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COLOFON
Het Haagse Beemden Nieuws 
wordt uitgegeven door de Stich-
ting Haagse Beemden Nieuws 
en wordt maandelijks gratis huis 
aan huis be zorgd. De stichting 
is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Breda 
onder nr. 41104266. 
Postbank nr. 25.30.902
Oplage: 11.000 exemplaren.

Bestuur 
Carl Mureau (voorzitter), Joop 
Leeser (secretaris), Jan Krijgsman 
(pen ning    meester), Marian Hulshof, 
Hans Peters.

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

Redactie
Tel  5419259, e-mail: 
hbnieuws@westbrabant.net
Marian Breedijk, Antonieta Derk-
sen, Marian Hulshof (hoofd-
redacteur), Joop Leeser, Aad 
Robeerst, Lieke Stulemeijer, Nel-
leke van der Zee, Rowan Zuidema.

Eindredactie/indeling
Gwendolyn Alessie, Ans Dalsem, 
Marian Hulshof, Hans Peters, René 
Westendorp.

Fotografi e
Marian Engel, Ed van Hoof, Peter 
van Kakerken.

Archief, aquarellen
William van der Zanden.

DTP
Hans Peters.

Drukwerk
Em. de Jong BV, Baarle-Nassau.

Acquisitie
Uitgeverij/drukkerij Em. De Jong
t.a.v. de heer André Pleur 
Postbus 8, 5110 AA Baarle-
Nassau
Tel. 013-5075534, 
fax 013-5078929
Mobiel nummer 06-22999701
e-mail: uitgeverij@emdejong.nl

Ondersteuning
Lia Daenen, Astrid Joosen, Wilma 
Vermolen.

Verspreiding
RVN te Roosendaal.

Bezorgklachten
Bel 5427021 vóór 18.00 uur op de 
eerste dinsdag na de verschijnings-
da tum van de krant. (naam, adres, 
post code en telefoon nummer 
vermelden!)

Voorpagina   -   Kiek in de wijk

Kerstboomverbranding op de Somerweide
Foto Peter van Kakerken

GEZONDHEIDSZORG 

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. 076-5258500. 
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.

Adem- en 
biotensortherapeut
Margre Knip, Wilgenbroek 75, tel. 
5414617.

Bloedprikken St. 
Huisartsen Laboratorium
Woon-zorgcentrum Heksenwiel, 
Heksenwiellaan 2, tel. 5433100. Ma 
t/m vrij 8.30 - 11.00 uur.

Orthopedagogie
Praktijk Van Waterschoot, Heien-
langdonk 42, tel. 5417250; Spel-
begeleiding/therapie voor kinderen, 
Agatha van Irsel, Spank 33a, tel. 
5411694.

Overgangsconsulente
Care for women, Marga van den 
Berge, Lange Hil 68, tel. 5446326.

Psychotherapie
Psychologisch Expertise Centrum Van 
Gurchom & Partners, Venneweide 
23, tel./fax 5426951; Labyrinthe, drs. 
Caroline van Rheenen, Buitenerf 27a, 
tel. 5425248.

Tandartsen
'Haagse Beemden', 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.

Thuiszorg Breda
Dag & nacht telefonisch bereikbaar 
op tel. 5265555, fax 5202366.

Verloskunde
Medisch Centrum Kroeten, 
Helmkruid 4: Dominique Hegtermans, 
Janneke Snaau, Marion Noordhoek 
& Sjan de Weert, tel. 5714601; Kitty 
Beekx, Corien v.d. Haar, Hetty Krijnen, 
Ineke Oomens & Wendy Verhagen, 
tel. 5657177 bgg 0900-1515; 
Neeltje Crombag en Hanneke Gisler, 
tel. 5714601. Irma Franken-van 
Seeters en Andrea Stoop-Berends, 
tel. 5228847. Medisch Centrum 
Donk, Essendonk 7a, gebouw 4010: 
Irma Franken-van Seeters en Andrea 
Stoop-Berends, tel. 5228847.

OVERIGE DIENSTEN

Buurthuizen
– De Beemdentil, 

Gageldonksepad 5, tel. 
5410425.

–  ‘t Kraaienest, Tweeschaar 12, 
tel. 5440300, fax 5440231.

– De Loper, J. Claeysstraat 27, tel. 
5440370.

Stichting 
Bewonerskomitee 
Haagse Beemden 
(Bekom)
Secretariaat: Piet van Overbeeke, 
Noortberghmoeren 37,
tel. 5413977 (na 17.00 uur) 
website: www.haagsebeemden.nl.

Bibliotheek Haagse 
Beemden
Heksenakker 37. De openingstijden 
van de wijkbibliotheek: di 13.30 - 
17.30 uur, wo 13.00 - 17.30 uur, do 
13.30 - 17.30 uur, vrij 13.30 - 20.00 
uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Dierenarts
'Haagse Beemden', F. Schellekens, P. 
Koomansstraat 1, tel. 5417477. Bij 
voorkeur volgens afspraak (middag 
en avond); inloopspreekuur ma t/m 
vrij: 8.30-9.00 en 18.30-19.00 uur, 
zat: 10.00-11.00 uur. 

Meldpunt Gemeente 
Breda 
Voor meldingen over de openbare 
ruimte is het centraal telefoonnummer 
5294800 bereikbaar van 8.00-16.30 
uur. Gemeentelijke informatie is in de 
wijkbibliotheek aan de Heksenakker 
37 verkrijgbaar.

Mensen en de Bijstand
Inloopspreekuur dinsdagochtend 
9.30–11.30 uur. Buurtcentrum de 
Loper, Julie Claeysstraat 27, tel. 
5440370.

Politie
Openingstijden team bureau 
Prinsenbeemden, Westbroek 2, 
tel. 0900-8844. Ma-vrij: van 
8.00-17.00 uur. Na 18.00 uur 
wordt telefonisch doorverbonden 
met een centraal meldpunt. Op 
dinsdagavond van 18.00 - 21.00 
kan men ook terecht, mits na een 
tevoren gemaakte afspraak. De 
wijkagenten zijn ook bereikbaar via 
e-mail team-prinsenbeemden@mw-
brabant.politie.nl.

Vertizontaal district 
Noordwest
Brede school en 't Turfje: Vlierenbroek 
26, tel. 5440287.

Jongerenwerk: v. Coothplein, tel. 
5218676.

Soc. Cultureel werk voor vol-
wassenen: Keizerstraat 26, tel. 
5300014.

Hoofdkantoor Vertizontaal: Nieuwe 
Ginnekenstraat 18, tel. 5223220.

W-groep Haagse 
Beemden
Julie Claeysstraat 29, tel. 5423987. 
Openingstijden: ma 13.00 - 17.00 
uur. Di/vr 9.00 -17.00 uur. Ma/di/wo 
avond 19.30 - 22.00 uur.

Wijkbureau IMW Breda 
Noordwest
Alexberg 4, tel. 5427777;

Maatschappelijk Werk spreekuur: 
ma-wo-do-vr van 9.00-10.30 uur, di 
van 13.30-15.00 uur;

Bureau Sociaal Raadslieden spreek-
uur: do 9.00-10.30 uur;

Op werkdagen buiten spreekuur-
tijden: Willemstraat 20, tel. 5305888;

Buiten kantooruren: crisisteam 
Maatschappelijk Werk, tel. 5218450. 

Wegens uitbreiding: 
medewerkers gezocht!

Door Carl Mureau

Beste mede-wijkbewoners,
Om te beginnen: namens alle medewerkers van HBN 
nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Voor 

HBN wordt het in diverse opzichten een bijzonder jaar. 
In maart is het exact 20 jaar geleden dat het eerste HBN 
verscheen. Bij dat jubileum zullen we uitgebreid stilstaan, 
onder meer via een reeks terugblikken.

Zoals u ziet, zijn we teruggekeerd naar de vorm die u tot 
2002 van HBN gewend was. Het weekendformaat is in ere 
hersteld en we geven de krant met kleurgebruik op onze voorpagina meteen een modern jasje.

Onze personele perikelen zijn voorbij. Na een noodkreet eind 2001 hebben we er bekwame 
medewerkers bij gekregen. De basis is verbreed om met deze enthousiaste groep vrijwilligers 
elke maand weer een boeiende krant uit te brengen, voor en door bewoners van de Haagse 
Beemden.

Nu willen we nog een sprong voorwaarts maken. We willen de krant vaker laten verschijnen. 
Graag bezorgen we Haagse Beemden Nieuws weer elke veertien dagen bij u op de deurmat. Dan 
kunnen we actueler zijn en dus meer nieuws brengen. Bovendien komen we dan beter tegemoet 
aan de wensen van onze adverteerders. 

Maar om de krant vaker uit te kunnen brengen, hebben we opnieuw extra medewerkers 
nodig! Heeft u nog een paar uurtjes tijd voor leuk vrijwilligerswerk? Heeft u altijd al bij een krant 
willen werken? KOM ERBIJ! 

We zoeken vooral mensen voor de eindredactie, die kopij bewerken en klaarmaken voor 
publicatie. Vereist: een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Ook kunnen we versterking gebruiken voor de layout. Hiervoor zoeken we mensen die ervaring 
hebben met elektronische pagina-opmaak.

Natuurlijk blijven mensen met een vlotte pen en een neus voor nieuws altijd welkom als 
verslaggever.

Belangstelling? Aanmelden kan via ons secretariaat:

– Per e-mail: j.leeser@planet.nl 
– Per post: Tweeschaar 81, 4822 AS Breda 
– Bellen kan ook: 5422278.

Schroom niet en help mee om onze wijkkrant nóg sterker te maken, dan wordt het vanzelf een 
mooi en bijzonder jubileumjaar!

ATTENTIE!  
KOPIJ voor krant nr. 2 van 19 februari 2004 uiterlijk 
inleveren vóór zaterdag 31 januari 2004 op de 
volgende adressen:

– Advertenties (geen knakies):
Tel. 013-5075534 / 06-22999701
Fax 013-5078929
Uitgeverij/drukkerij Em. De Jong
t.a.v. de heer André Pleur 
Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau
e-mail: uitgeverij@emdejong.nl

– Redactie:
Tel. 5419259 
Ma Ueberfeldtstraat 12, 4822 VX Breda
e-mail: hbnieuws@westbrabant.net
Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per e-mail

Voor Knakies zie binnenzijde achterpagina.

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

Zo, de feestdagen weer achter de rug, 
kerstboom weg, straten rood van de 
vuurwerkrotzooi, het plichtmatig toegewenste 
goeds in het geheugen opgeslagen en we gaan 
weer door op de ingeslagen weg. Worstelend met 
goede voornemens, verloedering, armoede en 
gefrustreerde jeugd. De jaarwisseling was, zeggen 
ze, redelijk rustig. Ach, bij de appartementen op 
Heksenwiel is driekwart van de brievenbussen 
opgeblazen. Een kniesoor die daarop let, en zo zijn 
er nog wel wat ‘kleinigheden’. In navolging van 
een stadionverbod zou het misschien nuttig zijn 
om de veroorzakers van vuurwerkhinder een ‘oud-
en-nieuwverbod’ op te leggen. Niet naar Bureau 
Halt, maar gewoon drie dagen de cel in tussen 30 
december en 2 januari.

Voornemens
De wereldleiders, of zij die pretenderen dat te zijn, hebben hun 
kerstboodschappen weer uitgesproken. Direct daarna zijn ze weer 
teruggekeerd naar hun normale bezigheden, vaak het geven van 
orders tot het uitvoeren van terreurdaden of vergeldingen daarvan, het 
is maar van welke kant je dat bekijkt. Moeder aarde werd ook weer 
eens boos en liet de grond in Iran beven. Of je nu door een raket, bom 
of aardbeving gedood wordt, het verdriet van de nabestaanden is even 
hartverscheurend.

Bedelaars
Ze zijn weer langs geweest. Bij de zevende bezorger van reclamebulk 
die mij een voorspoedig 2004 wenste, uiteraard met de hand duidelijk 
horizontaal uitgestoken, heb ik de kont tegen de krib gegooid. Mijn 
klaar gelegde muntjes waren op. Bij die zeven zaten er nota bene drie 
van een en hetzelfde verspreidingsbureau! Laten ze gewoon beter 
betalen. Alleen de bezorger van mijn vertrouwde ochtendkrant krijgt 
van mij voortaan een ruime tip. Die zorgt er tenminste voor dat er, weer 
of geen weer, zes dagen per week en zonder mankeren, zo tussen vijf 
en zeven mijn favoriete krant op de deurmat ploft.

Beste wensen
Alle sombere vooruitzichten ten spijt, we blijven doorgaan. Ik durf u al 
niet teveel meer toe te wensen, bang dat het toch weer niet uitkomt. 
Nou vooruit, ik wens u allemaal een bevredigend en vooral gezond 
2004 toe. 

Griffel

Een vrolijke winterse dag op de Sik
Kinderboerderij de Sik geeft extra aandacht aan de kinderen van onze 
wijk door bij tijd en wijle kindermiddagen te organiseren.  

Door M. Antonieta Derksen-Ponce

Op een  winterse dag, 17 december, 
wist Kinderboerderij de Sik een 
vrolijke middag te organiseren. 
Oliebollen, warme chocomel, koffi e 
en thee waren er te verkrijgen. 
De kinderen konden zich, naast 
het maken van schaapjes met 
schapenwol voor in de kerststal, 
ook bezig houden met schminken, 
pony rijden en nog veel meer leuke 
activiteiten. “Wij willen er met de 
kindermiddag extra de aandacht 
op vestigen dat de kinderboerderij 
er is voor de buurt. Daarnaast is 
het gewoon ook erg leuk om de 
extra activiteiten voor de kinderen 
te organiseren. De opbrengst van 
de kindermiddag weten we goed 

te gebruiken. We kopen er het voer 
voor de dieren mee,” aldus Petra, 
medewerkster van de Sik. 

Scholen
De volgende kindermiddag zal 
worden georganiseerd op woensdag 
7 april. Voor diegene die daarop 
niet wil wachten zijn er elke 
woensdagmiddag verschillende 
activiteiten, gesteund door 
docenten van KBS de Hagehorst, 
voor alle kinderen van de Haagse 
Beemden. “Alle scholen van onze 
wijk zijn hartstikke welkom in de 
kinderboerderij om verschillende 
activiteiten hier te organiseren,” 
aldus Petra. 

Hulp
De Hagehorst sponsort Wimpy, de 
pony, al jaren. Dit kwam gelukkig 
weer tot uiting op de kindermiddag 
toen men namens de Hagehorst en 
haar leerlingen geld overhandigde 
aan de Sik. De Sik laat ook onze 
gemeente niet onberoerd. In het 
kader van ‘Hart voor je buurt’ heeft 
de gemeente € 250 bijgedragen 
om speeltoestellen te kopen. Met 
deze fi nanciële hulp maar ook met 
kleinere bijdragen kan de Sik haar 
functie voor de buurt behouden. 
Desalniettemin zijn meer sponsors 
welkom om de 
continuïteit van de 
goede zorg voor de 
dieren en de functie 
van de Sik in de buurt 
te waarborgen.  

Kinderen van de Hagehorst bieden ‘cheque’ aan

Wat denkt u?

Hoe denkt u over het jaar 2003

teveel rampen met gas of chemie

gieriger dan andere jaren?

niet beroerder om macht te vergaren?

wel een ander lief, de zoveelste victory

Hoe denkt u over het jaar 2004

weer oorlog, dood en ander geklier

bommen, granaten het kan niet op

Amerika loopt weer met de vlag in top

maar wel met een nieuwe liefde in het vizier

Wat zou er gebeuren als de wereld stopt

is er nog een roodborstje, dat tegen het venster klopt

stroomt er nog water in de Rijn

is de zon nog wel een beetje fi jn

maar de nieuwe liefde is gefl opt

Een beetje vrede, en wat geluk

warme liefde, en graag iets minder druk

wat positiever denken en ook doen

begroet de buurvrouw eens met een zoen

het mag, je oude liefde was toch immers stuk!

Lieke

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.

Politienieuws   

Prinsenbeemden pakt 
veiligheid aan
Politieteam Prinsenbeemden heeft, in samenwerking met anderen, in 2003 hard gewerkt 
aan de veiligheid in de wijk. Door het tot stand brengen van een ‘veiligheidsketen’ met 
als schakels: preventie, repressie en nazorg werd (en wordt) geprobeerd het leefklimaat te 
verbeteren en het gevoel van onveiligheid te verminderen. Hulp van de burgers daarbij blijft 
van groot belang. Hieronder ziet u een greep uit de resultaten van 2003 in het werkgebied van 
team Prinsenbeemden: de Haagse Beemden en Prinsenbeek.

Door Joop Leeser

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken in 2003, 
inclusief pogingen daartoe, was 263. 
Het aantal is nagenoeg gelijk aan 
dat van 2002. De pieken lagen in de 
maanden maart tot en met juni en in 
oktober en november. Ook hier valt op 
dat het gilde vaker poogt in te breken 
om de autosleutels te stelen van dure 
auto’s. Men richt zich dus kennelijk 
wat minder op de woning zelf. Het is 
goed mogelijk dat de inspanningen 
van Aloys van Kempen, voorheen 
bij de politie verantwoordelijk 
voor het Keurmerk Veilig Wonen, 
nu zijn vruchten beginnen af te 
werpen. Dit geldt ook voor andere 
maatregelen op het gebied van 
preventie via woningcorporaties en 
het inbraakpreventieteam, zoals het 
geven van advies en het uitvoeren 
van technische aanpassingen. Ook 
het project ‘toezicht tijdens de 
vakanties op woningen’ heeft zijn 
waarde bewezen.

Diefstal van en vanuit de auto
Hier is een opmerkelijke positieve 
trend te signaleren, in 2002 was het 
aantal diefstallen nog 503, in 2003 
was dit aantal gedaald naar 330. 
Naast het feit dat auto’s steeds beter 
beveiligd worden zet ook het nemen 
van preventieve maatregelen verder 
door. De aangehouden verdachte 
personen werden en worden voor 
langere tijd achter de tralies gezet.

Letsel en ongeval
Het aantal verkeersongevallen 
inclusief letsel is zeer aanzienlijk 
gedaald. Was dit in 2002 nog 725 
keer het geval, het afgelopen jaar 
kwam het 522 keer tot een dergelijk 
verkeersongeval. Intensieve controle 
met name op de overtredingen ‘door 
rood licht rijden’, ‘te hoge snelheid’, 
‘het niet dragen van helm of gordels’ 
leidde tot circa 6000 bekeuringen.

Lichamelijke integriteit
Hieronder vallen mishandeling, 
bedreiging en zedendelicten. 
Hierin is volgens de cijfers een 
kleine stijging te zien. Dit capaciteit 
opslokkende onderdeel van het 
politiewerk heeft desondanks een 
hoge prioriteit. Daders van deze 
feiten worden nagenoeg altijd 
aangehouden en vervolgd. Men 
gebruikt, naar het schijnt, steeds 
meer geweld ten opzichte van elkaar. 
Kwamen deze feiten in 2002 224 
keer onder ogen van het team, het 
jaar 2003 gaf 239 keer aanleiding tot 
politiebemoeienis.

(Jeugd)criminaliteit
Nog steeds levert de jeugd van 12 
tot 21 jaar een aanzienlijke bijdrage 
aan het aantal zaken. Toch is het 
aantal zaken waarbij in absolute zin 
jeugd betrokken was teruggelopen. 
Wel wordt door de jeugd nog veel 
overlast bezorgd. Het goede weer 
in 2003 was aanleiding tot laat op 
straat vertoeven. Het proces ‘kennen 

en gekend worden’, in het bijzonder 
van de wijkagenten en de recherche 
wordt geïntensiveerd. Bij het tot 
stand komen van twee hangplekken  
is door de wijkagenten veel vast-
houdendheid en enthousiasme aan 
de dag gelegd. Op WC Heksenwiel 
is een alcoholverbod van kracht. Ook 
is in de winkelcentra De Berg en 
Heksenwiel, en in Prinsenbeek het 
project ‘Veilig ondernemen’ gestart.

Wijkagenten
Tot voor kort werkten in het totale 
werkgebied van het team drie 
wijkagenten, twee in de Haagse 
Beemden en één in Prinsenbeek. Met 
ingang van januari 2003 zijn er 5,5 
wijkagenten werkzaam, waarvan vier 
in de Haagse Beemden, waar elke 
wijkagent verantwoordelijk is voor 
zijn eigen gebied. 

Diversen
Tot slot waren er nog vele op zich 
zelf staande gebeurtenissen waar de 
politie soms veel tijd  aan besteedde. 
In dit verband noemen we NAC 
Breda. Daar waren de wedstrijden 
tegen Newcastle United, FC Utrecht 
en AFC Ajax dieptepunten in het 
supportersgedrag. Ook heeft de 
politie aandacht besteed aan veiliger 
verkeer rondom de scholen, met het 
zogenaamde ‘Slangenproject’. 

Eén opmerkelijk feit mag tot slot niet 
onvermeld blijven: het ziekteverzuim 
in 2003 was slechts 2%! 

Wipkippen via ‘Hart voor je buurt’

Foto’s Peter van Kakerken
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Samen leven, samen bewegen
De Stichting Samen Leven heeft in de Haagse Beemden 
diverse activiteiten. ‘Bewegen op muziek’ is hier één van. 
Deze activiteit is bedoeld om allochtone en autochtone 
vrouwen met elkaar te integreren. Iedere donderdag kun je 
bewegen op muziek van 10.15-11.15 uur in BC het Kraaienest.

Door Nelleke van der Zee

Integratie van allochtone en 
autochtone vrouwen is een belangrijk 
gegeven voor de Stichting Samen 
Leven. Zoals u in eerdere edities 
van het Haagse Beemden Nieuws 
heeft kunnen lezen, heeft deze 
stichting verschillende activiteiten 
uitgestippeld. We hebben al kennis 
kunnen maken met het kookproject 
in het Aardrijk en zijn ook al iets 
meer te weten gekomen over de 
activiteit Sociale Redzaamheid in het 
Kraaienest.

Gezonde geest
Bewegen op muziek is bedoeld om 
vrouwen in een veilige omgeving 
kennis te laten maken met hun eigen 
lichaam. Voor welke spiergroep 
moet je welke oefeningen doen. 
Onder deskundige leiding van 
Mariëtte Vermeulen kunnen 
de dames op muziek de juiste 
span- en strekoefeningen doen. 
In het dagelijkse leven is Mariëtte 
werkzaam bij een woonvoorziening 
voor gehandicapten. Ze heeft 
echter diverse cursussen gevolgd 
om capabel genoeg te zijn voor het 
geven van deze activiteit. Mariëtte 
heeft voorheen als vrijwilligster in 
het Asielzoekerscentrum in Gilze-
Rijen ook les gegeven in Bewegen 
op Muziek. Ondanks haar drukke 
rooster, door wisselende diensten, 
zorgt zij er voor dat deze activiteit 
iedere donderdagochtend in het 
Kraaienest kan doorgaan. ‘Een 
gezonde geest huist in een gezond 
lichaam’, is haar motto. 

Allochtone vrouwen
De stichting is daarom ook zeer blij 
dat zij haar hebben kunnen strikken 
voor deze activiteit. Bewegen op 
muziek is bedoeld om allochtone 
en autochtone vrouwen met elkaar 
te integreren, echter wel in de 
verhouding 70-30%. Tijdens deze 
les kunnen de dames zich eerlijk 
uitleven op de maat van de muziek. 
In de les komen aspecten van yoga 
en aerobics aanbod. Iedere les wordt 
er aandacht besteed aan een andere 
spiergroep. Het gaat erom, om 
voortdurend in beweging te zijn. De 
groep bestaat momenteel uit vijftien 
personen. Deze activiteit is vijftien 
jaar geleden door Vertizontaal 
opgezet in de Beemdentil. Van 
daaruit zijn ze uitgeweken naar BC 
de Loper. Daar was de les zo populair, 
dat er veel Nederlandse vrouwen aan 
deelnamen, waardoor de opzet qua 
percentage in het gedrang kwam. 
Stichting Samen Leven is toen daar 
gestopt met de activiteit en drie 
jaar geleden weer begonnen in 
BC ‘t Kraaienest. Vanuit de hele 
Haagse Beemden komen de dames 
op donderdagochtend hier naar toe. 
De kosten bedragen € 4  per maand. 
“Het is heel leuk, en we krijgen zo 
ook meer sociale contacten”, aldus 
een vrolijke springende groep.

Meer info: Marijke Wiskerke, Stichting 
Samen Leven in samenwerking met 
Vertizontaal. Tel: 5300014, gsm: 06-
29378914. E-mail: marijke.wiskerke
@vertizontaal.nl.

Mariëtte Vermeulen geeft les in bewegen

Natuur in de Haagse Beemden

Water waar vis kan paaien

Het is fris en zonnig bij de vijver achter de Bethlehemkerk. 
Een moeder en een peuter voeren de eendjes. Jeroen 
Stoutjesdijk, stadsecoloog bij de gemeente Breda, wijst naar 
de schuine oever: “Kijk, daar is een geleidelijke overgang van 
land naar water, met een dun laagje water dat snel opwarmt, 
waar vis kan paaien en waar kikkers zich thuis voelen.” 

De vijver achter de Bethlehemkerk

Fietsbrug nog steeds heet hangijzer
Het is nog steeds spannend rond de fi etsbrug. In de Gemeenteraad is dat nog een heet 
hangijzer. Wie is er verantwoordelijk voor de ontstane situatie en wat moet er verder 
gebeuren? Op 18 december 2003 werd er weer over vergaderd.

Door Aad Robeerst

Moties over en weer
In de raadsvergadering van 18 
december 2003 werd er weer 
gesproken over de fi etsbrug. Aan 
zet is het HSL-projectbureau, dat 
waarschijnlijk via een zogenaamde 
artikel 19 procedure zal proberen 
een vrijstelling te verkrijgen van 
het bestemmingsplan. In dit 
bestemmingsplan staat dat de nieuw 
te bouwen brug via hellingbanen 
aangesloten moet worden op de 
Beeksestraat in Prinsenbeek en een 
viaduct tussen het station Prinsenbeek 
en de Westerhagelaan. Zoals bekend 
zijn deze hellingbanen ‘geruisloos’ uit 
de plannen verdwenen en is de brug 
uitgevoerd met roltrappen en liften. 
Als er een artikel 19 procedure wordt 
opgestart (ook wel vrijstelling van het 
bestemmingsplan genoemd) komt 
de Gemeente weer in beeld. Die 

beslist namelijk of zij medewerking 
zal verlenen aan dat verzoek.

Motie CDA en Leefbaar Breda
Een motie door deze partijen 
ingediend, behelsde dat de 
Gemeente zich zou inspannen en 
zich sterk zou maken voor een zo 
goed mogelijke oplossing. Ook 
zou een eventuele vrijstelling niet 
door het College van B en W, maar 
door de Raad behandeld moeten 
worden. Dit was voor D66 een veel 
te vrijblijvende opstelling. Marielle 
Overboom diende namens haar 
partij ook een motie in om zo een 
duidelijke uitspraak van de Raad te 
verkrijgen.

Motie D66
Volgens deze motie zou de Gemeente 
Breda alleen medewerking verlenen 
als er werd uitgegaan van het feit 

dat de huidige fi etsbrug niet past 
in het geldende bestemmingsplan. 
Dit is door de Raad van State 
bevestigd. Verder zou er uitsluitend 
medewerking moeten worden 
verleend aan een vrijstelling als 
daar hellingbanen aan beide zijden 
onderdeel van zouden uitmaken. 
D66 vindt dat alleen op deze wijze 
de veiligheid van voetgangers en 
fi etsers gewaarborgd is. Helaas voor 
voorstanders van de hellingbanen 
werd deze motie alleen gesteund 
door Groen Links en de SP fractie. 
Tegen waren CDA, Leefbaar 
Breda, VVD, Breda 97, PvdA en 
de fractie Joosse. Gezien deze 
stemmenverhouding moeten we 
maar afwachten wat er uiteindelijk 
uit de bus zal komen.

Muzikale 
fl uitmiddag in 
het Aardrijk

Op zondag 14 
december jl. 
o r g a n i s e e r d e 
Esther de Bruijn, 
dwarsfl uitlerares 

bij Sterren en Fluiten, een voor-
speelmiddag voor haar leerlingen. 
Het is heel belangrijk om al zo vroeg 
mogelijk voor publiek te leren spelen, 
en het is natuurlijk ook ontzettend 
leuk voor familieleden en vrienden 
om te zien hoe een leerling gevorderd 
is met het fl uitspelen. De middag 
vond plaats in een ruimte van het 
Aardrijk, een bijzonder geschikte 
locatie hiervoor omdat het een 
goede sfeer heeft en de ruimtes niet 
al te groot zijn. Hierdoor ontstond 
er een huiselijke en gezellige sfeer. 
Zeker voor leerlingen die voor het 
eerst voor een publiek staan is dit erg 
belangrijk. De zaal was goed gevuld, 
er waren zo’n 45 mensen aanwezig. 
De leerlingniveaus verschilden van 

beginner (net zo’n 3 maanden les) 
tot ver gevorderd (ruim 11 jaar les). 
Dit gaf een heel leuk beeld van hoe 
je begint en hoever je kan komen 
met dwarsfl uitspelen. Er werden 
solostukjes opgevoerd en ook 
duetten. Het resultaat mocht er zijn. 
Op wat kleine foutjes na (zenuwen) 
zette iedere leerling een hele goede 
prestatie neer, iets om trots op te 
zijn. Na afl oop klonk er een hard 
applaus en kreeg iedere leerling 
een roos. Na een welverdiende 
kerstvakantie gaan alle leerlingen 
er weer hard tegenaan om volgend 
jaar weer zo’n voorstelling te geven. 
Het is nog steeds mogelijk om 
dwarsfl uitlessen te volgen bij Sterren 
en Fluiten, al is het aantal lesplaatsen 
wat nog over is beperkt. Voor meer 
informatie: Sterren en Fluiten, tel. 
5418403, vraag naar Esther. Of 
neem een kijkje op de website: 
www.sterrenenfl uiten.nl

Foto Nelleke van der Zee

Aquarel William van der Zanden

Door Marian Hulshof

“Toen de Haagse Beemden werden 
gebouwd zijn er overal strakke steile 
oevers aangelegd, met geteerde 
paaltjes erlangs,” vertelt hij, “maar 
dat was niet zo milieuvriendelijk. 
Al het stedelijk water krijgt nu 
een facelift. Steile oevers worden 
minder steil gemaakt. Waar dat niet 
kan omdat er te weinig ruimte is 
gaan de geteerde paaltjes eruit, en 
komen er ongeteerde paaltjes met 
wilgenbussels voor in de plaats. In de 
brede stukken komen diepe plekken. 
En hier in deze vijver was ook plaats 
voor een eilandje, waar riet en biezen 
kunnen groeien, en waar meerkoeten 
kunnen broeden.”

Kleine modderkruiper
Maar al die ondiepe plekken langs 
de kant zijn door de schuine oevers 
ook veel toegankelijker. Worden die 
paaiende vissen en die kikkers dan 
niet verstoord? Jeroen Stoutjesdijk 
vindt het geen probleem: “In de 
natuur worden de dingen ook wel 
eens verstoord, maar hier kijk je 
erop. En in de stad moet dat ook 
kunnen.” De verstoring zal heus 
de natuur in de Haagse Beemden 
niet bedreigen, denkt hij. De 
planten- en dierensoorten die in de 
Haagse Beemden voorkomen zijn 
vrij algemeen. Hoewel… “In het 
water leven de gewone vissen zoals 
snoek, baars en voorntjes, maar ook 
bijvoorbeeld de beschermde kleine 
modderkruiper, een onopvallend 
visje dat kinderen nog wel eens 
vangen. Die zie je niet overal meer.” 
Ook worden er regelmatig ijsvogels 
gesignaleerd in de Haagse Beemden, 
weet Jeroen: “Die broeden op de 
Burgst waar het heel rustig is. Maar 
je ziet ze soms vissen vanaf de 
rietstengels langs het water.”

Paddenpoelen
Behalve de kleine modderkruiper 
leven in het water vissen als voorn, 
baars en snoek. Ook komen in het 
water groene kikkers, bruine kikkers, 
padden en kleine watersalamanders 
voor. “Het zijn gewone soorten 
voor Nederland, maar ze zitten hier 
wél,” zegt Jeroen tevreden. Voor 
de kikkers, padden en salamanders 

zijn hier en daar ook aparte poelen 
aangelegd, want vissen en amfi bieën, 
dat gaat niet zo goed samen. “En 
kinderen moeten toch weten wat 
een groene kikker is,” vindt hij. De 
‘paddenpoelen’ zijn onder andere te 
vinden aan de Burgstsedreef, aan de 
noordkant van de landgoederenzone 
en bij het Haagse Beemden Bos.

Waterplanten
De Haagse Beemden liggen laag. 
De waterlopen zijn ook voor de 
afwatering, het water moet kunnen 
doorstromen. Daar zorgt het 
Waterschap voor, zij halen regelmatig 
de waterplanten weg. Waterplanten 
zijn overigens wel belangrijk, 
legt Jeroen uit: “Ze vormen een 
schuilplaats voor visjes, amfi bieën 
en libellenlarven. Het is goed om 
stroken te hebben die je niet ieder 
jaar maait.” Offi cieel worden er geen 
planten- en dierensoorten uitgezet 
in de Haagse Beemden. Maar er 
wordt regelmatig wat gedumpt, 
vijverplanten als parelvederkruid en 
grote waternavel bijvoorbeeld. Dat 
is niet de bedoeling, want zij kunnen 
de soorten die van nature voorkomen 
verdringen. Vooral grote waternavel 
haalt het Waterschap gelijk weg. 

Bruin water 
Hoe beter de waterkwaliteit, des te 
makkelijker de planten groeien. De 
kwaliteit van het water in de Haagse 
Beemden is over het algemeen 
goed, aldus Jeroen. Blauwalgen of 
botulisme zijn ook geen probleem. 
Op sommige plekken is het water wel 
bruin, vooral in de winter. “Mensen 
denken nog wel eens dat dat komt 
omdat het water vies is, maar dat 
is niet waar,” vertelt hij. “Dat komt 
omdat er behalve regenwater ook 
ijzerhoudend kwelwater in de 
waterlopen komt. Dat ijzer kleurt 
het water bruin. Vooral in de winter 
zie je dat goed want dan komt dat 
kwelwater meer naar boven.” 

Eendjes voeren
Moeder en peuter zijn klaar met 
het voeren van de eendjes. Daar 
wil Jeroen nog wel wat over 
kwijt: “Eendjes voeren is leuk als 
educatieve bezigheid met kleine 
kinderen, maar doe het met mate. 
Eenden en ganzen kunnen echt wel 
zelf hun kostje bij elkaar scharrelen. 
Teveel brood, teveel eendenmest... in 
het voorjaar en de zomer krijg je dan 
een enorme algengroei, dat is niet 
goed voor de waterkwaliteit.”
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Bredase Operakoor

DE FEESTDAGEN IN DE HAAGSE BEEMDEN
De feestdagen zijn weer 
voorbij en ook de bevolking 
van onze wijk gaat weer 
over tot de orde van de 
dag. Op deze pagina een 
impressie van de voorbije 
kerstperiode in de Haagse 
Beemden.

Winkelcentrum Heksenwiel organiseerde 
op 20 december een kerstspecial, met 
optredens van het Bredase Operakoor en 
zanggroep Novavoices. Voor de kinderen 
waren er ritjes op een kameel of een ritje 
in de arreslee van de kerstman. 

Foto’s Marian Engel

Kerstmarkt Heksenwiel

Foto’s Marian Engel

Op BS De Hoogakker werd een 
kerstmarkt gehouden, waarvan de 
opbrengst voor een goed doel werd 
bestemd (zie artikel op pag. 11).

Foto’s Marian Engel

En na de kerst werd het tijd om aan 
vuurwerk te denken. Helaas waren de 
Haagse Beemden deze jaarwisseling 
ook het toneel van een 
ernstig incident, waarbij 
een vuurwerk afstekende 
inwoner een oog zal 
moeten missen.

Foto’s Peter van Kakerken

Zou er enig verband zijn met het 
kerstdiner van de fotograaf…?

Aan ons is het allemaal voorbijgegaan.

Foto’s Peter van Kakerken
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Het gaat niet alleen maar slecht
Begin december kwam voetbalvereniging ‘Boeimeer’ in het nieuws. 
Een incident op het veld en een nieuwe manier van besturen om de 
vervagende normen en waarden op te krikken leverde heel wat discussie 
op. Van ‘prima’ tot ‘moeten ze daar een politieagent voor aanstellen’ en 
‘is het zo’n zooitje bij Boeimeer?’ Een gesprek met twee bestuursleden.

Door Aad Robeerst

Jos Verdonschot, de voorzitter en 
Chrétien Geertzen, bestuurslid voor 
Normen en Waarden, steken direct 
van wal. “Het is echt niet zo dat wij 
na een vervelend incident, dat zelfs 
niet op het eigen terrein geschiedde, 
ineens in actie zijn gekomen. De 
door veel sportverenigingen ge-
hanteerde bestuursvorm voldeed bij 
ons niet in de praktijk. Een bestuur 
dat samen met commissies de 
vereniging runt kan wel, maar er is 
een betere aanpak mogelijk. Door 
de vele commissies was het vaak 
onduidelijk wie verantwoordelijk 
was voor een bepaald deel van 
de organisatie. Begin 2003 is die 
organisatie dan ook gewijzigd. 
Er zijn nu twaalf bestuursleden, 
ieder verantwoordelijk voor een 
onderdeel van de vereniging. Enkele 
voorbeelden: ‘Trainers en leiding’, 
‘Jeugdleden’, ‘Senioren’, ‘Kantine’, 
enzovoort. Alle leden weten nu 
precies bij wie ze moeten zijn. 
De verantwoordelijkheden liggen 
duidelijk. Ieder bestuurslid oefent 
met een aantal mensen zijn taak 
uit. Het beleid van de vereniging is 
transparant, je weet waar je aan toe 
bent,” aldus de voorzitter. 

Tolerantie
Tolerantie is natuurlijk heel goed, 
maar kan ook te ver doorschieten. 
We zien het overal in de maatschappij 
en als dat zo doorgaat is het hek van 
de dam. Door normale, duidelijke 
regels te stellen, ze toe te passen en 
bij overschrijding ervan de mensen 
er op aan te spreken, bereik je 
een gezond draaiende vereniging. 
Dat hek rond het veld houdt de 
problemen van de maatschappij echt 
niet buiten. Daar moet je zelf wat 
aan doen en op de manier zoals ze 
dat bij Boeimeer doen werkt het ook. 
Er is een duidelijke gedragscode en 
je bent samen verantwoordelijk voor 
het ‘Gezicht van Boeimeer’. Je wordt 
aangesproken bij misdragingen 
en bij herhaling volgt een sanctie. 
Beschadig je iets, dan moet je het 
vergoeden. Dit is globaal het verhaal 
dat Jos en Chrétien vertellen.

Emotie
‘Voetbal is emotie’ wordt wel eens 
gezegd, en ja, de gemoederen 
laaien soms hoog op. Agressie kan 
niet, enthousiasme wel, zowel op 
het veld als er naast. Respect voor 
de tegenstander moet normaal 
zijn. Bij Boeimeer is dan ook de 

goede gewoonte ingevoerd om de 
tegenstanders, zowel vóór- als na 
de wedstrijd, een hand te geven. 
Ook dit gaat in de regio al navolging 
krijgen.  

Clubscheidsrechters
Door gebrek aan bondsscheids-
rechters worden de lagere elftallen 
vaak gefl oten door een club-
scheidsrechter. Het gevolg is dat deze 
het soms zwaar te verduren heeft. Is 
hij ervaren, kent hij de spelregels 
voldoende, is hij gemotiveerd, heeft 
hij overwicht, allemaal vragen die op 
komen. Boeimeer heeft het initiatief 
genomen om deze zaken aan te 
pakken. Zelf de spelregelkennis 
opkrikken en de mensen motiveren 
om serieus te fl uiten. Omgekeerd 
moeten dan de spelers wel 
accepteren dat er heus wel fouten 
worden gemaakt. Als zelfs de ere-
divisiescheidsrechters fouten maken, 
dan kun je dat een clubscheidsrechter 
zeker niet verwijten. Er is bij de 
KNVB een voorstel ingediend om 
regionaal clubscheidsrechters uit 
te wisselen. In Tilburg werkt dat al 
heel goed. Daarmee ondervang je 
de verwijten als: “Hij fl oot partijdig”. 
Het gebeurde ook nog al eens, dat 
een scheidsrechter na de wedstrijd 
omgepraat werd om een gegeven 
kaart niet te vermelden op het 
wedstrijdformulier. Daardoor werd 
wangedrag min of meer toegestaan. 
Ook dat is nu bij Boeimeer verleden 
tijd. 

Reacties
Het bestuur heeft al van heel veel 
kanten reacties gekregen. Van 
andere sportverenigingen, die van 
de opgedane ervaringen willen 
profi teren, de KNVB, en zelfs de NOS 
Radio. Allemaal zonder uitzondering 
positief. Kortom, het initiatief van 
Boeimeer breidt zich als een olievlek 
uit. Voetballen bij ‘Boeimeer’ is en 
blijft heel leuk.

Chrétien Geertzen (l.) en Jos Verdonschot

Achter de geraniums?
Op vrijdag 28 november 2003 startte de afdeling Breda van 
de PvdA op basisschool ‘de Vlier’ met een actie tot behoud 
van de Melkertbanen. “De regering bezuinigt en legt de 
fi nanciering van deze gesubsidieerde arbeid op het bordje 
van de gemeente. Breda doet al veel, maar we vrezen dat 
dit toch veel banen gaat kosten, banen die voor zowel de 
werknemers als de werkgevers heel belangrijk zijn”. Dit zegt 
het gemeenteraadslid Yvonne Hak, die veel werk verzette om 
deze actie te organiseren.

Door Aad Roobeerst

Na de aftrap door afdelingsvoorzitter 
Henk van der Velde zette Yvonne 
Hak de doelstellingen uiteen: 
“Werkervaringsplaatsen (WIW) en 
Instroom-Doorstroom plaatsen (ID) 
zijn in de tachtiger jaren ingesteld 
door de twee kabinetten Kok. 
Doel was het vinden van duurzame 
arbeid voor moeilijk bemiddelbare en 
langdurig werkloze mensen. Arbeid 
is een garantie tegen armoede. De 
Partij van de Arbeid wil voorkómen 
dat in deze tijd van bezuinigingen 
wordt beknibbeld op gesubsidieerde 
arbeid. Niemand er gedwongen 
uit en reservering van banen voor 
de doelgroep. Een doelgroep die 
werkzaam is in maatschappelijk 
belangrijke functies in bijvoorbeeld 
zorg, onderwijs, veiligheid en 
welzijn.” Gemeenteraadslid Ger 
Posthuma verwoordde het aldus: 
“Moeten ze dan maar achter de 
geraniums gaan zitten?“ 

Meelopen
Een groep lokale PvdA politici en 
leden, met ondersteuning van 
Tweede Kamerlid Thea Fierens, 
ging na de aftrap de stad in om op 
verschillende werkplekken mee te 
lopen en te praten met mensen die 
een gesubsidieerde baan hebben. 
Op basisschool ‘De Vlier’ werkt 
Kees Grispen in een ‘ID’ baan. 
Ger Posthuma, Raadslid en Britt 
Houtkamp, partijlid, praatten met 
hem over zijn werk.

Ramp
Kees Grispen is 48 jaar, werkt nu voor 
het tweede jaar als conciërge bij ‘De 
Vlier’ en heeft het uitstekend naar 
zijn zin. Desgevraagd zegt hij dat 
het verlies van zijn baan voor hem 
een ramp zou zijn. Door lichamelijke 
klachten heeft hij een jaar thuis 
gezeten en hij is dolgelukkig dat hij 
weer ‘onder de mensen komt’. Thuis 
zitten kan wel maar dat wil hij niet. 
Een volwaardige baan vinden is door 
zijn handicap moeilijk. Nu werkt hij 
het maximum van 32 uur per week. 

Solliciteren
Om zijn inkomen te houden moet 
hij nog wel vier keer per maand 
solliciteren. Dat is wel eens moeilijk, 
vindt Kees, gezien de stapel 
verzonden brieven en de weinige 
antwoorden die hij krijgt. Vergoeding 
voor het verplichte solliciteren 
is er niet bij, maar als hij minder 
solliciteert wordt de uitkering gekort. 
Postzegels, papier, inktcartridges, 
internet, reiskosten bij sollicitatie, 
allemaal peperduur maar voor eigen 
rekening. Veel kleine bedragen 
maken ook een grote kostenpost, 
aldus het verhaal van Kees.

Eigenwaarde
De PvdA stelt dat juist voor deze 
mensen een gesubsidieerde baan 
goud waard is. Als de subsidie weg 
valt zullen heel veel scholen en 
andere instellingen het betreffende 
personeel, hoe droevig het ook 
is, moeten ontslaan. Ook dan zal 
hun inkomen uit de gemeenschap 
moeten komen, want het hebben 
van een gesubsidieerde baan is 
voor de meeste van hen de enige 
mogelijkheid om met behoud van 
eigenwaarde toch een volwaardig 
bestaan te hebben.

Kees Grispen

KBO-
nieuws
Graag willen wij alle 
bewoners van de Haagse 
Beemden en in het 
bijzonder de leden van 
de KBO afdeling Haagse 
Beemden een voorspoedig 
2004 toewensen.

– Zaterdag 24 januari bent U 
weer welkom  in het steunpunt 
Heksenwiel voor een gezellige 
bingoavond. Zaal open om 19.00 
uur. Vanaf 19.30 uur kunt U gaan 
kijken of U de gelukkige winnaar 
bent van een van onze prachtige 
prijzen. Een bingoboekje voor 10 

rondes kost € 5. Er wordt ook nog 
een Superronde gespeeld deze 
kost € 1,50 .

– Dinsdag 3 februari: het geplande 
bezoek aan de Kaasboerin te 
Postel kan helaas niet doorgaan 
vanwege te weinig deelnemers.

– Zaterdag 14 februari vindt er weer 
een gezellige kaartmiddag plaats 
in het steunpunt. Zaal open om 
13.00 uur. Vanaf 13.30 uur begint 
het rikken of jokeren. Er zijn weer 
leuke prijsjes te verdienen.

– Eveneens op zaterdag 14 februari 
vindt er weer een bingoavond 
plaats.

– Van woensdag 21 t/m zondag 25 
februari wordt in het Koningshof 
te Veldhoven de Senioren Expo 

2004 gehouden. De beurs 
voor vitale Brabanders is een 
bezoek meer dan waard. KBO-
leden krijgen € 2 korting op de 
toegangsprijs van € 6. De beurs is 
dagelijks geopend van 10.00 tot 
18.00 uur.

– Als men 70 jaar of ouder is en het 
rijbewijs moet worden vernieuwd, 
dan moet er een medische 
keuring plaats vinden door een 
arts niet zijnde uw huisarts.Deze 
kosten zijn redelijk hoog. De KBO 
heeft een controlerend arts in 
Etten-Leur bereid gevonden deze 
keuring tegen een aanzienlijk 
lager bedrag uit te voeren. 
Inlichtingen kunt U krijgen via 
telefoonnummer 5426139.

Postkantoor nog ver weg
Het blijft voorlopig nog behelpen met de dienstverlening van Postkantoren BV in de Haagse 
Beemden. Zoals bekend is het postkantoor, gevestigd in een winkel op Heksenwiel, “als 
gevolg van een zakelijk geschil van inzicht met de betrokken ondernemer, in september 2003 
gesloten” aldus een citaat uit een bericht van Postkantoren BV aan de redactie van deze krant.

Door Aad Robeerst

Wat gaat er dan gebeuren?
Welnu, zo meldt Postkantoren 
BV, ze zijn op zoek naar een 
ruimte van 150-200 m2 in het 
Wijkwinkelcentrum. Hier willen ze 
een Brunawinkel, gecombineerd met 
een modern postkantoor, realiseren 
(Bruna BV is sinds 1996 een volle 
dochter van Postkantoren BV). De 

gesprekken met de verhuurder van 
het winkelcentrum hebben tot op 
heden echter nog geen concreet 
resultaat opgeleverd. “Wij streven 
er naar onze dienstverlening op de 
kortst mogelijke termijn te hervatten, 
maar zijn daarbij mede afhankelijk 
van de snelheid waarmee een 
geschikte locatie is te verkrijgen. Tot 

die tijd verwijzen wij klanten naar de 
vestiging Breda Moerwijk”, aldus de 
mededeling van Postkantoren BV.

Het duurt dus nog wel even
Naar wat Postkantoren BV onder 
‘kortst mogelijke termijn’ verstaat, 
kunnen we alleen maar raden. Dat 
het nog geruime tijd gaat duren lijkt 
intussen wel vast te staan.

Eerste trim-
loop van start
Op 4 januari werd door de Stichting 
Duursport de eerste trimloop aan 
de Burgtse Dreef georganiseerd. 
De weersvoorspellingen waren voor 
deze eerste zondag in januari niet 
best. Ruim 150 recreatieve lopers 
uit Breda en omstreken liepen hun 
rondjes over de fi etspaden, die zoals 
gebruikelijk goed vrij gemaakt waren 
van sneeuw en ijzel. De kop is eraf, 
met een frisse neus en een warm 
gevoel ging iedereen voldaan naar 
huis.

Trimlopers helpen gehandicapte 
sporters
Ditmaal had de organisatie een 
speciaal doel verbonden aan 
de serie van 2004. De lopers 
dragen hun steentje bij aan de 
pinksterwedstrijden in Weert voor de 
jeugdige verstandelijk gehandicapten 
van atletiekvereniging Sprint. Door 
een nieuw verkregen shirtsponsor 
kunnen de lopers dit goede doel 
nu steunen met hun deelname. 
Mevrouw Reichgelt, trainster van 
deze groep gehandicapten, gaat dan 
met een achttal jeugdige sporters, 
begeleid door een aantal ouders, 
vanuit een onderkomen nabij Weert 
meedoen aan dit atletiekevenement. 
De kinderen vinden het allemaal leuk 
om de laatste keer in april ook mee te 
lopen bij de trimloop.

De resterende drie trimlopen zijn 
op zondag 1 februari, op zondag 
7 maart en op zondag 4 april. Start 
en inschrijving bij buurtcentrum ‘het 
Kraaienest’ tegenover winkelcentrum 
‘Heksenwiel’. Er is gelegenheid om te 
verkleden. Het Kraaienest is vanaf 10 
uur open voor de inschrijvingen.

Foto Peter van Kakerken 

Foto Peter van Kakerken

ADVERTEREN DOET VERKOPEN
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Mischa wil meer
Mischa van den Broeck is een veertienjarig volleybaltalent. 
Naast het spelen bij VV ‘De Burgst’, traint hij ook mee met de 
Nationale Jeugd. Een portret van een doorzetter.

Door Aad Robeerst

Mischa van den Broeck is 14 jaar en 
leerling van het Newman College, 
waar hij in 2 Atheneum zit. Wat hij na 
het middelbaar onderwijs gaat doen 
weet hij nog niet precies. In zijn vrije 
tijd is hij volleyballer bij ‘De Burgst’, 
waar hij speelt in Jongens A. Eigenlijk 
is hij nog te jong daarvoor, maar 
gezien zijn talent doet hij het daar 
prima. Dat talent is ook opgevallen in 
de Regio Zuid-West van de NeVoBo 
(Nederlandse Volleybal Bond), daar 
traint hij mee met de Nationale B-
junioren (14-16 jaar).

Hoe gaat dat?
Mischa: “De nationale jeugd-
trainingen worden op drie plaatsen 
gehouden. Ik train in Oss, 30 keer 
per jaar. Dat is fl ink aanpoten. 
Ik mag alleen meedoen als mijn 
schoolresultaten goed zijn. Die 
worden regelmatig gecontroleerd”. 
Het blijkt dat de nationale training 
fl ink wat pittiger is dan de 
clubtraining. Hoewel ‘De Burgst’ 
best wel prestatiegericht is, wordt 
er ook fl ink gelachen. Natuurlijk 
heerst er op de nationale training 
geen begrafenisstemming, maar er 
moet wel gepresteerd worden. In 
het begin drie uur achter elkaar op 
boven- en onderhandse techniek 
trainen is normaal. Nu komt er wat 
meer afwisseling in. Er is nog een 
jongen uit Etten-Leur die meedoet, 
dat heeft voordelen bij het brengen 
en halen door de ouders.

Hoe vaak ben je in de zaal?
“Alles bij elkaar, vereniging en 
nationaal, ben ik vijf keer per week 
bezig. Het blijft leuk en het is een 
uitdaging om te kijken hoe hoog de 

lat gelegd kan worden”. Of Mischa 
van volleybal zijn beroep kan maken 
betwijfelt hij. In Nederland is het 
vrijwel onmogelijk om van het spelen 
te bestaan. In bijvoorbeeld Spanje 
en Italië wordt wel goed betaald, 
maar dat zijn dan ook de echte 
toppers. Voorlopig is de Eredivisie 
zijn einddoel.

Leer je veel van de training?
Mischa: “Ja, je merkt dat het niveau 
hoog is. Ook moeten we van de 
trainingen een verslag maken en 
bij de trainers inleveren. Het hogere 
niveau komt natuurlijk ook ten goede 
aan de eigen vereniging”. Wat de 
toekomst Mischa zal brengen moet 
worden afgewacht, maar voorlopig 
heeft hij het prima naar de zin, zowel 
bij ‘De Burgst’, waar het heel gezellig 
is, als nationaal bij de NeVoBo. We 
wensen hem veel succes!

Mischa van den Broeck is er klaar voor

BGP laat Mezz trillen op grondvesten
Een Underground party, georganiseerd door enkele jongeren uit de Haagse Beemden, deed 
ons afreizen naar  de Mezz. Op 29 november barstte het spektakel los. Buiten was het heerlijk 
rustig, maar binnen…..

Door Nelleke van der Zee

Op uitnodiging van Geert Klasens, 
jongerenwerker van JC de Kelder, 
ging HBN een kijkje nemen in 
de Mezz. Vol enthousiasme had 
Geert ons verteld, dat een groepje 
jongens uit de Haagse Beemden in 
de organisatie zat van een ‘hardcore 
festival’. Breda Gabber Posse (BGP) is 
twee jaar geleden ontstaan in deze 
wijk.

Historie
Freek, Sjoerd en Barry houden van 
hardcore muziek. In JC de Kelder 
vonden zij de locatie om hardcore 
feesten te organiseren. Al gauw 
bleek, dat de ruimte te krap werd 
en ook kregen zij de benodigde 
vergunningen van de Gemeente niet 
meer rond, door het aantal decibels 
dat uit de boxen naar buiten kwamen. 
Daarom vertrokken zij uit de Haagse 
Beemden. In ‘de Boulevard’ vonden 
zij een vervangende locatie en van 
daaruit organiseerden zij ook party’s.

Professioneler
Hardcore muziek bleek toch een 
publiekstrekker te zijn. Geert 
Klasens nam daarom contact op 
met de directie van de Mezz en 
zorgde ervoor dat BGP daar een 
party mocht organiseren. Op 29 
november gingen de deuren open 
voor de ‘Underground party’. Met 
een keur aan DJ’s, waaronder ook DJ 
Zerax en Tha Mizzac uit de Haagse 
Beemden stroomden vooral de zware 
basfrequenties je oren binnen. Een 

tip van de redactie: eet vooraf geen 
doperwten, want je maag wordt een 
ware fl ipperkast. Vijfhonderd kaarten 
waren er gedrukt en alles was ook 
uitverkocht.  Vijfentwintig procent 
van de bezoekers was afkomstig uit 
de Haagse Beemden. De sfeer zat er 
goed in en het publiek ging lekker uit 
zijn dak.

Toekomst
BGP gaat zeker door met het 
organiseren van dergelijke party’s. 
Het streven is om twee tot drie keer 

per jaar een feest te organiseren. 
Wanneer er weer een aan zit te 
komen, wilden ze nog even niet 
zeggen. Maar dat het weer ‘knallen’ 
wordt is zeker. De organisatie keek 
in ieder geval terug op een zeer 
geslaagde avond. “Het was Top, 
gezellig en een volle bak”; aldus een 
tevreden Freek.

Meer info: Freek Gillis. 
GSM: 06-53379374. E-mail: 
hexicon@bgphardcore.nl  

Spektakel voor de jeugd

Programma in de Haagse 
Beemden

Raaimoeren I (rechts)
– Ma16.45–17.45 uur

Gymnastiek kleuters
– Ma17.45–18.45 uur

Turnen meisjes 6-8 jaar
– Ma18.45–19.45 uur

Turnen meisjes 9-11 jaar
– Ma19.45–20.45 uur

Fitgym dames

Raaimoeren II (links)
– Ma16.30–17.30 uur

Selectie meisjes 6–8 jaar 
U mag een keer in de zaal gaan 
kijken of een proefl es meedoen. 
Meer info in de zaal; bij voorkeur 
aan het begin of het einde van de 
les. Of bel vrijblijvend 5870995 of 
5425615.

Terugblik op 
jongerenparticipatie
Het is al weer twee jaar geleden, dat Renée van Limborgh een 
zak met geld kreeg om iets voor de jongeren in de Haagse 
Beemden te  organiseren. Wat is er gedaan en op welke 
blijvende zaken kunnen wij terugblikken?

Door Nelleke van der Zee

Weet u het nog? De enthousiaste 
groep van twintig jongeren uit de 
Haagse Beemden, die samen met 
Renée van Limborgh iets op poten 
zouden zetten voor de jeugd uit 
deze wijk. We hebben een leuk 
feestje gehad in Club Havana in 
de kelder van (voormalig) Mega 
Sport. Er werd een videoband 
gepresenteerd aan een aantal Bobo’s 
met daarop de problematiek van 
de wijk in ‘rap-vorm’. Van de 300 
genodigden kwamen slechts 150 
kinderen. Alles was eraan gedaan 
om het een geslaagde avond te laten 
worden. Locale bandjes traden op, 
breakdancers lieten hun kunsten 
zien, maar toch was het niet echt af. 
Ondanks de matige opkomst, was 
Renée toch nog redelijk tevreden.

Geruchten
Nu, twee jaar later, zijn we benieuwd 
wat al die snorrende videocamera’s 
en interviewende jongeren hebben 
klaargespeeld. Wat is er na die twee 
jaar concreet uitgekomen? Nog 
helemaal niets! Renée van Limborgh 
is niet meer met het project bezig. 
“Het was een ‘pilot’ en helaas is het 
niet zo geworden als wij gehoopt 
hadden,” vertelt Willem Brandt. 
Hij is directeur bij Vertizontaal, en 
zegt er ook niet het fi jne van te 
weten. Het geld dat beschikbaar is 
gesteld, is nog wel aanwezig. Het 
hele draaiboek is overgedragen 
aan de jongerenwerkers. Vicky 
(Tuinzigt) en Ivo (Galaxy) zijn ermee 
belast om een goed plan op tafel te 
leggen. Er gingen toch geruchten 
rond, dat er iets permanents zou 
komen voor de Haagse Beemden 
jeugd? Willem Brandt: “Ja, dat heb 
je met geruchten, soms blijft het bij 
geruchten”.

Pot euro’s
Wethouder Heerkens had 
€ 115.000,- beschikbaar gesteld 
voor het project. Hiervan heeft 
Renée van Limborgh € 15.000,- 
gebruikt voor het realiseren van 
een draaiboek en stappenplan en 
de bovengenoemde activiteiten. 
Aan de verlichting in de wijk is ook 
aandacht geschonken, bosschages 
werden gesnoeid en er werden extra 

jongerenwerkers aangesteld. Dit 
allemaal om het leefklimaat in de 
Haagse Beemden voor de jongeren 
te verbeteren. Als het goed is hebben 
de jongerenwerkers nog een pot met 
€ 100.000,- over. Dit bedrag moet 
echter verspreid worden over vier 
jaar. Het bedrag van € 25.000,- per 
jaar is dan ook nog eens bestemd 
voor jongerenparticipatie in heel 
Breda. 

Betrokkenheid
De reden dat er nog niets concreets 
is komt volgens de jongerenwerkers 
omdat zij nog met een heleboel 
onduidelijkheden zitten. Het valt 
niet mee om iets op poten te 
zetten waar iedereen blij mee is. 
De jongerenwerkers hebben moeite 
om de Haagse Beemden jeugd 
betrokken te krijgen in bepaalde 
projecten. Doordat er moeilijkheden 
zijn in de wijk met bepaalde 
jongerengroeperingen, lukt het 
niet om een project van de grond 
te krijgen. Jongerencentra worden 
soms gedwongen om hun deuren 
te sluiten door calamiteiten. Waar 
is een Jongerencentrum voor? Toch 
om de jeugd in dat wijkgedeelte 
te entertainen! Juist door deze 
verdeeldheid en de houding ‘ieder 
voor zich en God voor ons allen’, is 
het moeilijk om iets voor elkaar te 
krijgen, aldus de jongerenwerkers. 
Jongerenparticipatie is: meedenken, 
meepraten, meevoelen en mee-
werken!

Opbrengst 
voor Warchild
Basisschool de Hoogakker 
organiseerde op 18 december een 
kerstmarkt. De kinderen hadden 
enorm hun best gedaan om mooie, 
bruikbare en lekkere dingen te 
maken die met kerstmis te maken 
hadden. Het was heel druk en 

gezellig, en bijna alle spullen werden 
verkocht. Met de gedachte dat niet 
alle mensen het zo goed hebben 
werd de opbrengst, ruim € 2100, 
overgedragen aan Stichting Warchild. 
De stichting bezocht hiervoor de 
school op 21 januari.

Inleverdata kopij Haagse 
Beemden Nieuws 2004

krant 
nr.

kopij inleveren 
voor:

verschijnings-
datum

zaterdag donderdag

2 31 januari 19 februari

3 06 maart 25 maart

4 03 april 22 april

5 01 mei 19 mei (wo.)

6 29 mei 17 juni

7 26 juni 15 juli

Foto’s 
Marian 
Engel

Kent u iemand?

Kent u iemand in de Haagse 
Beemden die iets bijzonders 
doet of heeft gedaan?  
Bericht het ons!

hbnieuws@westbrabant.net
tel. 5419259.

Foto Peter van Kakerken

Hoe kopij 
inleveren? 
voor het Haagse Beemden 
Nieuws

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

Blub, blub, blub

Voor het schoolvak ANW moeten we 
wijn maken en een cruciaal onderdeel 
is belletjes tellen. Aan de hoeveelheid 
koolzuurgas die ontsnapt kun je afleiden hoever de gisting is. 
Een ronduit slaapverwekkend klusje dat ik 10 minuten per dag 
(twee weken lang!) moest opknappen. 

Door Rowan Zuidema

In de kerstvakantie mochten we de wijn gelukkig even laten voor wat 
hij was. Genoeg tijd om me bezig te houden met de steeds dichter 
naderende kerstdagen. 

Voor mijn moeder hoeft het niet zo: die ergert zich steeds meer aan 
Kerstmis, Sinterklaas, Pasen en al dat andere commerciële gedoe. In 
eerste instantie hoefde ze zelfs geen kerstboom meer. Dat kan toch 
niet, kerstmis zonder boom. Dat is net als wijn maken zonder belletjes 
te hoeven tellen! Daarom hebben mijn broertje en ik zelf maar van 
zolder de kunstkerstboom naar beneden gesjouwd, in elkaar gezet en 
opgetuigd. Er vielen wat kerstballen kapot, de lampjes deden het niet 
meer en de piek kregen we er ook maar niet recht op, maar het gaf me 
wel een kick dat er in elk geval een kerstboom stónd.

Ook oudejaarsavond belooft weer ouderwets gezellig te worden. Er 
is een beetje strijd waar we nu de avond moeten vieren, omdat mijn 
ouders het bij vrienden in een ander dorp willen vieren, terwijl mijn 
broertje en ik liever thuis blijven (zoals het vuurwerk thuis knalt, knalt het 
nergens). Ik vermoed dat één van de twee partijen straks mopperend aan 
de ander toe zal moeten geven (ik kan niet precies verklaren waarom, 
maar volgens mij zijn wij dat), maar dat mag ons plezier niet vergallen. Ik 
zou zeggen, kom maar op met die oliebollen en champagne! Ik heb tot 
nu toe nooit de behoefte gevoeld om wijn te drinken, maar die belletjes 
maken blijkbaar meer los dan je zou vermoeden…

Bonte bimde avond 2004
De 18e Bonte Bimde Avond wordt op Valentijnsdag 14 februari 
gehouden in het sfeervolle buurtcentrum DE LOPER aan de Julie 
Claeysstraat 27. Aanvang 20.30 uur.

In 2003 is gebleken dat De Loper zich 
uitstekend leent voor de Bonte Bimde 
Avond, daarom keren wij in 2004 
graag terug naar deze sfeervolle zaal 
met hele redelijke consumptieprijzen 
én een fantastisch programma! Dicht 
bij huis dus amusement van hoog 
niveau, op de planken gebracht door 
diverse artiesten uit onze eigen wijk, 
waaronder veel nieuwe acts. Wat 
dacht U van:

– Cabaretgroep Z.O.Z., terug van 
een jaartje weggeweest.

– Jan Boomaars, uiteraard in zijn 
creatie als Janus Dunderup.

– Hennie van Haperen met een 
play-back act.

– Cabaret van de Raad van Elf 
uit Bavel, met onder meer Carl 
Graumans: de huidige Prins 
Bananes Bavianus!

– Een act voor drie Dames olv 
Anneke Roodbol.

– Muzikale acts van de Bimde 
Blaozers en de Fiepers.

– Een play-back act van Mariette 
Aarts en Cindy Dekkers.

– Cabaret van Peter Marijnissen 
(jawel onze eigen Prins Marius) en 
Stefan van den Heuvel.

– Een optreden van een nieuwe 
gezelschap genaamd De Verrekes.

– En tot slot: Naan van Ut Vaareind 
ofwel Carola van der Meer met 
een sauwel!

Blaaskapel De Fiepers is weer ons 
huisorkest, presentator is Anton 
Sprangers en uiteraard is Prins 
Marius ook in vol ornaat aanwezig. 
De voorverkoop is gestart en loopt, 
zolang de voorraad strekt, door t/m 
14 febr. (15.00 uur) op de volgende 
adressen :

– Optiek Czyzewski in 
Winkelcentrum Heksenwiel. 

– Super/de Boer Jos Sengers, 
winkelcentrum De Donk.

– Dierenspeciaalzaak Goofy 
Winkelcentrum De Berg.

– Buurtcentrum De Loper.
– Op de adressen Veerdonk 38 en 

Arenberglaan 41.
Kaarten kosten € 5  per stuk. Wacht 
niet te lang, want VOL=VOL !!

TIP: kom met de fiets - er is een 
stalling - of parkeer de auto bij 
Winkelcentrum De Berg (van daaruit 
is het slechts een paar honderd 
meter). Tot ziens op 14-2 bij de 18e 
BBA in De Loper !

De 8e Bonte Senioren middag wordt 
op zondagmiddag 15 februari 2003 
gehouden in de recreatieruimte van 
Zorgcentrum Heksenwiel.,aanvang: 
13.30 uur.
Ook de Bonte Senioren Middag is 
al jarenlang een succesnummer. 
Uitverkochte zaal, uitgelaten 
stemming en een fantastisch 

Een vakantie vol spanning

Melanie en Bas staan op de Camping in Bocholt, waar een meisje (Louise) vermist wordt. 
Melanie en Bas willen Louise gaan zoeken maar mogen van hun vader de camping niet 
verlaten. Met een smoes gaan zij toch de camping op onderzoek uit en vinden allerlei 
aanwijzingen. Deze bijdrage aan het vervolgverhaal komt van basisschool de Hoogakker.

Door basisschool de Hoogakker.

HOOFDSTUK 3

Melanie en Bas draaiden zich 
verschrikt om. De stappen kwamen 
steeds dichterbij, maar ze konden 
nog niet zien wat het was. Opeens 
sprong het uit de bosjes met een 
vreselijk luid geblaf. Gelukkig…, 
een hond. Stel je voor dat het een 
ontvoerder was, of vader! De hond 
had een dikke zwarte vacht en een 
brede kop. Hij had zachte, lieve 
waterige ogen en hij kwispelde met 
zijn staart. Om zijn hals zat een zilver 
kokertje. Melanie bukte, pakte het 
kokertje en maakte het voorzichtig 
open. In het kokertje zat een briefje 
met naam en adres. “Hij heet 
Kwispel”, las Melanie voor. Het adres 
was niet te lezen, omdat het briefje 
nat was geworden. ”Misschien 
kunnen we Kwispel als speurhond 
gebruiken”, zei Melanie tegen Bas. 
”Goed idee”, riep Bas ”Laat hem 
aan het kettinkje ruiken”. 
Zo gezegd zo gedaan. De hond 
rook aan het kettinkje en liep hard 
het bos in. Bas en Melanie renden 
erachteraan. Opeens struikelde Bas 
over een boomstronk en viel in een 
diepe, zwarte kuil in grond. Melanie 
schreeuwde: ”Bas ben je gewond?” 
Het bleef even stil. Na enkele 
seconden riep Bas: ”Het gaat goed, 

gelukkig is mijn val gebroken door 
een stapel bladeren.” Opgelucht 
ziet Melanie Bas weer uit het gat 
klimmen. Hij zit helemaal onder de 

modder en halfrotte bladeren. Toen 
hij net boven was, hoorden ze de 
hond ineens piepen. Ze renden in de 

richting van het geluid. ”Schiet op 
Bas,” riep Melanie ” Misschien is er 
iets ergs gebeurd.” Kwispel houdt al 
snel op met piepen en blaffen. Bas en 

Melanie probeerden hem te zoeken, 
maar ze hoorden Kwispel wel, maar 
konden hem niet vinden. Het bos 

leek alsmaar donkerder te worden en 
de bomen leken wel te bewegen. “Ik 
ben bang”, zegt Melanie tegen Bas.
Ze begon dichter achter Bas te 
lopen. “Hé kijk, daar Bas, daar 
komt Kwispel aan gehuppeld!”, 
Kwispel blafte en het leek alsof hij 
wilde dat Bas en Melanie met hem 
mee zouden lopen. Ze renden hem 
achterna. Kwispel stopte bij een 
struik en bleef maar blaffen. Bas zei 
tegen Melanie: ”Misschien ligt er 
wel iets in die struik.” Bas keek in de 
struik en stak zijn hand in de struik en 
pakte er plotseling een knuffelkonijn 
uit tevoorschijn. Opeens schreeuwde 
Melanie het uit: ”Bas je hand is 
helemaal rood!”. Bas schrok er zelf 
ook van en zei met een trillende 
stem: “Volgens mij is het bloed”.
Op dat moment hoorden zij een 
zware Duitse stem. Ze begrepen er 
niks van, maar het klonk niet echt 
vriendelijk. Ze liepen voorzichtig in 
de richting het geluid en verstopten 
achter een struik. Bas hield zijn 
hand tegen zich aan, en Melanie 
Kwispel en het knuffelkonijn. Tot 
hun verbazing zagen ze dat het geen 
onbekende was, die daar in het Duits 
aan het schreeuwen was…

Voor-
inschrijving 
optocht
Beste Giegeldonkers, carnaval 
dient zich weer aan en dus ook de 
Giegeldonkse optocht 2004! Om 
mee te lopen door de straten van 
onze wijk, dienen de deelnemers 
zich van te voren in te schrijven. Dit 
kan op de volgende datum: za.7 febr. 
2004 van 16.00-19.00 in sportcafé 
de markies.

Uiteraard hopen we op een grote 
opkomst en creatieve deelnemers 
zodat er nog lang over nagepraat 
kan worden! En natuurlijk zullen 
ook onze Prins Marius en zijn page 
hierbij zijn. De technische dienst zal 
aanwezig zijn voor raad en daad. 
Hopelijk tot de 7e. Meer info: e-mail: 
optocht@lycos.nl 

programma. Deze middag is bedoeld 
voor al onze senioren in de wijk. 
Ook hier hebben we een aantal 
fantastische artiesten vastgelegd:
Wat te denken van:

– Maar liefst drie sauwelaars: Jan 
Nooten, Jan Boomaars als Janus 
Dunderup, en Naan van Ut 
Vaareind oftewel Carola van der 
Meer.

– Gemengd Knapenkoor De 
Hunkerbooijs.

– Hennie van Haperen met een 
play-back act.

– de in Breda wereldberoemde 
zangeres Margot Verkerk.

– een playback act van Mariette 
Aarts en Cindy Dekkers.

– en muzikale bijdragen van de 
Bimde Blaozers en De Fiepers.

Kortom: een middag vol plezier 
en gezelligheid!.Anton Sprangers 
presenteert ook deze middag. 
Natuurlijk ontbreekt Prins Marius van 
Giegeldonk en zijn raad van elf niet 
tijdens deze seniorenmiddag.En voor 
elke bezoeker is er traditiegetrouw 
gratis koffie met gebak, beschikbaar 
gesteld door de Vrienden van de Prins. 
De belangstelling voor deze middag is 
groot, dus wees er snel bij. Kaarten 
à € 1  zijn in de voorverkoop zolang 
de voorraad strekt verkrijgbaar bij 
het Woonzorgcentrum Heksenwiel 
(Anelies Akkermans)

Tot ziens op 15 februari  bij de Bonte 
Senioren Middag !

Breda Kort
De Etrusken: een ontbrekende 
schakel
De Etrusken hebben zeer belangrijke 
zichtbare sporen van hun cultuur 
achtergelaten. In een lezing, ge-
organiseerd door het Katholieke 
Vrouwengilde, zal wat dit laatste 
betreft vooral aandacht worden 
besteed aan de talloze prachtige 
grafschilderingen en de vele kunst- 
en gebruiksvoorwerpen, die in de 
Etruskische graven zijn gevonden.

Datum: woensdag 28 januari 
2004, aanvang 14.00 uur. Locatie: 
Nijverheidssingel 391 (kleine groene 
poort). Kosten: € 2,50 incl. koffie/
thee. Ook niet leden zijn welkom.

Hoe kopij 
inleveren? 
voor het Haagse Beemden 
Nieuws

Stuur uw geschreven bericht in Word naar 
hbnieuws@westbrabant.net
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Knakies
Fitness Centrum Prinsenbeek 
voor fi tness en spinning. 
Klaverveld 55, tel. 5416969

Step-aerobicsschool Ups 
& Downs. Maandag- en 
donderdagavond van 19-21 uur. 
Kraaienest. Proefl es € 5. Bel 
5422745 info Johannes en Liset.

Nieuw: bij Fitness Centrum 
HENSE ELIAS studenten/
jeugdfi tness = onbeperkt 
fi tnessen/aerobics voor 
€ 25 p.m. onder begeleiding 
wanneer je zelf wilt. Meer info: 
5411730 (boven Boerenbond) 
Prinsenbeek.

www.renovatiespecialists.nl 
Stucadoorswerkzaamheden, 
badkamer en toilet. Tel. 06-
50415949. 

Last van uw voeten? Of 
wilt u ze eens lekker laten 
verwennen? Komt u gerust langs 
bij pedicuresalon Babette 
Kramers. Tel. 5422802 of 06-
28619915.

Schoonheidssalon Chione. 
‘Pier Augé’ schoonheids-, 
acnébehandelingen, pedicure. 
Bel voor afspraak 5449180, 
Nieuw Putoor 4, of kijk op 
www.chione.nl.

Bijlessen en huiswerk-
begeleiding door docent. basis- 
en voortg. ond. Alle vakken en 
alle niveau’s. Info: Tel. 5428071 
of www.bijlesbreda.nl

Kinderdans voor slechts € 35,- 
per jaar. Wo. v.a. 13u. Event. 
met begel. v.a. 3 j. T’ai-chi do. 
v.a. 20 u. Kreat. dans maandel. 
op vr. Info bij José 5420771. http:
//devloer.danst.nl.

Botta Glasatelier voor een 
kleurige 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 assortiment 
glas en gereedschap. Tel. 
5420123, Noortberghmoeren 59, 
www.botta_glasatelier.nl. 

Natuur- en decoratieatelier. 
Workshops en bloemschikles. 
Open dagen! 27-28-29 jan. van 
19.00–21-00 uur. Tel. 5425483, 
Schippersslagen 54. Ook voor 
kinderfeestjes!

Wilt u kennis maken met voet-
refl exmassage? Bel naar de 
Basis voor een afspraak! Voor 
meer info: 5423564.

Tekenen en/of aquarelleren 
voor beginners of gevorderden. 
Ged. docent geeft les aan max. 
6 deelnemers op dinsdag van 
9.30–11.30 uur of 13.30-15.30 
uur. € 5 per les. Info: 5419361.

Donkerblauw bankstel te koop. 
2+3 zits. Stof met houten poten 
€ 275. Tel. 5425483.

Van songs tot eigen 
arrangementen. Privé gitaarles 
op maat in de Haagse Beemden. 
Bel voor gratis uitgebreide 
proefl es 5419271/06-21587382.

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

Opvoeden moeilijk of saai? 
Even een steuntje in de rug 
nodig? Doe het eens anders, 
doe mee met Andersom, 
een cursus voor ouders en 
andere opvoeders. Bel voor 
meer info met Angèle de Maagt, 
tel. 5419544 of kijk eens op de 
website met o.a. enthousiaste 
reacties van eerdere 
deelnemers: Home.wanadoo.nl/
andersom.cursus. Start in 
februari.

Vakantie appartementen in 
Zuid-Frankrijk, 2 pers. Kijk op 
www.bobvakanties.com

Antiek en meubelrestauratie 
door ervaren vakman € 7 p/u. 
Voor info: 5415762 na 6 uur.

Nieuw! Reiki- en massagepraktijk 
‘Paradijs’. Bel voor afspraak of 
informatie: 5416714.

OBS De Wildert, twaalfbunder, 
3 april speelgoed en kinder-
kledingbeurs. Meedoen? 
Beursnummers verkrijgbaar 
vanaf 16 februari. Tel. 5421832 
na 19 uur.

Dream Line Val verantwoord 
en gezond af! Begin nu. Info 
Carolien de Brijn, tel. 5418310. 
Gediplomeerd gewichts-
consulent. Start 2004 gezond, 
want iedere pond gaat door de 
mond!

BETHLEHEMPAROCHIE HAAGSE BEEMDEN

Secretariaat: Gageldonksepad 7, tel. 5410194 
bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.00 uur. Fax 
5426194.
Bethlehemkerk, Gageldonksepad 9, Lucaskerk, 
Tweeschaar 125, tel. 5419486
e-mail: secretariaat@bethlehemparochie.nl 
website: www.bethlehemparochie.nl
Pastores: Jan Voeten en Frans Verkleij bereikbaar via het 
secretariaat.

Overzicht vieringen: 

Zondag 8 februari 
09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering met 
Bethlehemkoor
voorganger Jan Voeten

Zaterdag 14 februari
19.00 uur Bethlehemkerk, jongerenviering
voorganger: Frans Verkleij

Zondag 15 februari
09.00 uur Lucaskerk, woord- en communieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, woord- en communieviering met 
kleinkoor
voorgangers: Frans Verkleij en Jan Voeten
 

Zondag 22 februari
09.00 uur Lucaskerk, woord- en communieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, woord- en communieviering
voorganger: Dini Peters

EVANGELISCHE KERK JEFTA

Kantooradres: Voorerf 7, 4824 GM Breda. Tel. 5717575.
e-mail: offi ce@jefta.solcon.nl
website: www.jefta.solcon.nl
Algemeen voorganger: Ap Verwaijen

Zondagse diensten (11.00 uur, aula Prisma 
College, Ganzerik 3)
Er is kinderopvang voor de allerkleinsten tot 2,5 jaar. Oudere 
kinderen gaan halverwege de dienst naar een eigen dienst. 
Om de 14 dagen is er een tienerdienst.

Diensten
Geen opgave ontvangen

Huisgroepen in de Haagse Beemden elke 
woensdag om 20.00 uur:
Kesterenlaan 68, bij Marilyn Matilda 
Lange Hil 60, bij familie van der Meulen (tel. 5420948)
Watermunt 39, bij familie Kuil (tel. 5205608)

Jongerenhuisgroep
Elke woensdag om 19.00 uur, Honderdbunder 19, bij en 
o.l.v. Corné en Anita Serné en Marco en Paulien de Bruin 
(tel. 5426985)

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

SAMEN-OP-WEG HAAGSE BEEMDEN

Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 125, 4822 AS 
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
Informatie: www.Lucaskerk.nl 

De Lucaskerk in januari en februari:

Zondag 25 januari
Gebedsweek voor de eenheid van Christenen. Er zijn 
oecumenische vieringen met de Bethlehemparochie. In de 
Lucaskerk om 9.30 uur en in de Bethlehemkerk om 11 uur. 
Het thema van de week (18 - 25 januari 2004) is: Mijn vrede 
geef ik u (Joh. 14,27)

Zondag 1 februari
De Lucaskerk blijft vandaag gesloten. Gezamenlijke viering 
met Breda Noord in de Franciscuskerk om 9.30 uur. (2 
Samuël 24).

Zondag 8 februari
In de Lucaskerk is een dienst van Schrift en Tafel. (Lucas 5:
1-11) Voorganger: ds. J. van Pijkeren uit Doorn.

Zondag 15 februari
Lucas 6: 17-26: weerbarstige woorden over een omgekeerde 
wereld, of kun je beter zeggen: de wereld op zijn kop?

Zondag 22 februari
Lucas 6:27-38. Voorganger: ds. De Zwart.

Oecumenisch avondgebed
Elke woensdagavond in de Lucaskerk, met een oecumenisch 
karakter! Enkele lezingen, afgewisseld met liederen in de stijl 
van Taizé en momenten van stilte. En daarnaast gelegenheid 
om samen te bidden. Elke woensdag op 19.30 uur.

Open Kerk
Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open voor een 
praatje, een kop koffi e of gewoon even stil zitten in de 
kerkzaal en eventueel een kaarsje branden. Van 10 tot 12 
uur staan de deuren open en is de koffi e klaar. U bent van 
harte welkom. 

OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST INDONESIE 
NEDERLAND

(Pesekutuam Oikumene Indonesia Nederland)
Secretariaat: Weegbladtuin 3, 4824 PZ, tel. 5426958
e-mail: duice49@wanadoo.nl, Voorganger N. Mantouw
Informatie: N. Mantouw. Tel. 5426958 of 06-25073749

Diensten
Geen opgave ontvangen.

Iets bijzonders?

Hebt u in onze wijk iets 
bijzonders meegemaakt of 
gezien? Bericht het ons!

hbnieuws@westbrabant.net
tel. 5419259.

CurSuSSen
Speciaal voor ouders met 
jonge kinderen organiseert 
Thuiszorg Breda de vol-
gende cursussen:

‘Muziek op Schoot’
is een cursus voor kinderen vanaf 
6 maanden t/m 4 jaar samen met 
vader of moeder. Kinderen zijn 
dol op liedjes en muziek. Samen 
muziek maken is vooral leuk en 
gezellig. Daarnaast maakt het 
spelenderwijs de band tussen 
ouders en kinderen steviger. Tevens 
stimuleert het de taalontwikkeling. 
Centraal in de cursus staat het 
zingen van liedjes, gecombineerd 
met bewegen, luisteren en spelen 
met klanken (op instrumentjes of 
andere geluidsbronnen). De cursus 
bestaat uit 10 lessen van een half 
uur. Er wordt gewerkt met drie 
leeftijdsgroepen. Kosten: € 73; bent 
u lid van de Kruisvereniging Breda 
dan betaalt u € 50. De cursus vindt 
plaats op woensdagochtend in 
wijkgebouw Muizenberglaan en start 
op 4 februari.

‘Positief omgaan met kinderen’
is een cursus voor ouders van 
kinderen van 2–12 jaar. Opvoeden 
is een alledaagse, maar beslist geen 

makkelijke bezigheid. Er is een 
voortdurende wisselwerking tussen 
ouders en kinderen. In de cursus 
besteden we hier aandacht aan: 
hoe kunt u op een positieve manier 
invloed uitoefenen op het gedrag van 
uw kind? Er zijn 10 bijeenkomsten 
van 2 uur en de kosten bedragen 
€ 41. De cursus is reeds gestart op 
dinsdag 20 januari, van 20.00– 22.00 
uur in ‘de Prins’.

Voor meer informatie en/of aan-
melding kunt u terecht bij Thuiszorg 
Breda, afdeling Gezondheidswijzer; 
tel. 5265570, 

e-mail: 
gezondheidswijzer@thuiszorgbreda.nl

Thema Gezondheidswijzer

Gezonde voeding

Rondom eten en vitaminegebruik 
doen een heleboel verhalen de 
ronde. De meeste mensen denken 
dat ze gezond eten. Maar in 
werkelijkheid eten we te veel en te 
vet. Dit heeft grote gevolgen voor 
onze gezondheid. Het nieuwe jaar 
biedt een uitgelezen kans om ons 
voedingspatroon eens onder de 
loep te nemen. Daarom schenkt de 
Gezondheidswijzer deze maand extra 
aandacht aan gezonde voeding.

Wij vertellen u graag meer over:

– De zin en onzin van 
vitaminegebruik;

– Tips voor lekker en gezond eten;
– Wat als je kind niet goed eet?
– Wanneer ben je te dik?
– Valkuilen en misverstanden;
– Gezonde voeding voor ouderen;
– Nuttige adressen en relevante 

internetsites.

De hele maand januari kunt u voor 
algemene informatie over dit thema 
terecht bij de Gezondheidswijzer. 
Onze medewerkers zijn bereikbaar 
op werkdagen van 08.30-17.30 uur.

Locatie “de Prins”,  Nieuwe Prinsen-
kade 20, 4811 VC  Breda.

Tel. 5265570; e-mail:   
gezondheidswijzer@thuiszorgbreda.nl

Bezoek voor meer informatie ook onze 
website: www.thuiszorgbreda.nl

Gezond leven, gezond eten
De feestdagen liggen achter ons. 
Druk, gezellig, met lekkere drankjes 
en hapjes. In het nieuwe jaar hebben 
veel mensen het goede voornemen 
om snel een paar kilo’s kwijt te raken. 
Vaak valt dat echter niet mee. De 
cursus ‘Pro-Line’ kan hierbij helpen. 
Onder begeleiding van een ervaren 
diëtiste valt u op een verantwoorde, 
gezonde én snelle manier af. 
Met deze cursus wordt afslanken 
plezieriger en eenvoudiger. U leert 
in een kleine groep van alles over 
voeding en calorieën. Naast gezond 
eten is meer bewegen een onmisbare 
factor bij het afvallen en op gewicht 
blijven. Daarom is er tijdens de cursus 
drie maal een bewegingsles in de 
vorm van ‘Sportief Wandelen’. Zo 
kunt u op een aangename manier 
kennis maken met bewegen op 
eigen niveau.

Breda Kort
Ooit gehoord van 
Sollicitatienetwerk 40 plus?
Dat kan ook nog niet, want de 
initiatiefnemers zijn kort geleden 
begonnen deze groep op touw te 
zetten. Eind deze maand start de 
groep actief werkzoekende mensen 
met Hbo werk-en-denkniveau. Hier 
stimuleren de deelnemers elkaar in 
het vinden van een baan. De groep 
ontmoet elkaar eens per week op 
een vaste dag en wisselt ervaringen 
en gegevens uit. De invulling is 
afhankelijk van de behoeften 
van de deelnemers. Dat kan zijn: 
presentatie-en-sollicitatietechnieken, 
analyse van elkaars situatie en 
gedrag of netwerktraining. De 
initiatiefnemers verwachten een 
groep enthousiaste deelnemers. 
Alle leden zullen een actieve inbreng 
leveren, hun ervaringen en kennis 
voor anderen beschikbaar stellen en 
gebruikmaken van de inbreng van 
hun gesprekspartners in de groep. 
Christine Rahn en de andere twee 
initiatiefnemers zijn zelf op zoek 
naar een baan op hun eigen niveau. 
Hieruit is deze gedachte geboren. 
Elkaar helpen om nieuwe terreinen te 
verkennen, over hoge drempels heen 
te stappen en terug te keren naar de 
arbeidsmarkt. Informatie: Christine 
Rahn, tel. 5410835

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: Binnenweg 13, 
Asterdkraag 53 en Bredeslagen 32 (niet aanbellen s.v.p.). 
Kosten (excl. BTW ) bedrijven: 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. 


