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Dit fraaie kunstwerk valt te bewonderen in de Noortberghmoeren. 

Foto: Peter van Kakerken
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In the Picture

Henk Kooy: een bijzondere man
Je vraagt je wel eens af: “Welke talenten heb ik toch?” Dat je als 
persoon over diverse talenten kan beschikken, laat de hoofdpersoon 
Henk Kooy wel zien. Als duizendpoot draagt hij al vijfentwintig jaar 
een steentje bij aan de ontwikkeling van de stad Chennai in India. 
Met de oprichting van de Stichting Madras werden vele projecten 
gerealiseerd.

Door Nelleke van der Zee

Henk Kooy is gehuwd en vader van 
drie kinderen. Ruim zeventien jaar 
woont hij in de Haagse Beemden, 
maar ongeveer drie maanden per 
jaar doet hij ontwikkelingswerk in 
Chennai. Vanaf 1980 heeft hij di-
verse projecten tot stand gebracht. 
Geboren in juni 1940 groeide hij op 
in Tilburg. Henk had een speciale kijk 
op het leven, die niet goed overeen-
kwam met de visie van zijn ouders. 
Zonder diploma op zak besloot hij 
op veertienjarige leeftijd de wijde 
wereld in te trekken. Hij meldde 
zich aan als Ketelbinkie op de grote 
vaart en kwam zo in het verre India 
terecht. Al kuierend tijdens zijn verlof 
daar, maakte hij met zichzelf de af-
spraak ‘hier’ (in India) nog eens terug 
te komen.

Opleiding
Als tweeëntwintigjarige jongeman 
begon hij aan een opleiding tot 
verpleegkundige psychiatrie. Met 
dat diploma op zak ging hij naar de 
Katholieke Hogeschool in Nijmegen 
om het diploma docent psychiatrie-
verpleegkunde te halen. Slechts één 
jaar heeft hij als docent kunnen wer-
ken. Henk kreeg gehoorproblemen 
en werd afgekeurd. Maar hij was niet 
voor één gat te vangen. Hij ging voor 
uitzendbureaus werken. Al gauw 
besloot hij zich op te geven voor ont-
wikkelingswerk in India. Hij spaarde 
het geld voor de overtocht bij elkaar 
en vertrok met zijn vernieuwde ken-
nis naar Chennai. Daar ontmoette 
hij Pater Sloos en samen gingen zij 
aan het werk met leprapatiënten. Hij 

overzag de grote nood en behoefte 
aan hulp en richtte de Stichting 
Madras op. Al heel wat heeft deze 
stichting kunnen betekenen in de 
gezondheidszorg, het onderwijs, de 
psychosociale ondersteuning, het 
coöperatief werken met zonnecol-
lectoren, windmolens en biogas.

Vooruitgang
Henk werkt daar als verpleegkun-
dige/sociaal werker. “Ik doe eigenlijk 
alles, zelfs bevallingen,” vertelt hij. 
In de jaren dat hij daar werkt, heeft 
hij zoveel vooruitgang gezien. Door 
het oprichten van een bouwproject 
zijn er betere huizen gekomen, wat 
weer resulteert in betere levensom-
standigheden en hygiëne. Daardoor 
is de verspreiding van lepra gestopt. 
Er zijn nu ook goede opleidingen, 
waardoor de kans op een goede 
baan groter is. De bevolking kan nu 
zelf het voorwerk doen, waardoor de 

stichting zich meer bezig kan houden 
met het coördineren. Op dit moment 
loopt er een aantal projecten, zo-
als: de aanleg van speeltuinen, het 
straatkinderenproject ‘Karunalaya’, 
het drinkwateropslagproject voor 
een bejaardentehuis en helaas is het 
campingproject voor dove en blinde 
kinderen door de zeebeving van 
tweede kerstdag verdwenen.

Talenten
Als Henk weer terug in de Haagse 
Beemden is, houdt hij zich bezig met 
het zoeken van donateurs voor de 
diverse projecten. In maart hoopt hij 
weer met een container met goede-
ren en een financiële injectie terug 
naar Chennai te gaan. De vrije tijd in 
Nederland vult hij met beeldhouwen. 
Naast zijn verpleegkundige achter-
grond is Henk ook kunstenaar. Zijn 
tuin aan de Johanna Reyntjesstraat 
vertoont diverse kunstwerken van 
zijn hand. Vanaf 1990 houdt hij ook 
exposities. Een doorlopende exposi-
tie heeft hij in een galerie in Almelo. 
Hij heeft, zo zegt hij zelf, twaalf am-
bachten en dertien ongelukken. Henk 
is een man met verschillende passies, 
waarvan er één heel diep zit en dat is 
het ontwikkelingswerk in India. Meer 
info: website www.stichtingmadras.
nl of e-mail: hjk2640@hotmail.com

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

De suikerraffinaderij van CSM 
gaat dicht, de Emerput moet een 

recreatiegebied worden 

Door Annelies van Kooij

“Ik had nooit zo’n hinder van de bietenlucht, een enkel keertje misschien. Voor 

de mensen die er werken, vind ik het wel erg dat de fabriek sluit. Een recrea-

tiegebied in de Emerput lijkt me een goed idee. Zeker voor de mensen die niet 

zo dicht bij de Asterdplas wonen. Zo is het wat beter verspreid.” 

(mw. De Wilde, 67).

“Prima hoor, dat de fabriek dicht gaat. Wel jammer natuurlijk voor de mensen, 

die er hun brood verdienen. Maar er is al sinds 1980 sprake van een sluiting, 

dus iedereen wist dat het er ooit van zou komen. Het is dus nu zover. Wat er 

met de Emerput moet gebeuren? Geen idee, zolang ze er maar geen huizen 

gaan bouwen. Want die zijn hier wel genoeg.” 

(dhr. Wijntjes, 67).

“Fijn dat de suikerraffinaderij de poorten sluit. Wij wonen dicht bij de fabriek 

en hebben in het bietenseizoen veel last van de stank. De Emerput kan denk 

ik het beste een natuurgebied worden. Er verdwijnt hier immers steeds meer 

groen.” 

(Frank Goossen, 16).

“Jammer voor de werknemers van de fabriek. Maar voor mij maakt het niet uit. 

De lucht zal ik zeker niet missen. Een natuurgebied lijkt me een mooi idee. Zo-

lang de put maar niet wordt gedempt. Want dan komen er toch alleen maar 

huizen op.” 

(mw. M. Cambeen, 39).

“Ik vind het niet erg dat de fabriek dicht gaat, al is het natuurlijk wel vervelend 

dat er mensen zonder werk komen te zitten. Ik vind dat er bij de Emerput iets 

leuks moet komen voor de jeugd. Een mooie speeltuin. Of een discotheek.”

(Natasha, 18).

“Ik had nooit zo’n hinder van de stank. Maar nu de Emerput voor iets anders 

gebruikt kan worden, lijkt het mij leuk als er een mooi park komt, zoals het 

Valkenburg in het centrum van Breda. Een plek waar je lekker kunt wandelen 

en waar allerlei festiviteiten kunnen plaatsvinden.” 

(Anja Hijnen, 36).

“De Emerput moet open blijven voor de vogels die er nu leven. Ik vind dat er 

een mooi natuurgebied moet komen, met eventueel een stuk bos erbij.” 

(Marijke Troost, 46). 

“De jaarlijkse lucht van de suikerfabriek was dan weliswaar niet chemisch, maar 

wel een beetje hinderlijk. Zo’n fabriek hoort natuurlijk buiten de stad, waar 

het oorspronkelijk ook is gebouwd. Maar de fabriek is nu ingehaald door de 

bebouwing en moet daarom wijken. De Emerput is een bijzonder vogelgebied 

waar veel reigers, ganzen, meerkoeten en andere vogels wonen. En dat moet 

ook zo blijven.” 

(Peter van Kakerken, 61).

Volgende maand

Het veiligheidsgevoel in de Haagse Beemden staat de laatste tijd onder 
druk. Volgens velen moet de wijk weer veiliger worden. Hoe? Daarover 
zijn de meningen verdeeld. Daarom luidt de stelling voor de komende 
maand: 

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

Wilt u reageren op deze stelling? Mail dan uw reactie, voorzien van uw 
naam en leeftijd, naar hbnieuws@westbrabant.net

Stelling van de maand

HBN zoekt nieuwe voorzitter!
Het bestuur van de Stichting Haagse Beemden Nieuws heeft een vacature voor een nieuwe 
voorzitter, M/V. 
Zoals in alle geledingen van onze krant is ook dit een functie die door een vrijwilliger wordt 
vervuld.
We zullen dus graag iemand verwelkomen met 

	 ervaring in vrijwilligerswerk, 
	 leidinggevende, sociale en communicatieve vaardigheden,
	 goede contacten op tal van terreinen in Breda. 

kortom een ambassadeur met visie. Vanzelfsprekend woont hij/zij in de Haagse Beemden.
Voelt u ervoor ons te helpen en voldoet u aan het profiel, dan kunt u zich aanmelden bij ons secretariaat: 
   Dhr J. Leeser, Tweeschaar 81, 4822 AS, Breda. tel 5422278,  
   E-mailadres: j.leeser@planet.nl

Zie ook 

'Reisverslag door 

India' op pag. 11

Nieuw

Ergert u zich wel eens?
In gesprekken met wijkbewoners hoor je nog al wat. “Je 
woont hier prima, maar…”. Hierbij een paar voorbeelden, wij 
zijn benieuwd naar andere ervaringen. Laat het ons weten.

Door Aad Robeerst

Verkeerslichten
Als je vanaf de Bakker en Ruebweg 
over de Emerparkweg in de richting 
Heksenwiel rijdt kom je welgeteld 
zeven verkeerslichten tegen. Bij druk 
verkeer geen probleem, maar als het 

rustig is denk je daar anders over. Op 
honderd meter rijdt een voorligger. 
Als die het verkeerslicht passeert 
spring dat via geel naar rood. Je remt 
af, maar als je net tot stilstand bent 
gekomen springt het weer op groen! 
Kruisend verkeer is er niet. En dat 
kun je tot zeven keer treffen.

Trottoirs
Wel eens met een kinderwagen over 
de Noortberghmoeren gewandeld? 
Of daar met een rolstoel gereden? 
Dat is geen onverdeeld genoegen! 
De foto geeft een goed beeld daar-
van.

Lieve kindertjes
Wat vindt u van de kinderen die in de 
supermarkt gillen en krijsen omdat 
ze dat leuk vinden of omdat ze hun 
zin niet krijgen? Veel ouders negeren 
dat gewoon, wat de rest van de klan-
ten vindt zal hun een worst zijn.

Reacties
Wij zijn heel benieuwd naar reacties 
of andere ervaringen.

Foto Lars Scheve

Geen krant 

ontvangen?

Laat ons dit altijd weten
 

Bel 5427021 vóór 18.00 uur 
op de eerste dinsdag na de 
verschijnings-datum van de 
krant en geef uw naam, adres, 
postcode en telefoonnummer 
door. Indien mogelijk wordt 
de krant die week nog 
nabezorgd.
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Terreur?
Terreur, we leren ermee te leven. Helaas, 
godsdienstterreur, ETA-terreur, etnische 
terreur, straatterreur en zo zijn er nog wel 
een paar. Als je een bom laat ontploffen 
ben je, terecht, een terrorist. Heel Nederland staat op 
zijn achterste benen. Arrestatieteams worden ingezet 
en de rechtzaak wordt afgewikkeld in ‘de Bunker’. Op 
het Weidehek is ook een explosie, veroorzaakt door een 
wietplantage. Ook daar hadden doden kunnen vallen 
en er is een schade van tonnen. De veroorzaker ‘zal later 
gehoord worden’ en loopt nog vrij rond… In 2004 rolde de 
politie in Breda 135 kwekerijen op. Ja, ja.

Parkeerproblemen
Spittend in de plaatselijke pers lees je van alles. In Geeren Noord is een 
prachtig verzorgingshuis gebouwd. Huize Raffy. En o, o, tot stomme ver-
bazing van onze bestuurders, stadsplanologen en ontwerpers is daar nu 
een groot parkeerprobleem. Wie had dat nu kunnen denken, we snappen 
er werkelijk niets van. Maar bouwen is toch echt wel iets meer dan stenen 
stapelen.

Glimlach
Toch zijn er best wel leuke dingen in het leven. Lees ik in BN/De Stem een 
artikel over bouwprojecten in het Ginneken. Een foto van het voormalige 
terrein van bouwstoffenhandel Verlegh. Hier verrijzen straks ondergrond-
se woningen…

Carnaval
Het zit er weer op. We lopen allemaal met een askruisje. Vroeger werd dat 
dagenlang gekoesterd, maar nu maakt het doucheschuim er korte metten 
mee. Maar de optocht van Giegeldonk was weer mooi. Een pietsje meer 
levende muziek had niet misstaan, maar het mooie weer vergoedde veel. 
En ook de achtergelaten rommel viel best mee. We leren het wel.

Gemeentelijke belastingen
Dat is toch wel aardig van onze stadsbestuurders. Om hartverlammin-
gen, psychoses, ‘door het lint’ gaan en andere vervelende uitingen van 
ongenoegen te voorkomen, worden wij door de pers en een mooie Be-
lastingkrant alvast voorzichtig ingelicht dat de gemeentelijke aanslag nu 
echt een AANSLAG op onze portemonnee is. En wij ons maar druk maken 
over straatroof! Je hoeft dus echt de straat niet meer op om beroofd te 
worden.

Griffel

Horeca in de Haagse Beemden

Het huiskamergevoel van 
de Texas Hoeve
De Texas Hoeve bij de Asterdplas, voorheen de Texas Bar, is al bijna 
honderd jaar een begrip in Prinsenbeek en omstreken. Als het aan 

uitbaters Kees en Corrie Meeuwissen ligt, voelt iedereen zich hier thuis. Voetballers, 
dagjesmensen, hondenbezitters, gezinnen, feestvierders en stamgasten, iedereen is van harte 
welkom om een ‘pilske’ te drinken, een pijltje te gooien of te genieten in de (speel)tuin. Kees: 
“Het is hier net een huiskamer.” 

Door Annelies van Kooij

Donderdagavond, acht uur. Buiten 
vriest het, lichte sneeuwvlokjes 
dwarrelen naar beneden. In de Texas 
Hoeve is het aangenaam warm. 
Met het donkerbruine meubilair, 
de schemerige verlichting en de 
plavuizen vloer ademt het café een 
typisch Oudhollandse sfeer uit. Het 
is nog vroeg in de avond en op een 
oude stamgast na is het stil in het 
café. Even later wordt de bezoeker 
een taxi in geholpen en hebben de 

nieuwe eigenaren Kees en Corrie 
Meeuwissen tijd voor een kop koffie 
en een babbeltje. “Donderdagavond 
is het meestal niet zo druk,” legt 
Corrie uit. “Maar in het weekend is 
het hier goed vol.”
Kees en Corrie zijn geen vreemden 
voor de vaste bezoekers van de Texas 
Hoeve. Corrie, die hier is geboren, is 
samen met haar man al zo’n dertig 
jaar actief in het café, dat tot een paar 
maanden geleden nog in handen 
was van haar broers Hein en Co. Met 
de overdracht van het bedrijf naar 

Corrie en Kees blijft het café dus in 
de familie. Voor Kees is hiermee een 
droom werkelijkheid geworden. “Ik 
heb altijd al kastelein willen zijn in dit 
café, nu kan ik hier dan eindelijk al 
mijn energie in stoppen.”

Lama
En energie hebben ze zeker. Kees en 
Corrie weten van aanpakken en zit-
ten vol ideeën voor de Texas Hoeve. 
“Het cafégedeelte blijft zoals het 
was,” stelt Corrie ons gerust. “Wel 
willen we een stuk aan het café gaan 

bouwen zodat we meer ruimte creë-
ren voor groepen.” Kees: “We willen 
ook de speeltuin gaan uitbreiden 
en de oude toestellen vervangen. 
Zo kunnen de kinderen heerlijk hun 
gang gaan, terwijl paps en mams 
genieten van een versgetapt trap-
pistenbiertje.”
De boerderijdieren, eigendom van 
broers van Corrie, blijven ook in het 
zicht. En dat is wel zo leuk, want 
een lama (genaamd Chico) en een 
emoe in de achtertuin geven toch 
iets bijzonders aan het bruine café. 

Ook voor de jeux de boulesliefheb-
bers is goed nieuws. “We gaan vijf 
banen aanleggen en competities or-
ganiseren,” vertelt Kees, die ook zelf 
graag een balletje gooit. In de zomer 
staat er nog een aantal bijzondere 
activiteiten gepland. “We gaan drie 
tuinconcerten organiseren met me-
dewerking van Harmonie Vondel, De 
Wallebalken en anderen. Ook staat 
er een aantal thema-avonden op 
het programma, zoals een back-to-
the-sixties avond. Wanneer dit alle-
maal precies gaat plaatsvinden, kan 
iedereen straks lezen in het Haagse 
Beemden Nieuws.”

Modderpoten
De sfeer van de Texas Hoeve om-
schrijven Kees en Corrie zelf als ‘een-
voudig’ en ‘gemoedelijk’. Iedereen 
is welkom, ook honden met mod-
derpoten zijn geen bezwaar. “We 
doen ons best om te zorgen dat ie-
dereen zich thuis voelt, of je hier nou 
al jarenlang komt of voor het eerst 
binnenstapt,” zegt Kees. “Daarom 
maken we graag een praatje met 
onze gasten en gaan we af en toe 
eens rond met een hapje.” Op dat 
moment gaat de deur open en stap-
pen de leden van de Bouvier Dressuur 
Club Prinsenbeek binnen. Zonder 
hun bestelling af te wachten staat 
Corrie op en schenkt acht koppen 
koffie in voor de verkleumde gasten. 
Er is weer werk aan de winkel.
Ook de sfeer proeven in de Texas 
Hoeve? De (winter)openingstijden 
zijn: ma t/m wo van 12.30-01.00 
uur, vr en za van 12.30-02.00 uur 
en zo van 9.30-01.00 uur. U kunt 
er ook terecht voor feesten, par-
tijen en geheel verzorgde barbecues. 
Adres: Rietdijk 6, 4823 ZK Breda, tel. 
5412014. 

Foto Peter van KakerkenKees en Corrie Meeuwissen

Door Nelleke van der Zee

De promotiedag vorig jaar had niet 
het gehoopte resultaat opgeleverd 
voor het bestuur van de Stichting 
Samen Leven. Frans van Schendel en 
Jeanne de Kanter hadden gehoopt, 
dat er zich meer vrijwilligers zouden 
melden om samen de handen uit de 
mouwen te steken. Dat is niet gelukt. 
Het bestuur is opgestapt en daarom 
doet Marijke Wiskerke, coördinator 
van Vertizontaal, een beroep op de 
bewoners van de Haagse Beemden.

Platform
Er zijn vast wel buurtbewoners met 
organisatorische talenten, die graag 
in hun vrije tijd iets voor de mede-
bewoners willen betekenen. Samen 
Leven heeft een keur van activitei-
ten zoals: naailes voor allochtone 
vrouwen, bewegen op muziek voor 
vrouwen, sociale redzaamheid voor 
allochtone mannen en vrouwen, 
fietslessen voor vrouwen en een 
intercultureel kookproject. Enkele 
nieuwe activiteiten zijn: computerles 
voor allochtone mannen en vrouwen 
en kookcursus voor (alleenstaande) 
mannen. Voor al deze activiteiten is 
genoeg animo. Echter, Marijke zou 
graag een platform willen formeren 
van buurtbewoners, dat meedenkt 
en meehelpt bij de uitvoering en be-

geleiding van de activiteiten.

Mening
Het is voor een dergelijk project 
van groot belang om een referen-
tiekader te hebben. Zeker omdat er 
sprake is van uitbreiding. Vanuit de 
‘ouderkamers’ van de Brede School 
de Vlierenbroek zijn signalen naar 
buiten gebracht over de interesse in 
bepaalde activiteiten. Zo zouden zij 
ook graag de fietsles en de compu-
terles bij deze school willen hebben. 
Het Baronie College geeft al taalles 
aan buitenlandse ouders op de Brede 
School in het kader van meer betrok-
kenheid bij de school door de ou-
ders. Vertizontaal stelt de mening en 
het meedenken van buurtbewoners 
erg op prijs en vraagt u als buurtbe-
woner om hulp, zodat de activiteiten 
kunnen blijven doorgaan. Extra hulp 
is nodig bij de fietsles. Nieuwe aan-
meldingen voor deelname aan het 
intercultureel kookproject voor vrou-
wen zijn welkom, want er zijn nog 
enkele plaatsen open. Dit project 
wordt maandelijks gehouden in het 
Aardrijk. Heeft u interesse om deel 
te nemen aan het platform, of om als 
vrijwilliger aan de slag te gaan, neem 
dan contact op met Marijke Wisker-
ke, SCW Vertizontaal, Vlierenbroek 
26, 4822 XM Breda, tel. 5440285 of 
06-29378914.

Samen Leven heeft uw hulp 
nodig
Vorig jaar heeft het HBN u kennis laten maken met de Stichting 
Samen Leven. Zij organiseert diverse projecten voor allochtone 
en autochtone wijkbewoners. Nu de stichting sinds januari 2005 
opgeheven is, gaat ze verder onder de vlag van Vertizontaal als 
Samen Leven. Marijke Wiskerke deed al jaren de ondersteuning 
en is nu belast met de coördinatie van de diverse projecten.Bekom vraagt uw 

aandacht
Dit keer een wat andere Bekommering 
dan u van ons gewend bent. Tot op heden lichtten wij per Bekommering één onderwerp dat 
Bekom onderhanden heeft, toe. Op dit moment zijn er echter zoveel zaken die de aandacht van 
de wijkraad vragen en krijgen dat het ook noodzakelijk is meer onderwerpen te behandelen in 
deze Bekommering.

Elders in de krant kunt u meer lezen 
over de renovatie trapveldjes. In een 
interview met Mirjam van de Wijgert, 
van de afd. Communicatie van de ge-
meente Breda, komt u alles te weten 
over de status van het project. 

Wie, wat, waar
Graag herinneren wij wijkorganisa-
ties aan het verzoek de gegevens 
die voor hen zijn opgenomen in 
de ‘Wie, wat, waar’ index op onze 
website www.haagsebeemden.nl, 
te controleren en te bevestigen of 
te corrigeren. Ook aanvullingen en 
gegevens van nieuwe organisaties 
zijn van harte welkom. Niet beves-
tigde gegevens zullen na verloop van 
tijd worden verwijderd. Het is in het 
belang van alle wijkbewoners deze 
contactgegevens zo actueel en zo 
volledig mogelijk te houden.

Rondweg
Omdat een plaatje meer zegt dan 
duizend woorden, is het plan geop-
perd een digitaal fotoboek samen 

te stellen met schades aan objecten 
langs de rondweg. Wij willen u vra-
gen of u daaraan uw medewerking 
wilt verlenen. Als u een omver-
gereden lantaarnpaal, een scheef 
geduwd verkeersbord of andere 
door verkeer veroorzaakte schade 
langs de rondweg signaleert en u 
in de gelegenheid bent dit met een 
digitale camera vast te leggen, zou 
u dan deze foto, onder vermelding 
van de locatie, willen mailen aan 
rondweg@haagsebeemden.nl? Het 
mailen van de foto is geen alternatief 
voor een melding aan het Meldpunt 
(tel. 5294800), die moet leiden tot 
het herstel. De fotoverzameling zal 
mensen die beweren “dat er nooit 
iets gebeurt op die rondweg” van 
het tegendeel moeten overtuigen. 
Eventueel zichtbare kentekens zullen 
onleesbaar worden gemaakt.

Jaarvergadering
Op maandagavond 21 maart 2005 
vindt in SCC ’t Kraaienest vanaf 
19:30 uur de jaarvergadering van 

Bekom plaats. Hierin legt de wijk-
raad verantwoording af over het 
afgelopen jaar en licht zij de plannen 
voor 2005 toe. Na de pauze zal een 
deskundige een presentatie geven 
over het ecologische beheer van de 
bermen. De agenda voor de verga-
dering alsmede de jaarstukken zijn 
te vinden op www.haagsebeemden.
nl Vanzelfsprekend kunt u ze daar-
vandaan ook downloaden. Voor het 
bijwonen van deze vergadering hoeft 
u zich niet vooraf aan te melden. U 
bent van harte welkom, de koffie en 
thee staan klaar en bij een heel hoge 
opkomst bestellen we gewoon wat 
extra kannen!
De wijkraad vroeg ditmaal uw aan-
dacht voor de ‘Wie, wat, waar’ index, 
het rondwegschadefotoboek en de 
jaarvergadering. Maar misschien zijn 
er onderwerpen waarop u de wijkraad 
wil attenderen? Aarzel niet. Wij zijn er 
voor u! Mocht u niet op de jaarverga-
dering aanwezig kunnen zijn, wij zijn 
de rest van het jaar telefonisch, schrif-
telijk en via E-mail bereikbaar!

Nieuw
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Sprookjes- 
huwelijk

Het carnaval hebben we 
al aan ons voorbij zien 
trekken en het gewone 
leven gaat alweer zijn 
gang. Even tijd dus, om 
het een en ander nog 
eens te overzien.

Een ding is me stevig bij geble-
ven. Bij het kijken naar de op-
tocht stond een aantal mannen 
achter ons, dat echt het carna-
valsgebeuren stevig aanpakte 
om slap te kunnen ouwehoeren 
en zuipen. Een van hen trok 
mijn luisterende oren in het 
bijzonder. Hij was nog maar net 
in de VUT, hij genoot ervan. Een 
van zijn medebroeders begon 
te vragen, of zijn vrouw het wel 
verdroeg om hem hele dagen 
thuis te hebben. Een bulde-
rend gelach kwam er uit zijn al 
enigszins gealcoholiseerde keel. 
Och jongen, was zijn antwoord, 
ik heb een sprookjeshuwelijk, 
ja, en Eucalypta zit thuis op de 
bank!! Haha, wat een lol... En 
voor ziekenwagen ben ik ook 
niet van plan om te spelen, 
want het geluid van ‘doe dit, 
doe dat, doe dit, doe dat’ heb 
ik 35 jaar verplicht aan moeten 
horen, en daar ben ik dus mooi 
klaar mee!

Was dit nu dezelfde man die 
dertig jaar geleden tegen zijn 
bruid zei: “Ik pluk de sterren 
van de hemel voor jou, ik maak 
van jou de gelukkigste vrouw 
van de hele wereld.” Was deze 
vrouw toevallig ook niet dezelf-
de vrouw, die zijn drie kinderen 
heeft mogen baren, en heeft zij 
zich niet verrot moeten sappe-
len, om in de studietijd van de 
kinderen de eindjes aan elkaar 
te knopen? Zijn we dit allemaal 
zo maar vergeten?

Uiteindelijk is het zo dat deze 
grootspraak vaak van ‘nul en 
gener’ waarde is, maar het 
komt wel lullig over. Vertel liever 
iets positiefs over de vrouw die 
je eens zo hebt aanbeden. Ver-
der was het Haagse Beemden 
Carnaval toppie. Ik ben blij dat 
ik hier ooit mijn stekkie gevon-
den heb!

Lieke

Groenonderhoud in de wijk. 
Op naar het voorjaar!
Wanneer je nu door de Haagse Beemden wandelt of fietst, 
zou je niet zeggen dat de gemeente een intensief groenbeleid 
voert. Integendeel, in krant 2 van dit jaar berichtten wij al 
over de baggerwerkzaamheden langs het traject Essendonk 
– gemaal Achter Emer met kale, modderige oevers tot gevolg. 
Daarnaast worden momenteel kapwerkzaamheden verricht. 
Zo blijft er weinig groen over!

Door Jeroen Thoolen

Haagse Beemden is een groene wijk. 
Perkjes in woonerven, kronkelende 
slootjes, weilanden, Haagse Beem-
den Bos en De Asterdplas bepalen 
voor een groot deel het ‘beeld’ van 
de wijk. Een groen beeld. Dit beeld 
vereist intensief groenonderhoud. 
Groenonderhoud dat deels voor vo-
rig jaar op de planning stond. 
Deze werkzaamheden worden in 
opdracht van Brabantse Delta in sa-
menwerking met de gemeente Breda 
uitgevoerd onder de noemer ‘Facelift 
Stedelijk Water Breda’.

Werk aan het water
Het is nu nog een zooitje langs de 
Nieuwe Kievitsloop, traject Essen-
donk – gemaal Achter Emer. De 
gemeente is hier bezig met bagger-
werkzaamheden. Eén van de maat-
regelen hierbij is het verwijderen 
van de watervervuilende geteerde 
oeverbeschoeiingspaaltjes. Hiervoor 
is werkruimte nodig. Daarom zijn de 
bosjes langs de slootjes waar nodig 

‘afgezet’. Niet ‘verwijderd’, maar het 
groen is tot onderaan de stam afge-
zaagd, zodat dit in het voorjaar weer 
kan uitlopen.

Kapwerkzaamheden
Naast de baggerwerkzaamheden 
vinden ook kapwerkzaamheden 
plaats. Deze kapwerkzaamheden 
hebben tot verontwaardigde reacties 
uit de wijk geleid, zoals: “de burger 
moet allerlei bureaucratische molens 
in om een boom in de tuin te mogen 
kappen, terwijl de gemeente zonder 
vergunning ongestraft haar gang 
kan gaan twintig jaar oude bomen 
te ‘dunnen’, dat is makkelijk!” 

Onderhoud
Klinkt als kritiek op de gemeente, 
maar zij is hierin heel duidelijk: eens 
in de tien jaar wordt de begroeiing 
‘afgezet’: bomen en struiken worden 
vlak boven de grond afgezaagd. 
Om tot een betere verdeling tussen 
houtige en kruidachtige oevers te 
komen, worden geselecteerde bos-
jes en bomen gekapt. Dit is mede ten 

behoeve van de sociale veiligheid en 
hiervoor is kapvergunning verleend.
Dit onderhoud stond al voor vorig 
jaar gepland, maar wordt nu uitge-
voerd. Dit valt toevallig samen met 
de baggerwerkzaamheden, waar-
door de wijk er hier en daar niet al te 
florissant uit ziet. 
In het voorjaar heeft de natuur 
weer alle ruimte om uit te lopen 
tot een fraaie mix van groen in de 
wijk, waartussen u met plezier zult 
kunnen fietsen en wandelen. Op 
de website www.haagsebeemden.
nl treft u bovenaan onder de kop 
‘digitale wandelingen‘ wandelroutes 
door de wijk aan en in het kader van 
het 25-jarig bestaan van de Haagse 

Beemden doet de Bekom u een fiets-
route cadeau. Deze kunt u downloa-
den vanaf de website.

Nadere inlichtingen over de kap-
werkzaamheden zijn telefonisch te 
verkrijgen bij de heer J. Stoutjesdijk 
van de dienst Stadsbeheer van de 
gemeente Breda. Deze is bereikbaar 
op nummer 5294769. Nadere in-
lichtingen over de Facelift Stedelijk 
water zijn te verkrijgen bij de heer L. 
Frijters van waterschap De Brabantse 
Delta. Voor overige vragen kunt u 
het Meldpunt bellen. Het Meldpunt 
is op werkdagen van 08.00-16.30 
uur bereikbaar op 5294800.

Foto Lars Scheve

Even voorstellen: de wijkraad
In 1979 vond een aantal bewoners in de 
Haagse Beemden dat het tijd werd voor actie. 
Zij zetten zich in voor een gemeenschapshuis 
en wilden graag meedenken over de verdere 
ontwikkeling van de wijk. Daarmee was 
het bewonerskomitee (Bekom) een feit. 
Vijfentwintig jaar later is de wijkraad een 
orgaan, waar de gemeente niet omheen kan. Wij stellen de 
wijkraad en haar participanten graag aan u voor.

Door Marian Breedijk

Onder druk van de dienst welzijn van 
de gemeente Breda werd het bewo-
nerskomitee in 1984 een stichting. 
De statuten en het huishoudelijk 
reglement werden in nauwe sa-
menwerking met de wijk gemaakt. 
Hiermee werd het groepje bewoners 
een rechtspersoon die haar invloed 
op het een en ander kon uitoefenen. 
Het Bekom werd als referentiekader 
aangewezen voor de wijk. Het ef-
fect was dat het komitee meer body 
kreeg als gesprekspartner voor de 
gemeente, de inbreng en inspraak 
werd groter. In 1997 werd het Bekom 
aangewezen als wijkraad. Zo was de 
Bekom van straatniveau, via buurtni-
veau, gegroeid naar wijkniveau.

Wat doet de wijkraad
In de statuten staat als hoofdtaak 
omschreven ‘het bevorderen van de 
bloei in de wijk in de ruimste zin van 
het woord’. Om uitvoering te geven 
aan die taak heeft de wijkraad in de 
loop der jaren een uitgebreid net-
werk opgebouwd. Ze heeft contact 
met de verschillende instanties in 
de wijk zoals de politie, de woning-
bouwcoöperaties, Instituut voor 
Maatschappelijk Werk. Omdat het 
niet te doen is om een hele wijk op 
straatniveau te bestieren, werkt de 
wijkraad nauw samen met de ver-
schillende bewonersgroepen. Vanaf 
1984 werd er (voor zover hier animo 
voor was) bij elke nieuwe buurt een 
bewonerscommissie opgericht. Die 
commissie behartigt de belangen 
van de buurt, zij kunnen een beroep 
doen op de wijkraad voor ondersteu-

ning. De wijkraad stelt middelen ter 
beschikking (voor zover dit mogelijk 
is binnen de subsidie) om de vastge-
stelde doelen te realiseren.
In het kader van voorlichting en com-
municatie worden er bewonersavon-
den georganiseerd. Deze avonden 
worden veelal opgezet aan de hand 
van een door bewoners aangedragen 
onderwerp (bijvoorbeeld verkeersvei-
ligheid). Zonodig worden hier instan-
ties bij uitgenodigd, die een bijdrage 
kunnen leveren aan het onderwerp. 
Als de leden zich voorstellen, zal het 
u nog duidelijker worden wat een 
wijkraad zoal doet.

De leden stellen zich voor
De wijkraad bestaat uit zeven be-
stuursleden en vijf participanten:
Ada Matzinger is voorzitter en 
houdt zich bezig met de ontwikke-
ling van het woon-/zorgcomplex 
Heksenwiel. Daarnaast hebben jon-
geren haar aandacht. Samen met de 
jongerenwerkers en stichting Focus 
probeert ze het leefplezier voor de 
jongeren te verhogen.
Piet van Overbeeke maakt in zijn 
functie van secretaris heel wat papier 
vuil. Hij is de man die verantwoording 
aflegt aan de gemeente over de be-
steding van de subsidies die verstrekt 
zijn. Hij heeft regelmatig overleg 
met de wethouder en maakt de vele 
(jaar)verslagen. Van tijd tot tijd ver-
richt hij een aantal ad-hoc taken.
Mathy de Wilt is bestuurslid en 
houdt zich onder andere bezig met 
jeugdzaken en de geschiedenis van 
de Haagse Beemden. Onlangs heeft 
ze sagen en legenden verzameld (uit 
alle hoeken van de wijk). Op dit mo-

handtekeningen verzameld werden, 
om te voorkomen dat er een afval-
verwerkingsbedrijf gevestigd zou 
worden op het terrein Achter Emer. 
Gevolg was dat de plannen niet door 
zijn gegaan. Als u vragen of sugges-
ties heeft, dan hoort de wijkraad die 
graag van u. Ook is er nog behoefte 
aan participanten en bestuursleden, 
men is vooral op zoek naar een pen-
ningmeester. De vergaderingen zijn 
openbaar, u bent van harte welkom 
(graag vooraf even bellen).
Voor meer informatie: Ada Matzin-
ger, tel. 5411597, Piet van Overbee-
ke, tel. 5413977, e-mail secretariaat.
bekom@haagsebeemden.nl en neem 
ook eens een kijkje op de website: 
www.haagsebeemden.nl

ment is ze bezig met het maken van 
een cd-rom waarop verteld wordt 
over het verleden, het heden en de 
toekomst van de Haagse Beemden. 
Verschillende bewoners van het 
buitengebied hebben hieraan mee-
gewerkt.
Rob Lustenhouwer is bestuurs-
lid. Hij adviseert de verschillende 
bewonersgroepen. Samen met een 
aantal studenten van de NHTV is hij 
bezig een inventarisatie te maken 
van de verschillende problemen, die 
de wijkbewoners ervaren (verkeers-
veiligheid, de rondweg, parkeren, 
winkelcentrum).
Ingrid Lammerse is participant, 
schrijft Bekommeringen in het Haag-
se Beemden Nieuws en is columnist 
voor de website van de Haagse 
Beemden. Ze heeft regelmatig over-
leg met andere ‘verkeersouders’ 
over de verkeersveiligheid rondom 
de scholen. Recent heeft ze de pu-
bliciteitscampagne uitgevoerd voor 
de actie ‘even niet trappen, het gras 
groeit’ (zie een vorige uitgave HBN). 
De slecht leesbare straatnamenbord-
jes die onlangs vervangen zijn, zijn 
ook een resultaat van haar inzet.
Riet van Aert is bestuurslid. Riet 
heeft altijd in het buitengebied 
gewoond en is dan ook contactper-
soon voor dit gebied. Ze werd ooit 
uitgenodigd om een vergadering bij 
te wonen. Ze omschrijft zich zelf als 
de joker die voor van alles ingezet 
wordt. Als er iets gevierd moet wor-

den, dan zit ze in de feestcommissie. 
Ook zij heeft haar bijdrage geleverd 
aan de cd-rom die in de maak is.
Nico Koevoets is bestuurslid en 
notulist tijdens de vergaderingen. Hij 
doet de weersvoorspellingen voor de 
website van de Haagse Beemden en 
schrijft sinds kort stukjes over natuur 
en milieu.
Jan Willems is bestuurslid en houdt 
zich bezig met energiezaken en 
stadsverwarming. Op dit moment is 
een actie gaande van 160 bewoners, 
die geklaagd hebben over een erg 
hoge energierekening. Samen met 
andere mensen zoekt hij uit hoe het 
precies zit. Contact met Essent heeft 
hij inmiddels.
Hans Postelmans is webmaster. 
Samen met 4/5 medewerkers onder-
houdt hij de website van de Haagse 
Beemden. 
Corian Huigen is sinds kort be-
stuurslid. Zij is nog bezig zich te 
oriënteren op de taken die ze gaat 
oppakken. 
Willemien Buys is participant. Sa-
men met het Baroniecollege bekijkt 
ze welke werkervaringsplaatsen er 
mogelijk zijn voor jongeren in de 
wijk.
Dit is dus uw wijkraad. Een stel en-
thousiaste mensen dat zich graag wil 
inzetten, om een wijk te creëren waar 
het goed toeven is. Samen met inwo-
ners van de wijk werken ze aan een 
betere leefomgeving. Een voorbeeld 
daarvan is een recente actie, waarin 

voor van links naar rechts Piet van Overbeeke, Riet van Aert, Ada Matzinger, Ingrid 

Lammerse. Daarachter staand: Rob Lustenhouwer, Mathy de Wilt, Nico Koevoets, Jan 

Willems. 

Foto Lars Scheve
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‘Vallen, maar nog vaker opstaan’ bij judovereniging
In de Raaimoeren wordt al sinds 1982 getraind door een 
grote groep judoka’s uit de Haagse Beemden. In 1993 is 
hieruit Judovereniging Haagse Beemden Breda opgericht. 
De vereniging heeft binnenkort iets bijzonders te vieren…

Door Margreet Schroevers

Momenteel telt de vereniging on-
geveer 165 leden, waarvan bijna 
135 jeugdleden. Sinds 1982 wordt 
er getraind in sporthal De Raai-
moeren, maar het bestuur droomt 
ervan ooit een eigen locatie te 
hebben en daar een echte ‘Dojo’ 
(judosportschool) te kunnen be-
ginnen.

Trainer met 
doorzettingsvermogen!
De trainingen worden verzorgd 
door Bert Wijkman, een gediplo-
meerde judoleraar, die binnenkort 
zelf examen gaat doen voor zijn 6e 
DAN. Dit is een bijzondere gebeur-
tenis; er zijn maar weinig judoka’s 
die deze graad bereiken. Je krijgt 
deze graad namelijk alleen als je 
een speciale bijdrage aan judo in 
het algemeen hebt geleverd en 
geslaagd bent voor het technische 
examen (reglement Judo Bond 
Nederland).
Bert geeft al ruim 30 jaar training 
en is erg betrokken bij zijn leerlin-
gen. Voor hem is judo bijna een 
manier van leven, hij judoot zelf 
al 42 jaar. In de paar uurtjes per 

altijd welkom om twee keer vrij-
blijvend mee te komen trainen. De 
trainingstijden zijn dinsdag vanaf 
17.00-21.30 uur, woensdag vanaf 
13.30-17.30 uur en zaterdag is er 
apart wedstrijdtraining van 09.00-
10.30 uur. De lessen zijn ingedeeld 
naar leeftijd en niveau. Als je lid 
wilt worden, heb je een judopak 
en een band nodig. Deze kun je 
eventueel via de club aanschaf-
fen. De contributie is voor alle 
leden euro 8,50 per maand. Voor 
meer informatie over de sport en 
de vereniging kun je kijken op de 
website www.judobreda.tk en 
met vragen of opmerkingen kun 
je bellen naar Coen, tel. 5426882 
of Philemon, tel. 5418540. Je kunt 
ook mailen naar jhbb@wanadoo.
nl

week dat hij de kinderen traint, heeft 
hij een grote invloed op het bijbren-
gen van normen en waarden. De 
kinderen leren elkaar met respect te 
behandelen en grove taal of grens-
overschrijdend gedrag komen op de 
mat dan ook nagenoeg niet voor. 
“Het komt regelmatig voor dat jon-
geren tijdens de puberteit stoppen 
met het trainen en na enige tijd toch 
weer terug die zaal inkomen.” Dit tot 
groot genoegen van Bert.

Relaxed & Broodnodig
Volgens de secretaris van de vereni-
ging is judo: ‘op een relaxte, plezie-
rige manier bezig zijn met datgene 
wat je lijf broodnodig heeft. Judo is 
goed voor je zelfvertrouwen en voor 
je motorische ontwikkeling’. Zelf 
loopt hij dan ook vol goede moed 
warm op de mat om daarna een ste-
vig staaltje van ‘vallen en opstaan’ te 
laten zien.
Binnen de vereniging wordt het 
meedoen aan wedstrijden zeker ge-
stimuleerd. Het geeft niet of je wint 
of verliest. Je wint namelijk altijd, 
want door het meedoen laat je zien 
dat je durft en dat is al een overwin-
ning! Om goed te oefenen wordt 
er elke zaterdag wedstrijdtraining 
gegeven door trainer Rob. Hij wordt 
hierbij ondersteund door een aantal 
wedstrijdcoaches, allemaal in het be-
zit van de zwarte band. “Inmiddels 
beschikt de club al over een aantal 
leden waarvan het talent ‘ernstige’ 
vormen begint aan te nemen”, aldus 
de secretaris. 

Clubactiviteiten
Naast alle trainingen en wedstrijden 
zijn er binnen de club nog heel wat 
andere activiteiten. Zo wordt jaarlijks 

in samenwerking met Sportpunt Bre-
da de ‘Kabouterdag’ georganiseerd. 
Op deze dag kunnen kinderen vrijblij-
vend kennismaken met de judosport. 
Verder wordt voor de jongste leden 
Sinterklaas altijd uitgenodigd, voor 
de middengroep wordt een ‘bosdag’ 
georganiseerd en de senioren gaan 
jaarlijks op kamp. De club heeft een 
sponsor, Euro Resins, die wel eens 
zorgt voor leuke petjes, shirtjes en 
andere hebbedingetjes om uit te 
delen onder de leden. Dit jaar staat 
ook de organisatie van een officieel 
bondstoernooi weer op het pro-
gramma. Het toernooi zal gehouden 
worden op 5 november en deelname 
is mogelijk voor bondsleden uit heel 
Zuidwest Nederland.

Meedoen?
Als je interesse gewekt is, ben je 

Foto Peter van Kakerken

Foto Peter van Kakerken

Na de middelbare school

Creatief bezig zijn
Daphne Kortekaas, 16 jaar, is al jarenlang gek op tekenen en 
creatief bezig zijn. Niet vreemd dus dat zij ervoor koos ‘Grafisch 
vormgeven’ te studeren op het Grafisch Lyceum in Rotterdam.

Door Rowan Zuidema

Daphne zit nu in het basisjaar van 
de 4-jarige mbo-opleiding ‘Grafisch 
Vormgeven’. Het is de bedoeling dat 
ze pas volgend jaar een definitieve 
studierichting gaat kiezen. Tot die tijd 
proeft ze wat van elke studierichting, 
bestaande uit de volgende keuzemo-
dules: Visualiseren, Mode & trends, 
Art & design, Fotografie en tot slot 
het gelijknamige Grafisch vormge-
ven. Als je van creativiteit houdt, het 
leuk vindt met reclame bezig te zijn 
en te tekenen en te schilderen, ben 
je volgens Daphne met deze studie 
aan het goede adres. “Het lijkt me 
leuk om later in de modebranche te 
werken of anders bij een reclame-
bureau.”

Rotterdam, Tilburg of 
Eindhoven?
Behalve in Rotterdam kun je de 
opleiding tot grafisch vormgever 
ook volgen in Eindhoven en Til-
burg. Wat gaf dan voor Daphne de 
doorslag om toch voor Rotterdam 
te gaan? Uitstraling blijkt voor haar 
het sleutelwoord. “De website van 
die school in Tilburg vond ik er al 
niet erg professioneel uitzien, dus 
die viel voor mij sowieso al af. Ik heb 
die school in Eindhoven wel bezocht, 
maar dat bleek dus echt een school 
zonder uitstraling, alles was grijs,” 
legt Daphne uit. Het Grafisch Lyceum 
in Rotterdam daarentegen maakte 
juist een heel levendige indruk op 
haar, vol kleur en met mooie schilde-
rijen aan de muur. Daarnaast speelde 
ook het feit mee dat Rotterdam een 
internationale rol heeft. “Iedereen 
kent die stad.”

Met de computer werken
Opvallend is dat er bij Daphne veel 
meer jongens in haar klas zitten dan 
meiden. Dat heeft er ongetwijfeld 
ook mee te maken, dat er tijdens de 
lessen veel met computers gewerkt 
wordt. Roosterwijzigingen krijg je 
– heel handig – via je mobiel door, 
maar deze zijn ook na te lezen op de 
flatscreen tv’s die op elke verdieping 
in die school hangen.
Daphnes schooldagen zien er vrij 
ontspannen uit: drie dagen per week 
les, gevolgd door een dag keuzemo-
dule. Die laatste les is voor iedereen 
weer anders en aangezien Daphne 
van plan is Grafisch Vormgeven te 
kiezen, wordt daar dus dieper op 
ingegaan. 

Blijven sporten
Om te zorgen dat leerlingen fit blij-
ven, wordt er op de 4000 leerlingen 

tellende school ook een sportmo-
dule georganiseerd waarvoor je je 
kunt inschrijven. Vijf weken lang, 
twee uur per week, ben je met een 
bepaalde sport bezig, variërend van 
snowboarden en skiën tot fitness en 
persluchtduiken. “Komende periode 
ga ik boksen,” vertelt de 16-jarige 
blondine enthousiast. Twee van de 
vijf periodes, die het schooljaar telt, 
worden besteed aan sport (een pe-
riode telt zeven weken). Elke eerste 
twee weken van een nieuwe periode 
zijn de tentamens. “Die zijn moei-
lijk!” verzucht Daphne. “Natuur- en 
wiskunde krijg ik ook nog steeds, 
maar waarvoor dat nodig is… geen 
idee.”

Niet op kamers
Elke dag moet ze zo’n 40 minuten 
met de trein reizen om in Rotterdam 
aan te komen en 8 minuten lopen 
om vervolgens bij de school zelf te 
arriveren. Het komt vaak voor dat 
ze pas om 7 uur ’s avonds thuis is, 
als haar schooldag weer eens van 
9 uur tot kwart voor 5 duurt. Toch 
peinst ze er niet over om op kamers 
te gaan. “Ik ben pas zestien, dat doe 
ik mezelf nog niet aan hoor!” lacht 
Daphne. “Dan zou ik mijn eigen kle-
ding moeten wassen en zelf koken? 
Nee, dank je.”

Meer informatie
Zie jij het ook helemaal zitten om je 
eigen logo´s, brochures, folders of 
magazines te ontwerpen? Wie weet 
is de opleiding ‘Grafisch Ontwerpen’ 
dan wel wat voor jou! 
Kijk voor meer informatie op:  
www.glr.nl/mbo/gv/gv/graf isch_
vormgeven.htm

Iedere bezoeker telt mee!
In 2004 werd Startpagina.nl ruim een miljard maal bezocht. 
Een absoluut nationaal record, maar ook Haagse Beemden 
Digitaal mocht zich verheugen in een groeiend aantal 
bezoekers op haar website.

Door Jeroen Thoolen

Haagse Beemden Digitaal
Er is een samenwerkingsverband 
tussen de redactie van Haagse 
Beemden Digitaal en Haagse 
Beemden Nieuws. In de week van 
verschijning van Haagse Beemden 
Nieuws wordt een selectie van de 
artikelen hieruit op de website ge-
publiceerd.
De website www.haagsebeemden.
nl is een initiatief van de Stichting 
Bewonerskomitee Haagse Beem-
den (BEKOM). De medewerkers van 
Haagse Beemden Digitaal zijn allen 
onbezoldigd amateur die de wijk 
een bijzonder warm hart toedragen 
en een hoge mate van professiona-
liteit en perfectie nastreven. Dat 
zij hierin slagen, blijkt wel uit de 
bezoekersaantallen. Waar de web-
site in 2003 nog rond de 67.000 
bezoeken telde, wist deze in 2004 
het magische bezoekersaantal van 
100.000 te over-
schrijden.

Statistieken
Het grootste deel 
van de bezoekers 
bezocht de website via de favorie-
ten of door het adres direct in te 
tikken in de adresbalk. Zij vertegen-

woordigen 65% van de bezoekers.
Een vijfde van de bezoekers kwam 
via de populaire zoekmachine Goo-
gle. Veel gebruikte zoekwoorden 
en combinaties daarvan waren 
daarbij uiteraard ‘haagse beemden’, 
maar ook via de zoekwoorden ‘hsl’, 
‘fietsbrug’ en de combinaties van 
zoekwoorden ‘haagse beemden 
nieuws’ en ‘hsl-zuid’ legt Google 
graag een link met www.haagse-
beemden.nl.
Websites als www.hslzuid.nl, www.
breda.nl, www.bndestem.nl en 
dossier.pagina.nl linken direct naar 
www.haagsebeemden.nl en zor-
gen zo gezamenlijk voor de overige 
15% van het aantal bezoeken.
De redactie van Haagse Beemden 
Digitaal is optimistisch over de 
prognose voor 2005. Verwacht 
wordt dat dit jaar het aantal bezoe-
ken aan de website zal stijgen tot 
meer dan 150.000 bezoeken.

Als bezoeker van de website 
tel je mee!
Op de site biedt het forum als di-
gitale ontmoetingsplaats mogelijk-
heden tot interactiviteit. Ook kunt 
u zelf suggesties voor de website 
aandragen. Niet alleen cijfermatig 
tellen de bezoekers van www.
haagsebeemden.nl mee!
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Reisdagboek uit India
Zaterdag 19 februari 2005. Vanmorgen voor dag en dauw 
met Rexline in de auto gestapt. In gezelschap van Karin 
& Coen, een Nederlands stel, dat met een eigen Jeep hier 
onlangs is aangekomen en in het Thomas Hospital verblijft. 
Coen heeft wat foto’s gemaakt. Op naar Red Hills. Daar staan 
sinds gisterenmiddag de tien trucks van Motherhood met 
hulpgoederen voor de getroffenen van de tsunami.

Door Jan van der Linden

Red Hills ligt aan de noordkant van 
de stad. Het eerste dorp als je de 
stad verlaten hebt, op weg naar het 
noorden. Met de auto heb ik die 
route vaak gereden als ik op weg 
was naar Pulicat, de vissersplaats 
waar ik in ’97 drie maanden heb 
gewoond. Red Hills is bekend, om-
dat er een zeer groot waterreservoir 
aangelegd is ten behoeve van de 
(drink)watervoorziening van Madras. 
In Red Hills hebben de paters Salesia-
nen een groot stuk land liggen, waar 
onder andere een bejaardenhuis is 
gebouwd met steun uit Nederland 
en Ierland. Op deze plek staan de 
tien vrachtwagens. 
Dus vanmorgen om kwart voor zes 
op weg. De ringweg van Madras op. 
Naar Red Hills duurt de rit overdag 
meer dan een uur. Maar zo vroeg in 
de morgen is het rustig op straat. En 
Rexline zou Rexline niet zijn als ze 
niet iets mee kan brengen voor die 
Nederlandse ploeg. En sommigen 
van jullie kennen de plek waar we 
stopten: de zeer grote groente-, 
bloemen- en fruitmarkt van Madras. 
Daar wordt in de nacht alles aange-
voerd wat er gedurende de dag in 
Madras nodig is aan groente en fruit. 
Een zeer levendige plek bij dageraad. 
Dus lopen Coen, Karin en ik achter 
Rexline aan de markt in en sjouwen 

we even later een tros bananen, een 
doos mandarijnen en een paar pak-
ken dadels mee terug naar de auto.
Toch zijn we nog voor zeven uur 
ter plekke. Een kilometer of drie 
vanaf de snelweg komen we door 
een poort het terrein op, waar iets 
verderop de tien Nederlandse trucks 
netjes naast elkaar staan. Coen is 
trouwens bekend met enkele chauf-
feurs. Een van hen vraagt me waar 
er ergens brood en eieren zijn te re-
gelen. Dus stuurt Rexline onmiddel-
lijk onze chauffeur op pad om dit te 
regelen. Na een minuut of tien is hij 
terug, twee kartonnen vol met eie-
ren en twintig maal witbrood. Helaas 
konden we niet uitgelegd krijgen 
wat spek is. Bacon hebben we niet 
kunnen regelen.
Rexline gaat meteen actief aan 
de gang om verdere zaken te 
regelen. De trucks met bestem-
ming Madras kunnen maandag 
pas lossen. Er moet namelijk een 
‘collector ’ (belastingambtenaar) 
persoonlijk aanwezig zijn bij het uit-
laden en uitdelen van de goederen. 
Hij moet dan weer de formulieren 
ondertekenen die nodig zijn om 
het transport ongehinderd India te 
laten verlaten. Met behulp van haar 
kennissenkring op hoog en op laag 
niveau gaat Rexline uitzoeken wat er 
moet gaan gebeuren. En of het niet 
sneller kan. Op zo’n moment zie ik 
weer hoeveel zij voor elkaar weet te 
krijgen. Ze probeert Nicoline en Els 
van Motherhood zoveel mogelijk van 
dienst te zijn. Er is bijvoorbeeld grote 
onduidelijkheid over het wel of niet 
toestemming moeten hebben om 
met 4 van de vrachtwagens naar het 
zuiden te mogen rijden. Althans wat 
betreft het passeren van de stad Ma-
dras. Het is zeker een feit dat er over-
dag geen trucks de stad in mogen. 

Maar eromheen, naar het zuiden is 
onduidelijk. (We geloven dat nu, na 
de middag, de rit naar het zuiden is 
begonnen.) 
Verder kan Rexline niet veel meer 
doen. Dus gaan wij op huis aan. Alle 
eieren zijn ondertussen gebakken 
en verorberd. De chauffeurs nemen 
hartelijk afscheid van Rexline en haar 
ontbijtservicepersoneel, wij dus.
Begin van de week komt de lading 
voor Rexline hierheen. Er komt nog 
vracht met een vliegtuig aan op 
woensdag. Een deel daarvan komt 
voorlopig ook hierheen. Eind van de 
week komen de twee trucks terug die 
naar de uiterste zuidpunt van India 
zullen rijden om hun vracht te lossen. 
Dan zou volgend weekend de klus 
geklaard kunnen zijn. Volgens ons is 
het transport zo ver zuidwaarts wel 
kritiek wat tijd betreft. Op en neer 
is dat een dikke 2000 km. Er gaan 
een paar trucks naar Pondicherry en 
verder zuidwaarts naar Cudulure en 
Nagapattinam. Maximaal 400 km 
hier vandaan, dat is geen probleem.
Rexline wil de hele ploeg uiteraard 
uitnodigen om een van hun laatste 
dagen in Madras bij haar te komen 
eten. Zoiets vindt ze nog steeds ge-
weldig en ze weet natuurlijk iedereen 
hiervoor te mobiliseren. Het Thomas 
Hospital zal die ploeg van, op dit mo-
ment, ruim twintig personen weten 
te verwennen.
In Madras is het behoorlijk warm. 
Het loopt ook al eind februari. Maar 
het is heter dan normaal. Soms is het 
de laatste week 35 graden. Warme 
groeten dus uit Madras.
Voor het transport, kijk op www.
vidotrans.nl 
In India tot 4 maart. Mijn thuisbasis is 
bij sr Rexline 
St. Thomas Hospital. Madras Chen-
nai

Ontwerp- 
advies tuinen 
in bibliotheek 
Haagse 
Beemden
Vrijdag 15 april kan 
iedereen in de Bibliotheek 
Haagse Beemden gratis 
advies krijgen over de 
inrichting van de tuin in 
het kader van de Nationale 
Tuinontwerpdag. Er 
is een tuinarchitect 
uitgenodigd die samen 
met studenten van de 
Hogeschool Larenstein 
van 14.00 tot 20.00 uur 
alle vragen probeert te 
beantwoorden. Zowel 
over tuinarchitectuur als 
over de eigen tuin in het 
bijzonder.

Alles kan ter sprake komen: 
ontwerp, kosten, keuze van een 
hovenier en beplantingsmogelijk-
heden. Als u advies wilt krijgen 
van de tuinarchitect, kunt u zich 
inschrijven bij de Bibliotheek 
Haagse Beemden, Heksenakker 
37, tel: 5417644. Hier ligt een 
intekenlijst klaar. Per bezoeker 
wordt ongeveer een kwartier 
uitgetrokken. 
De Nationale Tuinontwerpdag 
wordt georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging voor 
Tuin- en Landschapsarchitectuur 
(NVTL). Het doel is het bevorde-
ren en onder de aandacht bren-
gen van tuinarchitectuur bij het 
grote publiek. 

3 maanden gratis lid
In de bieb valt meer te beleven… 
Als u tijdens de tuinontwerpdag 
op vrijdag 15 april lid wordt van 
de Bibliotheek Haagse Beemden, 
krijgt u 3 maanden lidmaatschap 
cadeau bij inlevering van auto-
matische incassokaart. Als lid van 
de bibliotheek kunt u uiteraard 
materialen lenen, maar krijgt 
u ook kortingen bij activiteiten 
die door de bibliotheek worden 
georganiseerd en er zijn regelma-
tig andere aanbiedingen. Op de 
website www.bibliotheekbreda.
nl kunt u hier meer over lezen.

Spelmiddag 
bij kinderboerderij 'de SIK' op 
woensdagmiddag 24 maart tus-
sen 14.00 en 16.00u. De activi-
teiten staan in het teken van het 
voorjaar en Pasen. Eieren zoeken, 
eieren versieren, speurtochtje, 
schminken, poffertjes eten. Voor 
iedere activiteit vragen wij een 
bijdrage van € 0,50. Ook worden 
er producten van de boerderij 
verkocht, o.m. bessenjam, stoof-
peertjes, kookkruiden, kruiden-
thee’s. Wij zoeken nog een paar 
extra vrijwilligers om deze middag 
te begeleiden omdat er dan jonge 
dieren zijn. Wilt u ons helpen 
meldt u dan van te voren even bij 
Cisca Smaling, tel. 5425628, na 
20.00u.

Zie ook  pag. 3

Henk Kooij

Renovatie trapveldjes in aantocht
In de vorige editie van Haagse Beemden Nieuws deden we al verslag 
van de renovatie van de trapvelden. De renovatie zou 1 maart van 
start gaan. Mirjam van de Wijgert, van de afdeling Communicatie 
van de gemeente Breda, coördineert de communicatie rondom het 
renovatieproject. HBN had een gesprek met haar.

Door Heidi Hoekstra

Er blijkt onduidelijkheid te 
bestaan over welke velden als 
trapveld bestempeld worden. 
Wat zijn de kenmerken van een 
trapveldje?
Heel simpel; een trapveld is een gras-
veld waarop goals geplaatst zijn. 

Vanaf maart zou het 
renovatieproject van start gaan. 
Wat is de status?
De renovatie is nog niet gestart 
op het moment van dit interview 
(2 maart), omdat het vriest. Het is 
onmogelijk om de harde grond om 
te ploegen, bovendien zou dat erg 
slecht zijn voor het gras. Zodra het 
weer verbetert, wordt het project 
direct in gang gezet.

Hoe gaat de renovatie in zijn 
werk?
Dat is niet overal hetzelfde. Op plaat-
sen die erg verdicht zijn (lees: kale, 
vastgetrapte stukken), wordt de 
grond helemaal losgemaakt met een 
speciaal soort 'ploeg'. Daarna wordt 
de grond geëgaliseerd, aangedrukt 
en ingezaaid. Op veldjes met kleine 
kale plekken en kuiltjes wordt zand 

aangebracht om een egale boven-
laag te krijgen. Daarna wordt de 
grasmat met een (doorzaai)machine 
bijgezaaid.

Welke trapvelden worden 
gerenoveerd?
Dat zijn: Moerenpad, Wikketuin, 
Loopakker, Maria Koyenhof, Nico-
line Swijgmanstraat – Kesterendreef, 
Laaghamlaan, IJsbrandsberg, Schip-
persslagen, Twaalfbunder, Achterste 
Havervelden, Rietdijk Asterdplas, 
Groene Hil, Randoord, Buitenerf.

Hoe herkennen we de 
trapvelden die worden 
gerenoveerd?
De trapvelden worden voorzien van 
herkenbare borden met daarop de 
tekst: Even niet trappen... het gras 
groeit!

Worden de velden afgesloten?
Nee, de velden worden niet afgezet 
met roodwit lint, want dat hangt 
toch binnen de kortste keren in de 
bomen. Na de intensieve voorlich-
tingscampagne hopen we dat ieder-
een zich bewust is van het feit dat 
het in ieders belang is dat de trap-
veldjes de kans krijgen om volledig 

te herstellen.

Worden alle velden tegelijkertijd 
gerenoveerd of gebeurt het in 
fases?
De velden worden allemaal gelijktij-
dig gerenoveerd. In een periode van 
6 tot 8 weken renoveert stadsbeheer 
de veldjes. 

Welke velden mogen wel 
gebruikt worden om te 
voetballen en te spelen?
Sowieso de veldjes waar geen bor-
den staan. En er worden enkele extra 
veldjes gemaaid om als alternatieve 
speellocatie te fungeren. Dat zijn: 
Ganzerik, Kesterenlaan, Wielwaal 
– Distelvink, Somerweide, Muizen-
berglaan, Moeraszegge – Watervio-
lier. Het gras wordt op deze velden 
gemaaid en bespeelbaar gemaakt. 
Wees wel voorzichtig, want aan 
deze velden worden minder hoge 
eisen gesteld. Kijk daarom uit voor 
hobbels en kuilen.

Er is een groot aantal 
activiteiten gepland tijdens de 
renovatie. Kun je een aantal 
voorbeelden geven?
Gedurende de hele renovatieperiode 

Kun je al wat zeggen over de 
feestelijke (her)opening van de 
trapvelden?
De feestelijke (her)ingebruikname 
belooft een waar spektakel te wor-
den. De klapper is de finale van de 
rapcontest. Basisscholen zijn niet 
alleen uitgebreid geïnformeerd over 
de renovatie van de trapvelden, 
maar leerlingen worden ook klaarge-
stoomd tot echte rappers. Een hele 
bekende rapper uit de Haagse Beem-
den geeft een aantal rapworkshops. 
Hierna kunnen de klassen zelf aan de 
slag. De grote finale is eind april. Een 
heuse jury (waaronder een wethou-
der) zal de winnaar bekend maken.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Mirjam van de Wij-
gert, communicatieadviseur dienst 
Stadsbeheer van de gemeente Breda, 
tel. 5294840, of met de Bekomcom-
missie ‘Renovatie trapveldjes’, bereik-
baar via e-mail: trapveldjes@haagse-
beemden.nl

worden er dagelijks activiteiten geor-
ganiseerd, zoals: diverse workshops 
(dans, muziek, theater), sport en 
spel, film- en videomiddag, tafel-
voetbaltoernooi. Kijk op www.haag-
sebeemden.nl of www.focuscrew.
nl voor de complete lijst met activi-
teiten. Focus zal hun activiteiten zelf 
ook promoten via flyers.

Aan de mensen in de wijk is 
gevraagd om suggesties aan te 
dragen. Zij hier veel reacties op 
gekomen?
Een aantal sportverenigingen heeft 
gereageerd. Deze verenigingen stel-
len hun velden beschikbaar tijdens 
de renovatieperiode. Focus werkt 
de plannen, samen met de desbe-
treffende verenigingen, verder uit. 
Verder is er via Bekom een aantal 
toekomstige trapveldjes aangedra-
gen. Deze aanvragen zijn door de 
gemeente in behandeling genomen. 
Onderzocht wordt of de locatie ge-
schikt is (bijvoorbeeld of het veldje 
niet direct aan een fietspad ligt) en of 
de overige buurtbewoners geen be-
zwaar hebben. Een aantal van deze 
aanvragen wordt gehonoreerd.

Wanneer zijn de trapvelden 
weer toegankelijk?
We hebben iets vertraging opgelo-
pen, maar we proberen dat weer in 
te halen. Ons streven is nog steeds 
eind april. Dan is het weer hopelijk 
wat beter en wil iedereen weer graag 
gebruik maken van de trapvelden.
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Tenor èn Counter  
Tenor/Alt gezocht

Vocaal Ensemble Novafonie heeft 
de ambitie om op hoog niveau 
a cappella kamermuziek te brengen. 
Ter ondersteuning voor de komende 
concerten (13 maart Dordrecht, 28 
mei Enschede, 29 mei Breda en 5 of 
6 juni Middelburg) kunnen we de on-
dersteuning van een eerste tenor (de 
hoge regionen) goed gebruiken. Ook 
een Counter Tenor en/of Alt kunnen 
we nog plaatsen.
We verwachten van onze ondersteu-
nende en/of aspirant leden dat zij 
thuis de uit te voeren stukken bestu-
deren met behulp van de door No-
vafonie beschikbaar gestelde media 
(partituren, midi-files, internet, cd’s). 
Een stemtest maakt deel uit van de 
toelating tot ons ensemble. 
Ben je nog niet teruggeschrokken 

Ouderen Muizenberg/Kesteren 
zwaar teleurgesteld
De sluiting van Katerberg veroorzaakt veel woede en 
teleurstelling bij de ouderen van de wijk Muizenberg/
Kesteren. Ze willen met hun activiteiten in de buurt 
blijven en zijn helemaal niet blij met het alternatief van 
woonzorgcomplex Heksenwiel. “We hebben een smalle 
beurs en kunnen het ons niet permitteren om drie keer in de 
week met een Deeltaxi naar een activiteit te gaan. Er is met 
ons geen overleg geweest. We moeten maar accepteren dat 
Katerberg dicht gaat.”

Door Nelleke van der Zee

Het artikel over de sluiting van Ka-
terberg in Haagse Beemden Nieuws 
2 heeft veel stof doen opwaaien. 
Voorzitter Anja Seegers van BC de 
Loper was des duivels. “Het is pron-
ken met andermans veren,” zegt ze 
tijdens ons gesprek. Dagelijks wordt 
Anja geconfronteerd met oude-
ren die een alternatieve oplossing 
zoeken voor hun activiteit. “Heeft 
u alstublieft plaats voor ons in uw 
buurtcentrum,” is de meest gestelde 
vraag. Niets is in overleg gegaan met 
Anja. Zij vraagt zich af waarom de 
Stichting Ouderenwerk Breda (SOB) 
niet van tevoren met de participan-
ten in de wijk om de tafel is gaan 
zitten. Het loopt allemaal zo raar. De 
uitnodiging voor het bijwonen van 
een vergadering valt veel te laat op 
de deurmat, zodat Anja geen tijd vrij 
kan maken om er naar toe te gaan. 

Contacten
“Er is vanuit de SOB helemaal geen 
ruggespraak geweest. Doordat er 
dagelijks vragen binnenkomen van 
ouderen ben ik met een planning 
voor het nieuwe seizoen aan de 
slag gegaan. Gelukkig ziet het er 
naar uit, dat veel activiteiten bij BC 
de Loper kunnen worden onderge-
bracht. Door de SOB is wel één keer 
gevraagd, naar de mogelijkheid om 
ruimten te huren. Wij zijn echter een 
zelfstandige organisatie en verhuren 
niet aan andere instellingen. Dat er 
nu een plan de campagne klaar ligt, 
is alleen een verdienste van de ou-
deren zelf. Zij hebben het initiatief 
hiertoe genomen.” De SOB reageert 
hierop met de mededeling, dat er 
een werkgroep is opgericht. Zij heb-
ben als taak te onderzoeken welke 
mogelijkheden van activiteitenruim-
ten in de buurt aanwezig zijn.

Werkgroep
Mevrouw Imme Tom en de heer Wolt-
hof zijn belast met dit onderzoek. In 
het gesprek met Imme Tom komt 
naar voren, dat zij sterk de indruk 
heeft, dat de SOB alleen het nieuwe 
woonzorgcomplex Heksenwiel aan 
het promoten is. “Er zijn in Katerberg 
zo’n tweehonderd deelnemers aan 
activiteiten per week, die allemaal 
in de wijk Muizenberg/Kesteren wil-
len blijven. De SOB heeft totaal niet 
de uitwijk mogelijkheid naar BC de 
Loper onderzocht. Sterker nog, ons 
is medegedeeld, dat het toch waar-
schijnlijk geen optie zou zijn,” aldus 
een geïrriteerde Imme Tom. “De 
ouderen uit de buurt leven van een 
smalle beurs en kunnen het zich niet 
permitteren om een paar keer met 
de Deeltaxi naar het Heksenwiel af 
te reizen. Als je gemiddeld acht euro 
aan vervoerskosten en een kopje kof-

fie of thee per week kwijt bent, is de 
lol voor het bezoek van een activiteit 
er al  gauw af. Wij voelen ons goed 
in de steek gelaten door de SOB.”

Vrijwilligers
De werkgroep vrijwilligers van Ka-
terberg; de heer en mevrouw van 
Sprundel (negentien jaar vrijwilliger), 
mevrouw van Oevelen (tien jaar 
vrijwilliger), mevrouw Boot (tien jaar 
vrijwilliger) en mevrouw Plasmeijer 
(zes maanden vrijwilliger) voelen 
zich ook goed in de steek gelaten. 
Jarenlang hebben zij met liefde en 
plezier de activiteiten begeleid en 
feesten georganiseerd. Zij vinden 
het ronduit schandalig dat Katerberg 
dicht gaat. En zijn niet te spreken 
over de manier waarop. Vijf jaar 
geleden hebben zij ook al de sluiting 
van Katerdonk meegemaakt. “De 
bezoekers van Katerberg hadden al 
weet van de sluiting voordat wij iets 
ervan wisten,” vertelt mevrouw van 
Sprundel. De heer Wolthof heeft na-
mens de bezoekers en bewoners een 
petitie ingediend tegen de sluiting 
en een brief naar wethouder Marja 
Heerkens mocht ook niet baten. De 
kogel was al door de kerk. Katerberg 
gaat dicht! “Wij voelen ons behoor-
lijk in de kou staan, er is geen mo-
ment aan ons gevraagd, wat het met 
ons doet,” aldus een teleurgestelde 
vrijwilligerswerkgroep. Zij stoppen 
daarom in juni met hun vrijwilligers-
werk voor de SOB en gaan in BC 
de Loper bij de ouderenactiviteiten 
meehelpen.

Reactie
Een telefonische reactie van Liesbeth 
Smedinga en Corinne Vos van de 
SOB laat een stuk verontwaardiging 
horen. Natuurlijk begrijpen zij dat de 
sluiting van Katerberg voor een aan-
tal personen niet prettig is. Zij vinden 
dat ze door de oprichting van de 
werkgroepen wel degelijk inspelen 
op de wensen van de ouderen. Als 
de werkgroepen zelf initiatieven ne-
men om alternatieve accommodaties 
te vinden, is dat toch alleen prima. 
Enquêtes wijzen uit, dat 46% wil 
verhuizen naar het Heksenwiel, 39% 
gaat naar BC de Loper en 9% van de 
bezoekers vinden de kosten van ver-
voer bezwaarlijk. Voor de bewoners 
van het wooncomplex Bertelsberg 
wordt ook naar een alternatieve 
oplossing gezocht, om bijvoorbeeld 
activiteiten in de hal van het woon-
complex te realiseren. Verder wor-
den er kennismakingsbijeenkomsten 
georganiseerd. Voor het Heksenwiel 
is dat op 23 april 2005 en voor BC de 
Loper op 27 april 2005. De bezoe-
kers hebben te allen tijde een vrije 
keuze waar zij met hun activiteiten 
naar toe willen.

De zin en onzin van 
cosmetische producten en 
behandelingen

Normaal gesproken is onze huid prima 
in staat om zichzelf te reinigen en te 
vernieuwen. Maar de mens van nu staat 
bloot aan onnatuurlijke invloeden zoals 
verwarming, airconditioning, uitlaatgassen 
en straling. Daarom moet de huid dagelijks 
gereinigd worden, zodat de huid niet 
onnodig verdikt en verstopt raakt en 
daardoor niet optimaal kan functioneren. 
Ook moet de huid gevoed worden om 
eventuele tekorten aan te vullen.

Je verzorgingsproduct moet goed afgestemd zijn op het huidtype 
en/of huidprobleem. Legio producten in de handel beloven allerlei 
wonderen. Het aanbod is zo enorm, dat je voor een juiste keuze een 
goed advies nodig hebt, waarbij grote kennis van het functioneren van 
de huid heel belangrijk is. Het is onzinnig om te denken dat zelfs een 
goede crème rimpels en een slechte conditie weg kan poetsen. Een 
gezonde levensstijl is van het grootste belang om de huid mooi en 
vitaal te houden. We zijn geneigd om niet zoveel aandacht te besteden 
aan de gevolgen van slechte gewoontes en als er dan een probleem 
ontstaat, willen we dat er wat aan gedaan wordt, of door een alles 
belovende crème, of door rigoureuze ingrepen.

Televisie
Dagelijks zien we op tv voorbeelden hiervan in populaire program-
ma’s, zoals ‘Extreme Makeover’. Hierin zie je dat sommige mensen het 
zover hebben laten komen, dat het lichaam enorm verwaarloosd en 
verouderd is, en dan wordt de illusie gewekt dat door operaties de 
problemen binnen zes weken opgelost zijn. Ons devies is echter: ‘Beter 
voorkomen dan genezen’. De schoonheidsspecialist is de aangewezen 
persoon om gedegen advies te geven. Hij of zij heeft de kennis om de 
huid gezond en vitaal te houden en ook het inzicht in de claims van 
de cosmeticamerken, zodat we de zin en onzin van de werking van 
cosmetica goed kunnen onderscheiden.

De samenwerkende schoonheidsspecialisten
Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen op e-mailadres 
anuijten@wanadoo.nl of schriftelijk sturen naar A. Nuijten, Everdonk 
42, 4824 CB  Breda.

Bethlehemkerk in beeld
Wellicht een cliché maar daarom niet minder waar: een 
foto zegt vaak meer dan duizend woorden. Daarom nodigt 
de feestcommissie van de Bethlehemkerk fotografen uit 
mee te doen aan een fotowedstrijd waarbij het gebouw, 
de architectuur, de lijnen, vlakken en ornamenten van de 
kerk onderwerp zijn.

Reden voor deze fotowedstrijd is het 
25-jarig jubileum van dit architec-
tonisch markante gebedshuis in de 
Haagse Beemden. Vandaar ook dat 
een speciale feestcommissie besloten 
heeft, dat foto’s een goede manier 
zijn om de jubilerende kerk te eren. 
Het onderwerp is het kerkgebouw 
aan het Gageldonksepad zelf.

Wedstrijd eisen
Voor de fotowedstrijd roept de com-
missie alle fotografen in de parochie 
en daarbuiten op om foto’s te maken 
van de kerk. De foto’s dienen voor 10 
mei a.s. afgedrukt ingeleverd te wor-
den met een minimale breedte van 
20 cm. Uiteraard moet de Bethle-
hemkerk geheel of gedeeltelijk her-

kenbaar in beeld gebracht worden. 
Verder zijn er voor de deelnemers 
geen beperkingen. De gebruikte 
techniek doet er niet toe, analoog of 
digitaal, zwart-wit of kleur, achteraf 
bewerkt met de computer of fijn ou-
derwets in de doka, u kunt zich naar 
hartelust uitleven. 
Gedetailleerde informatie over de 
spelregels en de selectieprocedure 
worden in een later stadium in een 
folder bekend gemaakt. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de Bethlehemkerk 
op werkdagen van 9.00-12.00 uur 
en in het weekend na de vieringen 
(tel. 5410194, zie ook het kerkelijk 
nieuws).

20 jaar Breda 
Ballon Fiësta
Op 10 augustus stijgen 
maar liefst honderd 
heteluchtballonnen bijna 
gelijktijdig op vanaf 
verschillende locaties in de 
gemeente Breda. Met deze 
feestelijke en spectaculaire 
act viert Breda Ballon Fiësta 
zijn twintigjarig jubileum. 

Het is ruim 25 jaar geleden dat er in 
Nederland een dergelijk spektakel is 
vertoond. Om dit mogelijk te maken, 
is de organisatie op zoek naar be-
drijven die al dan niet van hun eigen 
terrein één of meerdere ballonnen 
willen laten opstijgen. Op de hoofd-
locatie aan de Rietdijk in de Haagse 
Beemden in Breda, waar jaarlijks het 
Breda Ballon Fiësta gehouden wordt, 
stijgen 35 ballonnen op. De overige 
65 heteluchtballonnen vertrekken 
op twintig verschillende locaties 
in en rondom de stad Breda. Dit 
vindt plaats in goed overleg met de 
plaatselijke en luchtvaartautoriteiten. 
Naast de terreinen die de organisatie 
op het oog heeft, is het ook moge-
lijk om een ballon op te laten stijgen 
vanaf een eigen (bedrijfs-)locatie. De 
organisatie zoekt hiervoor bedrijven 
die een eigen terrein ter beschikking 
stellen. Het beschikbare terrein moet 
minimaal de grootte hebben van een 
voetbalveld, uit gras bestaan en geen 
obstakels bevatten. Daarnaast zijn er 
ook openbare locaties beschikbaar 
waar een bedrijf zijn of haar naam 
aan kan verbinden. 

Meer informatie
Het ballonspektakel is de start van de 
twintigste editie van Breda Ballon Fi-
esta, dat van 11 tot en met 13 augus-
tus aan de Rietdijk in Breda plaats-
vindt. Alle opstijglocaties (behalve 
daar waar het gaat om privé-terrein) 
zijn gratis toegankelijk voor het pu-
bliek. Welke extra openbare locaties 
er precies gekozen gaan worden, is 
nog niet bekend. Meer informatie 
over het twintigjarig bestaan, de 
viering en sponsoring van een locatie 
is te vinden op www.bredaballonfie-
sta.nl. Ook particulieren kunnen via 
de website nu al een kaart reserveren 
voor dit in Nederland unieke bal-
lonspektakel. De organisatie van Bre-
da Ballon Fiësta heeft de uitnodigin-
gen aan ballonvaarders al verstuurd. 
Op de website kan men volgen hoe 
het met de inschrijvingen staat.

door de genoemde punten? Vind 
je het leuk om klassiek te zingen of 
wil je daar graag mee kennis maken? 
Dan nodigen we je van harte uit om 
enkele repetities vrijblijvend te be-
zoeken om de sfeer te proeven en/of 
mee te doen.
V.E. Novafonie bestaat momenteel 
uit 17 enthousiaste mannen en 
vrouwen die wekelijks op donder-
dagavond van 20.15 tot 22.30 uur 

repeteren onder leiding van onze 
dirigent André Vis. We verwelkomen 
je graag in wijkcentrum “Het Kraaie-
nest” aan de Tweeschaar (tegenover 
winkelcentrum Heksenwiel). 
Voor algemene informatie surf je 
naar onze website www.novafonie.
nl, of je neemt contact op voor speci-
fieke informatie met: Ilona Lous, tel: 
5416614 of Liesbeth van Aalst, tel: 
0613860675 l
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COLOFON
Coördinatie:  
Antonieta Derksen-Ponce

Eindredactie:  
Heidi Hoekstra

Medewerkers:  
Samuel de Vries (11 jaar) 
Michiel Beije (9 jaar) 
Kasper de Vries (11 jaar) 
 
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

De boekenwurm van het pleintje

Waanzinnig om te weten
Hallo, hallo, Haagse Beemdenkids! Tot nu toe heb ik bijna alleen geschreven over 
verzonnen verhalen. Alleen ‘Achtstegroepers huilen niet’ was een verhaal dat half waar 
en half verzonnen was. Maar nu heb ik een serie gevonden... helemaal te gek voor 
nieuwsgierige mensen. Niks verzonnen! Alles écht waar! Ik heb voor jullie twee boeken 
uit de serie ‘Waanzinnig om te weten’ mee naar huis genomen om over te schrijven. 

Door Ruth Terwiel

Machtige krachten
Machtige krachten gaat over 
natuurwetten en natuurkrach-
ten. Dit zijn de wetten en 
krachten waar geen luis, geen 

mens, geen 
walvis en 
geen planeet 
zich tegen 
kan verzet-
ten. In dit 
boek legt 
Nick Arnold, 
de schrijver, 
je uit waarom 

een appel recht naar beneden 
valt als-ie van de boom valt 
en niet bijvoorbeeld met een 
leuk boogje. Waar veerkracht 
vandaan komt en hoe belang-
rijk dat is in sport. Waarom 
een fakir niet gewond raakt 
op een spijkerbed en waarom 
theeblaadjes in het midden 
onderin het kopje belanden 
als je in je kopje thee roert. 
Bovendien kun je lezen wie 
die dingen allemaal voor het 
eerst heeft uitgezocht en hoe. 
Over de grote Isaac Newton 
bijvoorbeeld en Archimedes. 
En je kunt proefjes en quizzen 
doen en het hele boek staat 
vol met grappige tekeningen. 
Echt iets voor nieuwsgierige 

Bizworldproject Kbs de 
Driezwing groep 8
Op maandag 21 februari is groep 8 gestart met 
het Bizworldproject; een serieus spel waarbij de 
kinderen leren wat ondernemen is. De klas is 
verdeeld in vijf ‘bedrijven’. Er zijn zes verschillende 
directiefuncties, waar de kinderen individueel echte 
sollicitatiegesprekken voor hebben moeten voeren. 
Twee ouders hebben deze gesprekken gevoerd. 

Sommige kinderen waren echt 
wel gespannen en vonden het 
reuze spannend. Drie ouders, 
zelf ondernemers, leiden het 
spel. De leerkracht heeft de 
rol als investeerder of bankier. 
Begrippen als winst/verlies, 
aandelen, geld lenen, huur, 
salaris enzovoort passeren de 
revue op de eerste dag. Het 
was extra spannend. 

Interview Financieel Dagblad
Een echte verslaggeefster van 
het Financieel Dagblad was 
gekomen om interviews af te 
nemen met de begeleider van 
het project en een directielid 
van het bestuur van de stich-
ting Bizworld. Maar er moest 
ook gewerkt worden. De 
tweede dag was het de dag 
van de productie. Een product 
werd ontworpen en iedereen 

ging aan de slag. Eerst werd er 
een prototype, een voorbeeld, 
gemaakt. Er werd extra hard 
gewerkt, want vandaag was er 
een echte beroepsfotograaf. 
Op 1 maart verschijnt het arti-
kel in het Financieel Dagblad. 

Big Sale
De derde dag is de ‘Big Sale’, 
waarbij de kinderen van groep 
7 als serieuze klant de produc-
ten gaan kopen. Er zijn vriend-
schapsbandjes gemaakt. Elk 
bedrijf maakt eerst nog een 
marketingplan om het product 
aan te prijzen. Dit werd een 
leuke dag voor de kopers en 
verkopers. Er werd goed ge-
kocht en verkocht. De vierde 
en laatste ochtend maakt elk 
bedrijf de balans op. Heeft het 
verlies/winst gemaakt, hoeveel 
aandelen bezitten ze en wat 
zijn ze waard. We proberen 
het project af te sluiten door 
een excursie naar een echt be-
drijf. Onze dank gaat uit naar 
de ouders die hun kostbare tijd 
erin hebben gestoken. Ook de 
sponsors willen we bedanken. 
Voor algemene informatie kijk 
op: www.bizworld-brabant.nl

Beemdenkids vanaf een jaar 
of tien, elf (ook voor kids van 
20, 35 of 60 jaar!) Het boekje 
kost maar € 6,50. Machtige 
krachten door Nick Arnold, 
uitgeverij Kluitman, Alkmaar, 
ISBN 9020605127.

Je briljante brein
De boekenwurm had ook een 
boekje meegenomen om over 
te schrijven over de werking van 
je hersenen. Ook voor € 6,50. 
Het heet Je briljante brein. Je 

h e r s e n e n 
wegen net 
zoveel als 
een kleine 
bloemkool. 
Maar wist je 
dat je brein 
20% van al 
je energie 
ve r b r uik t? 
Die energie 

gaat op aan denken, herinne-
ren, voelen, proeven, ruiken, 
zien, blij of bang of boos zijn. 
En aan leren. Als je leert fiet-
sen moet je in het begin nog 
nadenken over wat je doet: 
opstappen, vaart maken, trap-
pen en tegelijk sturen, maar 
niet te hard trappen, anders 
moet je ook nog remmen, 
hand uitsteken als je de bocht 
omgaat, afstappen. Dit doe je 

allemaal met je cortex. Zo heet 
dat deel van je hersenen waar 
je mee nadenkt. Maar na een 
tijdje fiets je vrolijk rond zonder 
veel na te denken (wel goed 
uitkijken, hè!) en dan gaat al-
les beter: dan werkt het deel 
dat cerebellum heet. Met het 
cerebellum gaat alles handiger 
en beter. Verder wordt er in 
dit boek, met waanzinnig veel 
weetjes en grappige tekenin-
gen, behandeld: hoe werken 
je zintuigen? Je reflexen? Hoe 
komt het dat sommige mensen 
echt slimmeriken zijn en andere 
niet? Waar komt pijn vandaan? 
En nog veel meer. Kortom: het 
is een waanzinnig interessant 
boekje voor nieuwsgierige 
kinderen die echt zin hebben 
in veel informatie, toekomstige 
hersenchirurgen bijvoorbeeld. 
Je briljante brein door Nick 
Arnold, uitgeverij Kluitman, 
Alkmaar; ISBN 9020605178.

Er zijn boekjes in dezelfde serie 
en ook voor maar € 6,50 over 
dino’s, scheikunde, vulkanen, 
de Verenigde Staten, voetbal 
en Egyptenaren... ja, waarover 
niet eigenlijk? Kijk maar eens 
op www.waanzinnigomtewe-
ten.nl en vraag er dan naar als 
je bij de boekhandel op het 
pleintje bent. 

De betoverde draak – deel 6

Door Michiel Beije

Ondertussen binnenin het 
huis waren nog steeds Jan, de 
buurvrouw en drie anderen. 
De anderen heten: Teun, Mi-
chelle en Joris. Maar toen kon-
den ze vijf gangen op. Welke 
zullen we nemen? Vroeg Jan. 
Mij niet gezien, zei de buur-
vrouw. Maar…mij ook niet, 
zei Michelle. Brrr! Het is hier 
koud en veel te donker! zei 
Teun. Maar… Maar ons dorp 
dan! Joris en ik zijn in ons up-
pie?! Eehhm…ik ga ook niet 
hierbinnen hoor. Veel te ge-
vaarlijk! Maar…maar… maar 
ze hoorde hem al niet meer. 

Ze waren al lang weg. Zal ik 
dan in m’n eentje gaan? Ja na-
tuurlijk! Ik moet mijn dorp red-
den, mijn vader is al dood en 
dadelijk zijn er nog veel meer 
doden. En zonder erbij na te 
denken liep hij de donkerste 
gang in. Maar het enige wat 
licht maakte was een pot met 
vuur. Het was hier kil en koud. 
Maar Jan liep dapper door. 
Hier leek het wel een doolhof. 
Telkens waren er weer meer 
gangen: eerst vijf, toen zes en 
toen was het een lange rechte 
koude gang...

Wordt vervolgd

Deze maand helaas geen stripverhaal wegens drukke schoolbeslommeringen van Daniela

Wintersport
Veel mensen blijven thuis om lekker gezellig Carnaval 
te vieren, maar er gaan er ook heel wat tussen uit. 
Bijvoorbeeld naar Tsjechië, Oostenrijk of Bulgarije. 
Waarom? Omdat ze willen skiën of snowboarden of omdat 
ze een keertje geen Carnaval willen vieren. Omdat ze graag 
rust willen hebben en dat krijg je zeker bij wintersport!

Door Kasper de Vries

Wintersport doe je in de win-
ter, anders zou het zomersport 
heten en dan doe je het in de 
zomer. Echte wintersporten 
zijn skiën, snowboarden en 
schaatsen. Schaatsen doen de 
mensen niet in een ander land, 
want Nederland is het schaats-
land. Skiën en snowboarden 
wel, dat moet op sneeuw en 
sneeuw ligt hier niet meer in 
grote lagen. Je moet naar be-
neden glijden en bergen heb-
ben we niet. Zelf ging ik dit 
jaar ook op wintersport en het 
was weer heel leuk.

Bulgarije
Wij gingen naar Bulgarije. Het 
was perfect weer en er was 
alleen maar zon. Er zijn geen 
perfecte wintersportlanden, 
daar moet je echt een eigen 
mening bij hebben. Mijn me-
ning is Tsjechië. Van anderen 

Oostenrijk, in Tirol. En als je 
gaat, dan ga je met z’n allen! 
Zoals met je gezin of vrienden. 
En als je gaat, dan ga je met 
een voertuig. Want ja, je kan 
moeilijk lopend naar Bulgarije! 

Even weg van huis
Wat ik ook leuk vind is dat ik 
weg ben van huis. Dan zit je in 
een hotel of pensionnetje waar 
natuurlijk ook schoonmakers 
zijn. En ben je even weg, dan 
komen ze de kamer schoon-
maken. Heb je net iets wegge-
legd of ze zitten er al aan om 
te kijken wat het is. Niet erg 
fijn dus. Zelf had ik pasgeleden 
een stok kaarten op volgorde 
gelegd. Toen ik daarna binnen-
kwam lag de stok kaarten in de 
la en niet op mijn nachtkastje, 
waar ik hem had weggelegd. 
Ook lagen ze niet meer op 
volgorde maar door elkaar. Dat 
vind ik één van vreemde din-
gen van wintersport.

Deze maand geen strip, Daniela 

heeft het druk met school

Meer Beemdenkids  

op pagina 21
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Leerhuis
55+-groep, 5 en 19 april, 14.00 uur, Lucaskerk
Verduidelijking en verdieping, 20 april, 19.30 
uur, Lucaskerk
De architectuur van de Bethlehemkerk, 21 
april, 20.00 uur, Bethlehemkerk.

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.

Overzicht diensten

Zondag 20 maart
Spreker: Frans van der Meulen

Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag
Dienst met Avondmaal om 20.00 uur op het 
Jefta kantoor, Voorerf 7 te Breda. 

Zondag 27 maart, 1e Paasdag
Paasdienst, spreker: Ap Verwaijen

Zondag 3 april
Spreker: Ap Verwaijen

Zondag 10 april
Spreker: Hans van der Meulen

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

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

Schouten (tel. 5428557).

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

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

WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN 

DE PKN TE BREDA

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

De Lucaskerk in maart en april
Tot Pasen worden gedeelten uit de evange-
liën, vooral teksten uit Matteüs en Johannes, 
gelezen.

Zondag 20 maart
Het is Palmzondag, begin van de Goede Week. 
Een week met zoveel gebeurtenissen en woor-
den om te overdenken. Voorganger is dhr. 
Greveling uit Vaassen.

Woensdag 23 maart
Om 19.30 uur begint de vesper in de Goede 
Week. Vooraf is er een sobere maaltijd in de 
vastentijd. En daarna is er gelegenheid voor 
stilte en avondgebed.

Donderdag 24 maart
Witte Donderdag is het begin van de viering 
van het Paasfeest. Groot en klein komen sa-
men rond Schrift en Tafel. Er wordt gelezen 
over de voetwassing: hoe Jezus als grootste 
de kleinste werd. Naar Joods gebruik wordt 
matzes als brood van bevrijding gegeten. De 
dienst begint om 19.30 uur.

Vrijdag 25 maart
Goede Vrijdag, samenkomst rond het lijden 
en de dood van Jezus. Er zijn oecumenische 
vieringen in beide kerken om 19.30 uur. Het 
lijdensverhaal wordt gelezen en er is gelegen-
heid om bloemen, een takje, of iets anders van 
jezelf bij het kruis neer te leggen. Aanvang 
19.30 uur.

Zaterdag 26 maart
Laat in de avond (23.00 uur) van deze Stille 
Zaterdag is er een samenkomst in stilte en in 
het donker bij elkaar in de kerk. En wordt licht 
in het duister gevierd, licht tegen het donker 
in. Staande in een kring wordt het brood voor 
elkaar gebroken en de wijn van het nieuwe 
leven gedeeld.

Zondag 27 maart
Paaszondag. Viering van het nieuwe leven. In 
een gezinsdienst voor jong en oud is er een sa-
menkomst voor het wonder van Gods trouw: 
een mens bewaard voor een nieuw begin.

Zondag 3 april
Viering van het nieuwe leven en van de doop 
van enkele kinderen. 

Zondag 10 april
Viering met een groot deel van het 
Sacramentskoor van de Maaltijd van de Heer.

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

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

OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST 

INDONESIE NEDERLAND

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

Zaterdag 26 maart
Om 15.00 uur dienst in de Lucaskerk, 
Tweeschaar 125, Breda. Ds. A. Brouwer uit Zeist 
gaat deze dienst, die zowel in het Nederlands 
als het Bahasa Indonesië (Maleis) gehouden 
wordt, voor. De dienst wordt geafficheerd als 
een Oecumenische Christelijke samenkomst 
Indonesië Nederland (O.C.I.N.) Breda.

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 20 maart, Palmzondag
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistievering
11.00 uur, gezinsviering
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij 

Maandag 21 maart
19.30 uur, Bethlehemkerk, gebedsviering
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Donderdag 24 maart, Witte 
Donderdag
19.30 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
20.30-21.30 uur, Bethlehemkerk, wake
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag
15.00 uur, Bethlehemkerk, gezinsviering
voorganger: F. Verkleij
19.30 uur, Lucaskerk, lijdensverhaal, oecume-
nisch
voorganger: J. Voeten
19.30 uur, Bethlehemkerk, lijdensverhaal, oe-
cumenisch
voorganger: F. Verkleij

Zaterdag 26 maart
16.00 uur, Bethlehemkerk, kleuterviering
voorganger: J. Voeten
17.00 uur, Bethlehemkerk, kleuterviering
voorganger: F. Verkleij
20.00 uur, Bethlehemkerk, gezinsviering
22.00 uur, Bethlehemkerk, paaswake
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Zondag 27 maart, 1e Paasdag
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Maandag 28 maart, 2e Paasdag
11.00 uur, Bethlehemkerk, gebedsviering
voorganger: J. Voeten

Zondag 3 april
09.00 uur, Lucaskerk, woord- en communie-
viering
11.00 uur, Bethlehemkerk, woord- en com-
munieviering
voorganger: F. Verkleij

Zaterdag 9 april
19.00 uur, Bethlehemkerk, woord- en com-
munieviering
voorganger: F. Verkleij

Zondag 10 april
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorganger: J. Voeten

Zondag 17 april
09.00 uur, Lucaskerk, woord- en communie-
viering
voorganger: F. Verkleij

jubileert!

In 2005 bestaat de Beemdentil 25 
jaar. Om dit te vieren zullen er in 
de loop van het hele jaar bijzondere 
activiteiten georganiseerd worden 
met scherpe prijzen of misschien 
wel gratis. Let dus op de komende 
krantjes van het Haagse Beemden 
nieuws, wat er allemaal gaat komen. 
We willen al wel iets verklappen; 
er zal een receptie komen, een tie-
nerdisco met de jeugd van vroeger, 
toen deze disco in de Beemdentil 

georganiseerd werd, een speciale 
ouderendag en later in het jaar een 
winterwonderwijkdag.
De eerste activiteit, die op het pro-
gramma staat is op vrijdag 25 maart 
2005. De speel-o-theek de Panda zal 
dan speciaal opengaan van 10.00 tot 
15.00 uur om haar speelgoed aan 
de mensen te laten zien. Zo zijn er 
bijvoorbeeld 160 verschillende spel-
letjes! Omdat de Beemdentil feest 
heeft, feest de speel-o-theek mee. 

Op deze dag kunt u voor een jaar lid 
worden voor de feestelijke prijs van € 
2,50. (Normale prijs € 7.-). Op deze 
dag is er ook een presentje voor ie-
dereen die in de speel-o-theek komt 
kijken; dus ook de mensen die geen 
lid worden of al lid zijn. Kom dus 
vooral op vrijdag 25 maart naar de 
Beemdentil en kom de speel-o-theek 
de Panda bezoeken.

Chinees nieuwjaar
Capital Airport Beijing, zaterdag 5 februari 08.45 uur. 
De KLM Boeing uit Amsterdam is zojuist geland. Mijn 
moeder en mijn broers komen Chinees Nieuwjaar 
(Lentefeest Chun Jie) vieren in Beijing. Dit is het 
belangrijkste festival voor Chinezen, waar zij ook 
ter wereld wonen. Het valt niet, zoals bij ons, op 1 
januari, maar elk jaar op een andere datum in januari of 
februari. Dit heeft te maken met de Chinese kalender. 

Door Onno Akkermans

De jaren worden bij de Chine-
zen aangeduid met de namen 
van dieren. Dinsdag 8 februari 
wordt het jaar van de Aap af-
gesloten en begint het jaar van 
de Haan. Volgens de Chinese 
kalender ben ik een Hond. 
De periode rond het Chinees 
Nieuwjaar is traditioneel een 
periode voor familiebezoek. 
Bussen, treinen en vliegtui-
gen zijn dan ook overvol. 
Ook wordt er lekker en vooral 
luxe gegeten. Ik zelf houd van 
dumplings. Dat is een deeg 
met groenten en vlees.

Long Tan Park, 9 februari
Mijn ouders, broers en ik gaan 
vandaag naar het Long Tan 
park. Het park is mooi versierd 
met gekleurde vlaggen, lampi-

ons en er is van alles te koop. 
Ook zijn er optredens met 
drakendansen. Het is allemaal 
erg mooi en gezellig, maar het 
is vandaag ontzettend koud. 
We besluiten om met z’n allen 
naar een restaurant te gaan 
om wat warms te gaan eten 
en drinken.

Vertrek naar Amsterdam, 12 
februari
Het Lentefeest wordt afgeslo-
ten met het Lantaarn Festival 
(Yuan Xiao Jie) op de vijftiende 
dag van de eerste maand. Dit is 
vooral een feest voor kinderen 
om 's avonds met hun lampi-
onnen op straat te gaan. Mijn 
moeder en broers vertrekken 
vandaag weer naar Amster-
dam. Daag! Ik zie jullie morgen 
weer op de webcam. Groeten 
van Onno Akkermans.

Spiektips  door Samuel de Vries

Een proefwerk maken is voor heel veel kinderen het 
meest saaie deel van school. Weken moet je leren en 
als je altijd alles uitstelt tot de volgende dag, dan heb 
je meestal geen tien of negen. Maar bij een opdracht 
is het ook lastig. Daarom heb ik een paar spiektips op 
een rijtje gezet. Hopelijk lukt het nu een voldoende te 
halen. Hier komen ze.

Spiektip 1
Deze lukt alleen als je op je huiswerk de antwoorden hebt 
staan. Je zorgt dat je een spiekbriefje hebt met antwoorden. 
Het briefje stop je in je mouw, als je nu je hand even in je 
mouw steekt en het briefje eruit haalt, dan heb je de ant-
woorden altijd bij je.

Spiektip 2
Als je een grote gum hebt, zet je daar je antwoorden op.

Spiektip 3
Deze lukt ook alleen als je een briefje met antwoorden hebt. 
Je legt het spiekbriefje in een wc en onder het proefwerk doe 
je net of je naar de wc moet. Dan lees je de antwoorden en 
je kunt weer verder gaan.

Spiektip 4
Als je een polsbandje hebt, schrijf je het op je pols en dan doe 
je het bandje erover heen. Als je nu geen tienen haalt, dan 
weet ik het ook niet meer!

De sneeuwgeest door Lilian Prinsen

(Deel 1
Er was eens een sneeuwgeest. Het was een hele lieve 
sneeuwgeest. Alleen als je hem kwaad deed kon die erg ge-
meen zijn. Hij was helemaal van sneeuw en leek erg op een 
gewone geest. Hij woonde in de lucht en als het sneeuwde 
ging hij naar beneden. Op een dag sneeuwde het en hij 
kwam weer zo als altijd weer naar beneden. Hij kwam in 
een tuin terecht en in die tuin waren twee meisjes aan het 
spelen. Ze wilden een sneeuwpop maken en deden dat toen 
ook, maar… ze pakten net de sneeuwgeest die nog op het 
gras lag. De sneeuwgeest dacht dat ze hem kwaad wilden 
doen en daarom ging hij achter een van de meisjes aan. 
Het andere meisje ging het huis in en haalde haar vader. 
De vader belde de politie en die kwam. De politie joeg de 
sneeuwgeest weg en toen was bekend dat er ook sneeuw-
geesten bestonden. 

Wordt vervolgd in Deel 2
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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. 4 van 14 april 2005 uiterlijk inleveren vóór 
zaterdag 26 maart 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 
Joop Leeser (secretaris), Jan Krijgsman 
(penningmeester), Carolien Disse, Ronald 
van Geene, 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), Annelies 
van Kooij, Aad Robeerst, Margreet Schroe-
vers, Lieke Stulemeijer, Jeroen Thoolen, 
Heidi Wijtmans, Nelleke van der Zee, Ro-
wan Zuidema.

Eindredactie
Gwendolyn Alessie, Ans Dalsem, Carolien 
Disse (coördinator), Heidi Hoekstra.

Fotografie
Marian Engel, Peter van Kakerken, Lars 
Scheve.

Archief, aquarellen
William van der Zanden.

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

Drukwerk
Em. de Jong BV, Baarle-Nassau.

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

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

Verspreiding
RVN te Roosendaal.

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

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

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

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

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

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

Wilt u mooie nagels? Dat kan bij 
nagelstudio Clairenails voor 
slechts € 25,-. Bel voor een af-
spraak naar 06-24784529 of kijk 
op http://www.clairenails.nl

Bijles & studiebegeleiding 
door docent: Div. vakken & 
niveaus. tel. 5428071 www.bij-
lesbreda.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

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

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

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

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

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

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

Tuin een voorjaarsbeurt of on-
derhoud? Ervaren tuinman 
biedt zich aan. Tel. 5415922.

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

Mooie verzorgde nagels? Dat 
kan! Nagelsalon Adventure-
Nails is gespecialiseerd in 
gel-french manicure/nailart. 
Nu leuke kennismakingsactie. 
Ook ’s avonds. Bel voor info 
of een afspraak: 5416222of 
06-24190027. Bremtuin 29. No 
Fake, Just Gel!

Diverse workshops. O.a. 
bloemschikken en sieraden ma-
ken. Meer info: 5425483.

Meditatiecursus start 25 maart. 
Workshop Je ziel ervaren + 
oefenen met Reiki 18 maart. 
Debby Holistische Praktijk. Tel. 
06-16692206 of www.innerlijke-
rust.com

Cursus Nederlands voor bui-
tenlanders, Dutch for foreig-
ners, Holländisch für Fremden, le 
Néerlandais pour les etrangers. 
Cursus Ned. Lit.-geschiede-
nis, Cursus Creatief schrijven. 
(Gedichten, verhalen, toneel) 
Tel. 5201169 of 06-42272386.

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

Gezocht huishoudelijke hulp in 
HB. 1 ochtend per week. Tel. 
5420027.

Reiki. Ontspanning en genezing 
van binnenuit. Space- en Perso-
nal Clearing. Praktijk Spirit To 
Life. Tel. 06-48956661.

Gevraagd: Pedicure modellen. 
Voor informatie: 06-49992796.

Huisartsengroep Haagse 
Beemden
P. Carol, Spank 120, tel. 5410779; M.P. Frankenhuis, 

Arenberglaan 229, tel. 5418444. In het Medisch 

Centrum Kroeten, Helmkruid 4, 4823 MK 

Breda: J.P.H.M. Bressers, tel. 5423067; B. Jagt, tel. 

5424438; G.H. Keijman, tel. 5410298; G.J.M.M. van 

der Steen & Y. van der Steen-Janssen, tel. 5410460; 

R.M. Stoopendaal, tel. 5421201. In het Medisch 

Centrum Donk, Essendonk 7a, gebouw 4010, 4824 

DA Breda: J.M.C. Pelgrom-de Bruin tel. 5967722.

Weekend- en avonddiensten 

Wie ‘s avonds of ‘s nachts, in het weekend of op 

een feestdag dringend een huisarts nodig heeft, 

kan bellen naar de Huisartsenpost in het Amphia-

ziekenhuis aan de Molengracht 21, tel. 5258500. U 

wordt alleen geholpen na telefonische afspraak.

Apotheken
Apotheek Haagse Beemden, Hondsdonk 60, tel. 

5416026; Apotheek Kroeten, Helmkruid 2, tel. 

5493854, Apotheek De Waag, Heksenkruid 6, tel. 

5411100. De avond-, nacht- en weekenddiensten 

worden verzorgd door de Dienstapotheek Breda 

BV in nauwe samenwerking met Apotheek van 

Helvoort, Nieuwe Haagdijk 21, Breda. Het centrale 

dienstnummer is 0900-apotheek of 0900-

276835.

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

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

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

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

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

tel. 5967728 (tevens orthodontie). 

Voor overige diensten in onze wijk verzoeken 

wij de WieWatWaar pagina op de website van 

Haagse Beemden Digitaal te raadplegen via www.

haagsebeemden.nl

= ACTIVITEITENKALENDER =
Datum Tijd Locatie Activiteit Organisator Bijzonderheden Informatie

19 maart 13.30 steunpunt Katerberg 
Alexberg 2

Rikken S.O.B. tel. 5423447

19 maart 10.00-15.00 Clubgebouw SHB Open dag Scouting Haagse 
Beemden

Toegang gratis e-mail: info@scoutinghaagsebeemden.nl 
website: www.scoutinghaagsebeemden.nl

1 april 19.30 steunpunt Katerberg 
Alexberg 2

Bingo S.O.B. tel. 5423447

17 april 12.00-16.00 het Aardrijk
Aardr i jk /M ero de -
laan

Rommelmarkt Het Aardrijk inschrijven voor deelname: thea.bekkers@xs4all.nl
(graag uw tel.nr vermelden) of via tel. 5424846.
Inschrijfkosten € 7,50

www.aardrijk.nl

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

Nieuw



ADVERTENTIEPAGINA


