels haar 
verhaal opende met de opmerking, 
dat zij vóórdat zij kinderen had, een 
betere psychologe was en meer van 
pubers afwist dan nu. Met deze zin 
relativeerde zij de kennis van deskun-
digen over opvoeden; een steun in 
de rug voor ouders die vraagtekens 
zetten bij hun eigen opvoedcapaci-
teiten.
Wat voor soort mens is die puber nu 
eigenlijk? Aan de hand van concrete 
situaties vertelde zij over de fysieke, 
emotionele en sociale ontwikkeling 
van de puber. Uit de reacties vanuit 
de zaal bleek de herkenning. De 
overgang van kind naar volwassene 
verloopt nu eenmaal niet altijd har-
monieus. Er was eens een tijd dat wij 
ouders voor ons kind het allerbelang-
rijkst waren. Nu zijn dat de vrienden. 
Sterker nog, pubers kunnen zich 
vreselijk storen aan en schamen voor 
hun ouders en in het bijzonder hun 
moeder. Gelukkig heeft 90% van de 
pubers een goede relatie met hun 
ouders en houden zich (redelijk) aan 
de regels, aldus Heffels. Toch zijn 
ouders soms teleurgesteld in hun 
kind. Ouders hebben voor kinderen 
gekozen om hun leven te verrijken en 

hebben daar beelden bij hoe dat zou 
moeten. In deze tijd waarin het leven 
maakbaar wordt geacht, moéten 
ouders en kinderen samen gelukkig 
zijn. Maar een puber weigert om ver-
plicht gelukkig te zijn of om verplicht 
leuk met z’n ouders te praten.
Aan het slot van haar verhaal gaf An-
nette Heffels suggesties over hoe ou-
ders (beter) met hun puber kunnen 
omgaan. De kunst is stap voor stap 
meer autonomie te geven. Heeft de 
puber een probleem, dan moeten 
de ouders actief luisteren. Hebben 
de ouders een probleem of willen zij 
aan hun puber iets duidelijk maken, 
dan moeten zij in ‘ik-zinnen’ spreken. 
Wat ouders vooral niet moeten doen 
is bevelen, moraliseren, adviseren, 
beleren, onoprecht en belerend 
prijzen, onterecht geruststellen, 
ondervragen, analyseren, oordelen 
en bekritiseren, belachelijk maken, 
schelden en sarcasme, dat werkt ave-
rechts. Bespreek als ouder je mening 
en je angsten met je puber. Na een 
korte discussie in de zaal over onder 
meer chatten, sloot Annette Heffels 
deze geslaagde avond af met de 
woorden, dat het vooral van belang 
is de puber in z’n handel en wandel 
te volgen. Te streng zijn is niet goed 
en te meegaand ook niet. Maar waar 
dan precies die gulden middenweg 
ligt, dat blijft ieders persoonlijke in-
vulling. De ervaring leert tenslotte, 
dat het over het algemeen wel goed 
komt met die puber. 




