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

Er moeten meer uitgaansgelegen-
heden komen voor jongeren

Door Annelies van Kooij

“Ik woon hier al twintig jaar en ook in mijn tijd was het jongerenbeleid al een 

hot item. De afstand tussen de Haagse Beemden en het centrum is groot en 

er is hier gewoon niets te doen voor de jeugd. Dat was vroeger al, en dat is nu 

nog steeds zo. Er moet op zijn minst een leuke eetgelegenheid komen, of een 

café. En niet alleen voor de jongeren, ook voor de ‘ouderen’ is er te weinig te 

beleven. Ik wil ook wel eens gezellig naar de kroeg!”  (Lenneke Bertens, 32) 

“De buurthuizen voldoen niet aan de wensen van jongeren. Bovendien zijn ze 

vaak gesloten, zelfs in de schoolvakanties. Daarom vind ik dat er een multi-

functioneel centrum moet komen voor de jongeren in de wijk waar ze kunnen 

sporten, muziek maken en aan de slag kunnen met hun talenten.” (Dave Mul-

der, 22, mede oprichter Stichting Focus Crew)   

“Ik ben het niet met de stelling eens. De jeugd kan best de moeite nemen om 

naar de Havermarkt in het centrum te gaan waar de horecagelegenheden zijn. 

Het is hier een rustige woonwijk en dat moet volgens mij zo blijven. En ik vind 

ook dat de jongeren zelf wel wat meer initiatief mogen tonen. Het is niet goed 

om alles maar op een presenteerblaadje aan te bieden.” (Willem Koog, 59) 

“Meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren lijkt mij wel een goed idee. Want 

anders hangen ze toch maar rond op straat. Jongeren moeten hun eigen plek 

hebben waar ze zich lekker kunnen uitleven. Maar liefst wel ergens waar ze 

geen geluidsoverlast kunnen veroorzaken.” (Lispelt van der Steen, 44)

“Ik vind het ook niet nodig dat hier meer uitgaansgelegenheden komen. Er is 

hier inderdaad een groot probleem met de hangjongeren die allerlei rottigheid 

uithalen. Met stenen gaan gooien en zo. Maar dat los je niet op met uitgaans-

gelegenheden. De mentaliteit van de jeugd moet eerst veranderen. We moe-

ten meer respect voor elkaar tonen.” (Francs Koog, 55)  

Volgende maand:

Sinds oktober vorig jaar is de invoering van de 30-kilometerzone in 
de Haagse Beemden een feit. Vanaf dat moment is de wijk een stuk 
veiliger geworden. Of toch niet? Wij horen graag uw mening. Daarom 
luidt de stelling voor de komende maand: 

Door de invoering van de 30-kilometer-
zone in de Haagse Beemden is het een 

stuk veiliger op straat! 

Uw reacties kunt u, voorzien van uw naam en leeftijd, sturen naar: 
hbnieuws@westbrabant.net. U kunt ook schrijven naar ons redactie-
adres: Roerdomp 24, 4822 RN, Breda.

Stelling van de maandIn the Picture

Wally Brandenburg
Bijna zijn hele leven staat in het teken van voetbal. Voor zijn 
bijzondere verdiensten wordt hij nu geëerd met een koninklijke 
onderscheiding. Hij mag zichzelf Lid in de Orde van Oranje Nassau 
noemen. Op 29 april werd hij feestelijk gehuldigd bij het NAC 
stadion. Vanaf 1978 zet hij zich al in voor de voetbalsport. De 
laatste tien jaar is hij voorzitter van het NAC jeugdbestuur.

Door Nelleke van der Zee

We overvallen hem een beetje. Zijn 
vrouw Marjan zit in het complot. Met 
een smoes heeft zij gezorgd dat hij 
rond de afgesproken tijd thuis was. 
Alles gebeurt met geheime signalen. 
Wally Brandenburg mocht vooral niet 
weten wat er staat te gebeuren. Op 
het moment dat HBN het interview 
hield was de koninklijke onderschei-
ding nog een grote verrassing die pas 
twee weken later zou plaatsvin
den. Wally Brandenburg is geboren 
in het Ginneken op 22 april 1949, 
gehuwd en heeft drie kinderen. In 

het dagelijkse leven is hij zorgspe-
cialist. Sinds acht jaar woont hij in 
de Haagse Beemden. Hij is geboren 
en getogen in Breda en begon op 
twaalfjarige leeftijd met voetbal bij 
Sab. Dat moest hij stiekem doen. 
Wally had al zoveel hobby’s, dat zijn 
ouders zijn agenda al vol genoeg 
vonden. Maar… Wally wilde per se 
voetballen en samen met een vriendje 
regelde hij dat hij zonder medeweten 
van zijn ouders zijn favoriete hobby 
kon uitoefenen. Maar het spreek-
woord ‘al is de leugen nog zo snel, 
de waarheid achterhaalt haar wel’, 
ging ook op voor het leugentje van 
Wally. Zijn ouders kwamen erachter 
en Wally moest defi nitief kiezen tus-
sen zijn hobby’s. Voor Wally was het 

niet moeilijk, want zijn liefde was 
voetbal. Diverse clubs verblijdde hij 
met zijn keeperskwaliteiten. Tot het 
noodlot toesloeg. Een blessure aan 
zijn voet deed hem besluiten om zijn 
passie voor het voetbal op bestuur-
lijke wijze ten toon te spreiden.

Staat van dienst
Zo begon hij als voorzitter van 
WDS’19 en dat heeft hij zeventien 
jaar gedaan. Twaalf jaar heeft hij 
als regioafgevaardigde bij de KNVB 
gezeten. Hij heeft diverse functies 
binnen het Overleg Bredase Ama-
teurvoetbalverenigingen (OBA) ge-

had en is sinds september 1993 ac-
tief voorzitter van de OBA. Hij heeft 
meegeholpen met het realiseren van 
een convenant ‘Waardevolle Club’ 
over normen en waarden binnen 
de voetbalsport. Sinds tien jaar is hij 
voorzitter van het NAC jeugdbestuur. 
Hij geeft leiding aan het bestuur en 
honderd vrijwilligers. Hij bepaalt het 
beleid en geeft sturing aan de oplei-
dingen. Hij doet de public relations 
voor de jeugdopleidingen. Verzorgt 
de werving van sponsoren; Club van 
duizend. Hij heeft een samenwer-
kingsovereenkomst met vierenveer-
tig amateursverenigingen tot stand 
gebracht. Hij heeft acht jaar als 
bestuurslid in het sportvergadercen-
trum van de KNVB gezeten. Hij heeft 

ook een tijdje voor de KNVB rap-
portage over scheidrechters verricht. 
En hij is ere-voorzitter van WDS’19. 
Recentelijk heeft de KNVB hem weer 
gevraagd om clusterafgevaardigde 
van jeugdvoetbalzaken te worden.

Jeugdopleidingen
Wally is gemiddeld dertig uur per 
week druk met zijn taken. Als vrij-
williger stort hij zich met ziel en 
zaligheid op het voetbalgebeuren. 
Hij heeft gekozen voor de jeugdop-
leidingen, omdat hij het pure van 
die jonge talenten leuk vindt. Hij 
vindt het geweldig als zo’n knulletje 
op tienjarige leeftijd binnenkomt en 
door intensieve training uitgroeit tot 
een groot voetbaltalent. De jeugd-
opleidingen zorgen er ook voor dat 
jongeren een goede maatschappe-
lijke achtergrond hebben. Zo worden 
de jongeren begeleid bij hun studie. 
Als de schoolresultaten minder zijn, 
wordt er aan de bel getrokken en 
volgt een gesprek met de pupil en 
zijn ouders. De scouts die regelmatig 
de amateurclubs afgaan, zorgen er-
voor dat NAC regelmatig van nieuw 
bloed wordt voorzien. Na zijn drukke 
baan en werkzaamheden bij de 
voetbal kan Wally heerlijk relaxen in 
zijn huis in de Haagse Beemden. Hij 
woont hier met plezier en geniet ook 
van al het groen in deze wijk. 

De grote dag
Op 29 april was het dan zover in het 
gebouw van de jeugdopleidingen 
van NAC kreeg Wally na de lovende 
woorden van wethouder Oomen de 
koninklijke onderscheiding door zijn 
echtgenote Marjan opgespeld. Wet-
houder Oomen noemde Wally ‘een 
monument’ van een man. Wally was 
uiteraard zeer verrast en zei ook dat 
hij niet alleen verantwoordelijk was 
voor alle gebeurtenissen en bedank-
te de medewerkers van zijn team en 
alle oud-vrienden van de KNVB en 
WDS 19 voor hun aanwezigheid bij 
dit gebeuren. Het Haagse Beemden 
Nieuws feliciteert Wally ook met het 
verkrijgen van een koninklijke onder-
scheiding.

Burgers aan de macht
We mogen weer met z’n allen naar de stembus. En deze keer 
niet om een nieuwe regering of gemeenteraad te kiezen. 
Woensdag 1 juni 2005 gaat het om Europa. Om preciezer 
te zijn: de Europese Grondwet. Het wordt een mijlpaal in 
de Nederlandse geschiedenis. Voor het eerst komt er een 
landelijk referendum met bindende werking. Hiervoor moet 
de opkomst landelijk wel minimaal 30 procent zijn. 

Door Margreet Schroevers

Op het internet kun je veel informatie 
vinden over de Europese Grondwet, 
bijvoorbeeld op www.grondweteu-
ropa.nl  Hier staat dat de inhoud van 
dit ‘Europees Grondwettelijk Ver-
drag’ is samen te vatten in drie pun-
ten. Ten eerste moet het verdrag de 
burger meer betrokken maken bij de 
Europese instellingen (o.a. Hof van 
Justitie en Europese Commissie). Als 
tweede punt kunnen de instellingen 
slagvaardiger gaan functioneren. 
Het derde aspect is dat de EU een 
belangrijkere rol op het wereldtoneel 
in kan nemen. Dit bijvoorbeeld door 
als organisatie een belangrijke verte-
genwoordiger te zijn in de Verenigde 
Naties.

Voor of tegen?
Het standpunt van de landelijke poli-
tieke partijen is verdeeld. CDA, VVD, 
D66, PvdA en Groenlinks zijn voor. 
De andere partijen uit de Tweede 
Kamer (SP, SGP, Christenunie, Groep 

Wilders en LPF) zijn tegen. Waarom 
een partij voor of tegen is, zal uit-
gebreid te volgen zijn in de media. 
Wil je meer weten over de inhoud, 
dan kun je de Europese Grondwet 
in krantenformaat afhalen. Deze ligt 
gratis klaar in de bibliotheek of op 
het gemeentehuis.

Kiezers beslissen
Er klinken soms negatieve geluiden 
over beslissingen vanuit Europa. Bij-
voorbeeld de invoering van de Euro 
was voor menig burger verre van 
welkom. Nu hebben we de kans om 
mee te beslissen over iets belangrijks. 
Het referendum is alleen bindend als 
de opkomst minimaal 30 procent is. 
Bovendien moet 60 procent van alle 
stemmers dezelfde mening hebben, 
voor dan wel tegen. “Elke stem telt 
op 1 juni,” aldus een woordvoerder 
van een politieke partij. Laten we 
met z’n allen maar weer naar het 
wijkgebouw of basisschool gaan met 
een weloverwogen mening en onze 
stemkaart!

Haagse Beemden krijgt Zorgkruispunt 
Met subsidie van VROM wordt woonzorgcomplex Heksenwiel verbouwd tot Zorgkruispunt 
voor de Haagse Beemden. Op 10 maart is de verbouwing gestart en op 1 september is het 
nieuwe centrum klaar voor gebruik.

Zo lang mogelijk blijven wonen in 
je eigen vertrouwde omgeving. Dat 
is de wens van vele ouderen en van 
mensen met een beperking of chro-
nische ziekte. Met de komst van een 
Zorgkruispunt wordt zelfstandig wo-
nen met voldoende voorzieningen 
en zorg binnen handbereik toegan-
kelijk voor iedereen die dat wil in de 
Haagse Beemden.

Wat is het eigenlijk?
Een Zorgkruispunt is:
• een centrum van waaruit 24-

uurs zorg wordt geleverd;
• een plek in de wijk waar u zorg 

en diensten kunt regelen;
• een informatiepunt waar u 

een antwoord krijgt op uw 
vragen over wonen, activiteiten, 
inkomen, diensten en zorg;

• een centrum waar u naartoe 

kunt gaan voor advies, 
behandeling of begeleiding, 
bijvoorbeeld van de prikdienst, 
de logopedist, de diëtist, de 
ouderenadviseur, de psycholoog;

• en tot slot een centrum waar u 
uw buurtgenoten kunt ontmoeten 
bij een kopje koffi e en waar u 
deel kunt nemen aan activiteiten.

Extra hulp nodig
Een groot aantal plaatsen voor oude-
ren en voor mensen met een licha-
melijke en/of verstandelijke beper-
king in tehuizen zal gaan verdwijnen: 
mensen willen zo lang mogelijk in de 
eigen vertrouwde omgeving blijven 
wonen. Dit betekent niet alleen dat 
woningen en woonomgeving moe-
ten worden aangepast, maar dat er 
ook voldoende hulp en zorg beschik-
baar moet zijn in de wijk.

Voor iedereen
De meeste voorzieningen in het 
Zorgkruispunt zijn bedoeld voor 
ouderen en gehandicapten, die wat 
extra ondersteuning willen hebben 
om zelfstandig te kunnen blijven wo-
nen. Daarnaast is het Zorgkruispunt 
een vraagbaak voor iedereen die in 
de wijk woont.

Zorgkruispunt Heksenwiel is een 
initiatief van Stichting Heksen-
wiel, Woonstichting Singelveste, 
Verpleeghuis Aeneas, en Stichting 
Ouderenwerk Breda. De initiatiefne-
mers geven met het realiseren van 
het Zorgkruispunt uitvoering aan het 
project Geschikt Wonen voor Ieder-
een (GWI) van de gemeente Breda. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de directie van Singel-
veste, 5232687.

Foto Peter van KakerkenWally Brandenburg tijdens de uitreiking

Rut Uijtendaal
Notitie
Achtergrond grijs omhoog
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Nogmaals drempels
Is de hele wijk net volgeplempt met 
nutteloze drempels, blijkt het allemaal 
niet nodig geweest te zijn. De wijk zorgt 
zelf wel voor natuurlijke drempels. Door 
wortelopdruk is het langzamerhand levensgevaarlijk om 
te wandelen, fi etsen, skaten of autorijden. Wees niet 
verbaasd als je huis in elkaar dondert, want de wortels 
van de zonder vakkennis geplante bomen groeien dwars 
door je fundering heen. Dus zit Janus alweer met een 
miljoenenstrop… Die man verdient langzamerhand wel 
ons medelijden.

Bonussen
Bij Essent vliegen de bonussen je om de oren. Naast de schamele achthon-
derdduizend euro voor topman Boersma krijgen nu ook de echte werkers 
drie procent winstdeling. De klanten, wij dus, hebben zoveel betaald dat 
de nettowinst op 426 miljoen uitkomt… Leve de privatisering, het zou 
allemaal veel goedkoper worden! Als de energievoorziening gewoon een 
Openbaar Nutsbedrijf zou zijn gebleven, dus zonder winstoogmerk, had-
den die miljoenen niet betaald hoeven te worden.

Veilig winkelen
De winkeliers van De Donk gaan samen met de Gemeente maatrege-
len nemen om het winkelklimaat wat op te krikken. In navolging van De 
Berg hopen ze zo ook het Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen. Wij 
kunnen natuurlijk ook allemaal daaraan meewerken. Een beetje sociale 
controle is nooit weg.

Lawaai
De zomer komt er weer aan. Lekker laat buiten zitten en zo… Helaas 
vergalt het lawaai van geluidsinstallaties, brommers en dergelijke soms 
je plezier. Op het spoor wordt het iets rustiger… Er zijn geluiddempers 
op de rails bij Steenakker geplaatst. Hopelijk is het geraas van de lange 
goederentreinen nu ook iets minder.

Openbaar vervoer
Hebben wij in de Haagse Beemden best wel een goed busvervoer naar 
het centrum, gaan ze het voortaan regelen vanuit het Provinciehuis. Dus 
kun je er donder op zeggen dat ook dat een puinhoop wordt.

WOZ
Als tegen meer dan 10 procent van de WOZ beschikkingen bezwaar 
wordt gemaakt heb je het als gemeente niet goed gedaan. Met verbijste-
ring keek ik naar de panden die als vergelijkingsmateriaal waren gebruikt. 
Geen touw aan vast te knopen. De Gemeente hoopt voor het eind van 
het jaar te antwoorden… Zorg er echter wel voor dat je geen dag te laat 
betaalt, want anders…

Afvalservice
Om wat snoeiafval te laten ophalen had ik drie telefoongesprekken, twee-
maal verbroken, en een kwartier nodig om de gegevens door te geven. 
“Meneer, het is hier een gekkenhuis” zei de overigens sympathieke dame. 
Nu geven ze het dus zelf al toe…

Griffel

Horeca in de Haagse Beemden

Café De Markies krijgt nieuwe naam
In 1999 begonnen Mark en Anja als de nieuwe exploitanten van het sportcafé 
bij de sporthal aan de Raaimoeren. Nu Mark om gezondheidsredenen moet 
stoppen, draagt hij ‘De Markies’ graag over aan zijn schoonmoeder Nel 
Renne. Zij zal er binnenkort een nieuwe naam aan geven.

Door Marian Breedijk

Mark en Anja aarzelden geen mo-
ment toen ze in 1999 hoorden, dat 
de exploitant van het sportcafé wilde 
stoppen. Ze namen de zaak graag van 
hem over. Vol enthousiasme startten 
ze met het opknappen van de bar. 
Het oude meubilair werd vervangen 
en er kwam een lichtshow. Ook 
kreeg het café een nieuwe naam, 
café De Markies. Het is Anja en Mark 
gelukt om in die vijf jaar een prettige 
en huiselijke sfeer te scheppen. Tot 
de vaste gasten behoren wijkbewo-

ners die wat komen drinken en de 
verschillende sporters die na een 
avondje trainen nog even uitrusten 
en napraten met een glaasje.
Verschillende verenigingen hebben 
er hun thuishaven. Ook jongeren 
worden door Anja en Mark (en 
door Nel die al regelmatig in het 
café staat) hartelijk ontvangen. Elke 
vrijdagavond komt Abdel om een 
potje te darten en wat te drinken en 
te kletsen met zijn maatjes. ”Het zijn 
vooral de hapjes van moeder Nel,” 
zegt hij, die hem elke vrijdagavond 
doen terugkomen.

Buurtgericht
Nel heeft er veel zin in en kan nau-
welijks wachten tot alles rond is. Het 
café is voor haar een sociale ontmoe-
tingsplek, ze gaat graag met mensen 
om. Ze heeft al allerlei ideeën en wil 
graag een eigen stempel op de zaak 
drukken. Zo zal de boel eerst een 
verfje krijgen, de keuken en het toilet 
vernieuwd worden en de (repetitie-
)zaal een oosters tintje krijgen. In de 
toekomst wil Nel meer buurtgerichte 
activiteiten organiseren. Er bestaan 
plannen voor dansavonden (een keer 
per twee weken), een talentenjacht 
en in samenspraak met de jongeren 
hoopt ze ook aan hun wensen te 
voldoen. Een dartvereniging is al in 
oprichting. Ook initiatieven vanuit 
de buurt zullen met enthousiasme 
worden ontvangen. 

Rolstoeltoegankelijk
Naast een gewoon biljart heeft De 
Markies ook nog een poolbiljart en 
twee dartborden. Er is een vergader-
ruimte en een ruimte die geschikt is 
voor activiteiten. Die ruimtes kunnen 
kosteloos gebruikt worden door 
verenigingen (met gebruik van con-
sumpties). Mocht u op zoek zijn naar 
een ruimte, er zijn nog enkele avon-
den vrij. Nel wil graag benadrukken 
dat het café toegankelijk is voor rol-
stoelgebruikers, drempels zijn er niet. 
Wanneer het café op haar naam zal 
staan, is nog niet helemaal duidelijk. 
De opening en het bekendmaken 
van de nieuwe naam zal niet in stilte 
plaatsvinden. Nel laat zeker nog iets 
van zich horen in het Haagse Beem-
den Nieuws.
De openingstijden van De Markies 
zijn maandag t/m vrijdag 20.00-2.00 
uur, woensdag 19.00-0.00 uur. Het 
adres is: Raaimoeren19, 4824 KA 
Breda. Voor meer informatie: tel. 06-
55906330.

Foto Peter van KakerkenMark en Anja van De Markies

Cool concert
Het is feest in de Drie Linden te Prinsenbeek. Zangvereniging 
Novatunes gaf op zondag 17 april een concert met haar twee 
koren de Novavoices en Novakids. Reden voor dit optreden is 
zowel de oprichting van de nieuwe vereniging als het 10-jarig 
jubileum van het volwassenenkoor Novavoices. 

Door Gwendolyn Alessie-Powell

Het concert begint pas om 14.00 uur, 
maar om 13.00 uur komen de eerste 
koorleden van Novavoices al binnen. 
De één kijkt nog rustig wat om zich 
heen, de ander is al druk bezig met 
het controleren van de techniek, de 
aankleding van het podium en de 
organisatie van die middag. Ook de 
kinderen van de Novakids zijn inmid-
dels gearriveerd. Vrolijke, uitgelaten 
stemmetjes vermengen zich met die 
van uiterste concentratie. Familiele-
den en vrienden drinken vooraf een 
kopje koffi e in de kantine. De sfeer is 
goed; zij zijn er klaar voor.

Een beetje later
In eerste instantie was het de bedoe-
ling om dit concert eind 2004 te 
houden. Vorig jaar kwam er echter 
een kink in de kabel. De toenma-
lige zangvereniging waartoe de 
Novavoices behoorde, werd door de 
ledenraad ontbonden. Samen met 
kinderkoor Novakids is Novavoices 
verdergegaan. Zij vormen nu samen 
de vereniging Novatunes. Intussen 
bestaat het volwassenen koor al 
weer tien jaar en is er dus reden voor 
een feestje. Echter door alle verande-

ringen is de viering van dit jubileum 
middels een concert enkele maanden 
uitgesteld. Bovendien kan nu ook de 
start van de nieuwe vereniging ge-
vierd worden.

Hard gewerkt 
“De organisatie van zo’n drie uur du-
rend zangspektakel is een behoorlijke 
taak geweest,” vertelt Novavoiceslid 
Astrid de Graaf, die hierbij nauw 
was betrokken. “Er moest natuurlijk 
van alles gedaan worden: een zaal 
bespreken, repertoire uitzoeken, het 
gastoptreden uitkiezen, sponsors 
zoeken, maar bijvoorbeeld ook pro-
grammaboekjes samenstellen. We 
hebben het er toch wel druk mee 
gehad, maar je krijgt veel voldoening 
van een eigen concert.” 
De Novavoices repeteren een breed 
repertoire met een accent op de 
uitvoering van musicals, medleys, 
popmuziek en af en toe licht klas-
sieke muziek. Op het jubileumcon-
cert hebben zij onder andere enkele 
nummers van de popgroep Queen en 
een medley uit de musical Porgy and 
Bess gezongen. “Vooral die medley 
was voor ons een uitdaging, maar 
alle nummers zijn uitgekozen door 
zowel de koorleden als de dirigent. 

grote zaal op een hoog podium te 
zingen. We moesten er al vroeg zijn 
en speciaal voor dit concert hebben 
we nieuwe koorkleding gekregen. 
We moesten eerst nog fl ink oefenen, 
maar eigenlijk kennen we de liedjes 
al goed,” aldus Laura en Valerie, die 
met rode konen over ‘hun’ concert 
vertellen. “Onze familie zat in de zaal 
en zelfs onze juf is komen kijken.”

Als afsluiting van het concert zingen 
zowel de Novavoices als de Novakids 
het nummer Eres Tu. De hele vereni-
ging staat nu op het podium en de 
kids mogen beginnen met het eerste 
Spaanse couplet. Voor veel ouders 
en grootouders het moment om stie-
kem een traantje weg te pinken.

We hebben er echt met z’n allen 
naartoe geleefd.”

Het was een heel cool concert
Maar ook de Novakids laten van zich 
horen. Voor de pauze treden zij op 
met een vijftal liedjes rond het thema 
wassen. In het tweede deel van de 
uitvoering staat het thema muziek 
centraal. Ondanks hun jonge leef-
tijd staan zij vol overgave te zingen. 
“Het was wel spannend om in een Foto Lars Scheve
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Wachten kan 
lang duren!
Al geruime tijd begin ik 
aan mezelf te merken, 
dat ik steeds minder 
geduld begin te krijgen.

Laatst was ik bij de slager en dat 
houdt in dat je in een lange rij 
moet gaan staan. Ik begon me 
al snel onplezierig te voelen 
door al die wachtende mensen. 
Niemand zei iets gezelligs. Er 
werd niet eens over ‘het weer’ 
gekankerd. Langzaam maar 
zeker kwam er beweging in de 
mensenmassa. Voor mij ston-
den een paar oudere dames die 
kennelijk van plan waren om 
voor te schieten. “Weinig kans”, 
dacht ik. Ook zag ik voor aan de 
toonbank een jongetje van zo’n 
jaar of tien staan. Volgens mij 
stond hij er al heel lang. Ik sprak 
hem aan, en vroeg; “Wordt je al 
geholpen?” 
“Nee”, was zijn antwoord, “die 
mensen gaan allemaal voor…”
En potverdikke, daar zag ik onze 
twee oudjes hun vleeswaren en 
dergelijke al inruimen. Ja zeg, 
ze waren nog na mij binnen 
gekomen. Dus ik zei tegen ze: 
“Dames, moet u soms de trein 
halen?”
“Wij? Hoe bedoelt u?” 
“Nou die gedachte kreeg ik van 
u beiden, dit kind was namelijk 
al lang aan de beurt en u hebt 
mijn persoontje ook maar naar 
achteren geplaatst. Dus van-
daar!”
“Nee we willen graag op tijd 
thuis zijn, de koffi e roept.”  
“Denkt u er wel eens bij na, dat 
er ook nog vrouwen zijn die 
werken? Jullie ouderen hebben 
zeeën van tijd, maar jullie ge-
dragen je of je ‘de kleine’ aan 
de borst hebt!”
Twee bijzonder boze dames 
gingen de winkel uit. Ik hoorde 
de een nog tegen de ander zeg-
gen; “Wat een kapsoneswijf.” 
Ik een kapsoneswijf? Dat denk 
ik toch niet, maar als ik ze nog 
eens tegen kom zal ik eens voor-
gaan! Op deze manier raak je 
toch echt wel je geduld kwijt!

Lieke

Na de middelbare school

Met vijfhonderd man in een collegezaal

Door Rowan Zuidema

Thijs is nu halverwege het tweede 
jaar van zijn studie, die hij volgt aan 
de Universiteit van Tilburg. Waarom 
juist daar? “Ik had een aantal goede 
verhalen over die school gehoord. 
Bovendien: omdat het vrij dichtbij is, 
kon ik makkelijk thuis blijven wonen.” 
Daar hoefde de 20-jarige student 
dus niet al te moeilijk over te doen. 
Geen gedoe met meeloopdagen, 
studiebeurzen en open dagen: hij 
koos gewoon voor de enige school 
die hij had bezocht: de Universiteit 
van Tilburg. 

Verschil met middelbare school
Het verschil met de middelbare 
school is aardig groot volgens Thijs. 
“Sowieso heb ik nu een stuk minder 
uren les dan ik vroeger op de mid-
delbare had. Daarnaast kennen de 
leraren je nu niet persoonlijk meer. 
Je bent echt een nummertje gewor-
den, soms zit je wel met 500 man 
in een collegezaal.” De houding ten 
opzichte van de student is dus dui-
delijk meer een ‘zoek het zelf maar 
uit’- houding dan op het middelbaar 
onderwijs. Wie er behoefte aan 
heeft kan om begeleiding vragen, 
maar volgens Thijs is dat niet perse 
nodig. 

Van Bedrijfseconomie naar 
Algemene Economie
Terug naar de studie zelf. Na vier 
jaar heb je de studie Algemene 

Economie afgerond, waarbij je drie 
bachelorjaren hebt, gevolgd door 
het laatste masterjaar. Dat jaar kun 
je echter alleen volgen als je al je ba-
chelorjaren helemaal hebt afgerond. 
Overigens is dit trouwens het eerste 
jaar voor Thijs dat hij Algemene Eco-
nomie studeert. Vorig jaar volgde hij 
Bedrijfseconomie, maar dat beviel 
hem helemaal niet. “ Accounting en 
boekhouden sprak me niet zo aan. 
Terwijl het bij Algemene economie 
meer om micro- en macro-economie 
draait en dat vind ik wel interes-
sant.” Overstappen was geen enkel 
probleem, aangezien het eerste jaar 
een algemeen jaar was, waarin be-
drijfseconomie, fi scale economie én 
algemene economie samenvielen. 
Blij met de overstap is Thijs zeker. 
“Ik heb nu bijna geen vakken meer 
waarvan ik zeg ‘dat is niets voor mij’, 
terwijl dat vorig jaar nog wel het ge-
val was.”
Monetaire economie is volgens hem 
zo’n vak dat hij liever kwijt dan rijk 
was. “Ja, echt een heel vervelend 
vak. Ging vooral over bankzaken. 
Daar heb ik twee dagen echt heel 
hard voor moeten leren, anders had 
ik het alsnog moeten herkansen. Iets 
waar ik dus echt geen zin in had”,  
aldus Thijs.

Vakken
Ieder blok telt vijf vakken en duurt 
een halfjaar (in het eerste jaar duur-
den ze een kwart jaar). Dit blok volgt 
Thijs de volgende vakken: overheid 

& markt, groei & ontwikkeling, 
statistiek, institutionele economie 
en sociaal economisch beleid. De 
theorie bevat veel voorbeelden uit 
de praktijk. De eerste twee dagen 
van de week staan in het teken van 
hoorcollege en de dagen erop zijn er 
werkcolleges en practicum. Aan het 
einde van ieder blok volgen er ten-
tamens, waarbij je dus ook stof van 
een halfjaar terug in je kop moet zien 
te stampen. “Dat is even doorbijten 
ja,” vindt Thijs,” maar aan de andere 
kant, een halfjaar lang hoefde je 
niets te leren.”

Lang onderweg
Elke dag pakt Thijs de bus en de 
trein naar Tilburg, waarbij hij onge-
veer een uur en kwartier onderweg 
is. Is het dan niet veel handiger om 
op kamers te gaan? Hij haalt zijn 
schouders op. “Misschien komende 
zomer,” antwoordt hij nonchalant. 
Plannen om uiteindelijk op kamers 
te gaan zijn er dus wel, alleen niet 
op de korte termijn. Over de reden 
waarom hij zich niet bij een studen-
tenvereniging heeft aangesloten is 
hij kort maar krachtig: “Nee, heb ik 
echt geen behoefte aan, met al dat 
ontgroeninggebeuren enzo”
Wat wil de voormalig scholier van 
Prisma Graaf Engelbrecht tot slot zelf 
nog kwijt over de opleiding? “De 
studie is erg breed, je kunt er alle 
kanten mee uit.” Zelf heeft hij nog 
geen fl auw benul welke kant híj pre-
cies op wil. “Tsja, daar moet ik me 
dus nog even op gaan oriënteren. Ik 
hoop met mijn stage op een goed 
adres terecht te komen om daar dan 
eventueel te kunnen blijven.” 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de 
studie Algemene economie op de 
UvT op: www.uvt.nl/faculteiten/feb/
economie/

Belangstelling voor bakhuisjes groeit

Door Heidi Wijtmans

Nu zult u zich misschien afvragen: 
“Wat is een bakhuisje?” Dat zijn dus 
huisjes die bij of aan een boerderij 
zijn gebouwd om brood in te bak-
ken. Vroeger had bijna elke boerderij 
er eentje. Tegenwoordig zijn het gui-
tige, mooie, kleine of grote gebouw-
tjes die voor verschillende doelein-
den gebruikt worden. In het boek, 

geschreven door Kees Nagelkerke en 
getekend door Jan Tankink (beiden 
van de Heemkunde kring), staan alle 
bakhuisjes, die in de ‘Beek’ (en de 
Haagse Beemden) voorkomen, geïl-
lustreerd en beschreven.

Ansichtkaarten
Het idee ontstond aan de hand van 
de kaarten die Jan Tankink tekende. 
De kring vond het de moeite waard 

Foto Peter van Kakerken

Trim de winter 
van je af
De veertiende editie van 
de wintertrimlopen is weer 
voorbij. De eerste zondag van 
april was de de laatste loop, 
gestart vanuit ‘t Kraaienest. 
De kortste afstand is 2,8 km 
en de langste is 14 km.

Traditiegetrouw is het slecht weer, 
maar deze laatste zondag is het 
schitterend. De laatste trimloop van 
dit jaar mag dan ook een succes ge-
noemd worden. Er was veel animo 
van de lopers en door het goede 
weer bleven veel lopers nog even 
staan om hun collega lopers aan te 
moedigen. Al met al een geslaagde 
serie en op naar de vijftiende editie. 

om er een boek over te schrijven. Er 
staan een plattegrond en ook een 
fi etsroute in, die men kan volgen. 
Zeker een mooi dagje uit. Het boek 
is daarnaast kleurrijk geschreven 
en mooi geïllustreerd. Ook de ge-
schiedenis van de eigenaren word 
beknopt besproken. Op de foto ziet 
u zo’n huisje. Hier met een van de 
boeren (boer Van Beek), woonachtig 
in de Haagse Beemden, samen met 
Ad van Melis (voorzitter Heemkunde 
kring) en de schrijver van het boek, 
Kees Tankink.

Frankrijk
De bakhuisjes zijn oorspronkelijk ont-
staan in Frankrijk en zijn langzaam 
naar het noorden opgetrokken, tot 
ze ook in Nederland grote belangstel-
ling kregen. Daarom is de geschiede-
nis van deze huisjes lang en interes-
sant. Tot 1950 werden de huisjes nog 
gebruikt om brood te bakken. Maar 
zelfs nu nog gebeurt er nog van alles 
met ze; sommige fungeren gewoon 
als schuur, maar een andere is zelfs 
een schoonheidssalon geworden. Zo 
heeft ieder huisje nu een functie. En 
dat moet zo blijven.

Video
Ook bestaat er een video over dit on-
derwerp. Heeft u hier interesse voor, 
dan kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van de Heemkunde 
kring Prinsenbeek, Hertenhoek 54, 
Prinsenbeek, tel. 5412864, www.hk-
opdebeek.nl Het boek is te koop in 
winkelcentrum het Heksenwiel bij de 
boekwinkel.

Weer eendje minder
Op de Arenberglaan wordt de plaatselijk geldende 
snelheidslimiet van 30 km per uur met de regelmaat van de 
klok overschreden. Wanneer een eendenfamilie over straat 
scharrelt, zijn aanrijdingen vaak niet te voorkomen. 

Door Jeroen Thoolen

Afgelopen weken zijn op diverse 
plaatsen in de wijk jonge eendjes ge-
boren. Deze scharrelen veelal vrolijk 
achter moedereend aan op zoek naar 
voedsel. Veel wijkbewoners voeren 
deze aandoenlijk ogende familie bij 
met brood; bij hen zullen de eenden 
vaker opduiken.
Als gevolg daarvan trekken veel een-
denfamilies de wijken in. Zij scharre-
len de straten en stoepen over, wat 
tot gevaarlijke verkeerssituaties leidt. 
Aanrijdingen zijn al bij lage snelhe-
den niet te voorkomen. Rijdt u dus 
niet te snel en let u extra op wanneer 

u vijvers nadert. 
Bijvoeren doet u bij voorkeur bij de 
vijvers en niet bij u op de stoep. Zo 
houdt u de stoep vrij van eend en 
poep. Eend it easy?

Foto Peter van Kakerken

Cijfertjes, cijfertjes en nog eens cijfertjes. Met zijn studie Algemene 
economie komt Thijs Leenders daar vaak mee in aanraking. 

De Heemkunde kring heeft, door de groeiende belangstelling voor bakhuisjes, 
vorig jaar november een boek uitgegeven: ‘Als een bakhuisje praten kon…’. 
Deze is voorzien van kleurrijke verhalen, tekeningen en een fi etsroute. De uit 
Prinsenbeek afkomstige Heemkunde kring heeft ook de heerschappij over de 
Haagse Beemden en daarom krijgt dit boekje ook onze aandacht.
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Zomer voor scouting Haagse Beemden
Langs de start- en finish van de Haagse Beemden Loop hield Scouting Haagse 
Beemden diverse festiviteiten. Micha Nefs zet zich al jaren in voor de scouting. 1 Mei 
jongstleden liep hij voor de tweede keer de trimloop van 15 km. 

Door Jeroen Thoolen

Bij de editie van 1999 liep hij voor 
het goede doel; de verbouwing van 
de bekende blokhut naar het hui-
dige pand. Zes jaar geleden legde 
hij het parcours af in 1 uur en 50 
minuten. Ongetraind. Daarna kon 
hij drie weken niet lopen.
Dit jaar kwam Micha beter besla-
gen ten ijs. Sinds november 2003 
loopt hij door de wijk; puur ter 
ontspanning. In december 2004 
is Micha actief gaan trainen voor 
de Haagse Beemden Loop. De lat 
werd op 90 minuten gelegd. Een 
keurig streven, maar naarmate hij 
enthousiaster begon te trainen ver-
legde hij die lat tot 70 minuten.
Gehuld in een shirt van de scouting, 
zijn lange haar in een vlecht op de 
rug, verscheen hij vol zelfvertrou-
wen aan de start.

Tevreden
Nadat het startschot klonk 
duurde het 13 seconden voor-
dat hij over de startplaat liep, 
maar toen begon ook zijn tijd 
te lopen. Na de eerste ronde 
lijkt de warmte hem niet te 
deren. Vrolijk lachend trekt 
hij aan de enthousiast klap-
pende menigte voorbij. Aan 
het eind van zijn tweede 
ronde van 5 km druppelt 
de kopgroep binnen. 
Micha loopt door en met 
een tijd van 1:14.05 is 
hij content: “Gezien de 
extreme warmte ben ik 
niet ontevreden”. Dit is 
dan ook een verbete-
ring van meer dan een half uur ten 
opzichte van zijn vorige prestatie. 
“Als ik dezelfde verbetering vol-
gend jaar laat zien, dan win ik de 
17e editie op mijn sloffen!”. Micha 
doet volgend jaar dus weer mee!
Ook de scouting kan op hem blij-
ven rekenen. Kort na de finish is hij 
alweer in touw en zolang zijn studie 
psychologie duurt zal hij de leiding 
blijven geven over de welpen.
Micha werd 21e in de klasse Heren 
Recreatief.

Zevenjarige neemt  
loopje met vader

Beker  
voor  

Bekers
Wijkbewoner Colin Bekers 
was vooraf favoriet voor de 
B.T.S.-cup: de trimloop over 
een afstand van 10 km. Met 
een tijd van 32 minuten en 20 
seconden won hij de rubriek 
Heren Senioren.

De loper van het loopteam van Ed 
Sligchers liep een tijd van enkele mi-
nuten boven zijn persoonlijk record. 
Hij keek dan ook pijnlijk bij de prijs-
uitreiking. Pijnlijk? Verbaasd meer, 
vertwijfeld. Toch niet. Nee hoor hij 
lacht: “Ik ben tevreden. Het is ontzet-
tend warm en ik heb gewonnen.”. 

Op de Noortberghmoeren 
is het feest. Thom 
Aerts (7) moedigt de 
heren en dames van 
de 15km-trimloop 
aan. Vader Alex deelt 
in het enthousiasme. 
Beiden zullen met hun 
buurmeisje aan de start 
van de familieloop 
verschijnen.

Door Jeroen Thoolen

Enthousiast zijn de kinderen ver-
trokken. Vader Alex minstens zo 
enthousiast. De roker lijkt geen 
moeite te hebben met hitte en 
conditie, met een koter aan elke 
arm.
Dit houden ze zo bijna twee ron-
den vol, maar na de bocht waarin 
de Noortberghmoeren overgaat 
in de Somerweide rukt Thom 
zich los van zijn vader en gaat er 
als een speer vandoor. Enige tijd 
voor zijn vader en buurmeisje 
bereikt Thom de finish.
Winnaar van de trimloop van 15 
km, Jeroen van Damme, reikte 
met Koen Raaymakers (beiden 
van het loopteam van Ed Slig-
chers) de prijzen uit aan de deel-
nemers van de basisscholen. 

Op www.haagsebeemden.nl 
vindt u nog veel meer foto’s van 

de Haagse Beemden Loop.

Foto's Lars Scheve en Jeroen Thoolen

Rut Uijtendaal
Notitie
Van raster afhalen
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Hondendrollen en vrijwilligers
Door Aad Robeerst

Om alles op zondag 1 mei op rol-
letjes te laten verlopen, waren er op 
Koninginnedag zo’n dertig vrijwil-
ligers bezig om het terrein aan de 
Somerweide klaar te maken voor de 
16e Gamma Haagse Beemden Loop. 
Er waren genoeg problemen op te 
lossen. Na het lossen van vlaggen-
masten, kliko’s, aanwijzingsborden 
en nog veel meer materiaal, bleek 
een vrachtwagen weggezakt in de 
grond. Het kostte de nodige moeite 
om het ding weer los te krijgen. 
Dat lukte na enig sjor- en trekwerk. 
Al snel werd er volop gewerkt. De 
masten werden geplaatst, kramen 

en hekken neergezet en het clubhuis 
van Scouting Haagse Beemden werd 
ingericht als onderkomen. Als je al 
deze activiteiten overziet, besef je 
pas hoeveel werk er door de vrijwil-
ligers ieder jaar weer wordt verricht. 
Op de dag zelf zijn dat er zo’n 170! 
Gelukkig klaarde het weer op, zodat 
de vooruitzichten gunstig waren.

Hondendrollen
Naast het normale werk werden er 
en passant de nodige hondenuit-
werpselen opgeruimd. Het was best 
triest om op zondag te constateren 
dat er alweer de nodig verse hopen 
door onverschillige hondenbaasjes 
waren achtergelaten…     

16e Gamma Haagse Beemden Loop weer fantastisch

Jeroen van Damme sleurt kopgroep uit elkaar
“De zomer begint met de Haagse Beemdenloop”. Deze profetische woorden schreef Johan 
van Zon, secretaris van Stichting Haagse Beemden Loop, zo’n twee weken voor de eerste 
mei. En de zomer begon inderdaad! Voor de lopers niet zo goed, want de plotselinge hoge 
temperatuur verhinderde een scherpe tijd. Voor de toeschouwers des te beter, want op het 
terrein aan de Somerweide was het heel druk en ook bijzonder gezellig.

Door Aad Robeerst

Het was fijn om te constateren dat 
onze wijk zich weer van zijn beste 
kant liet zien. Veel toeschouwers 
en vlaggen langs het parcours, een 
heerlijke stemming. Iedereen genoot 
zichtbaar. Op het terrein van de So-
merweide hadden de mensen van de 
Scouting weer heel wat activiteiten 
ontwikkeld, daarnaast waren er voor 
de jeugd ook nog een springkussen 
en een draaimolen. Voor de volwas-
senen waren er weer de nodige 
terrasjes, waar de hapjes, ijsjes en 
drankjes, overgoten met levende 
muziek, gretig aftrek vonden.

Klapstuk
Na het afwerken van de wedstrijd 
en trimloop over 5 en 10 km, en de 
wheeler wedstrijd over 5 km, start-
ten voor het klapstuk van de dag de 
dames en heren voor de wedstrijd en 
trimloop over 15 km. Het werd een 
groot spektakel, mede door toedoen 
van Jeroen van Damme uit Roosen-
daal. Deze Nederlandse topatleet liet 
er geen twijfel over bestaan wie de 
sterkste was. Al na 3 km. liet hij de 
rest van de kopgroep zijn hielen zien 
en voltooide hij de resterende twaalf 
kilometer solo. Als een locomotief 
denderde hij maar door. Gezien de 
tropische temperaturen finishte hij 
in een prima tijd als eerste in 46:07. 
Tweede werd, net als vorig jaar, Vital 
Gahungo uit Burundi, in 47:00. Bij de 
dames zegevierde Nadja Wijenberg 
in 52:47. Zij was hierdoor zelfs num-
mer 12 in het totaal!
Bij de categorie H40 was de Belg 
Marc Vanderhoeven de snelste, in 
50:57. Met deze prestatie was hij 
tevens nummer 10 in het totaal. 
De H50 was een prooi voor Ko 
van der Weijden. Als 23e bin-
nenkomer noteerde hij 58:25. 
Arthur de Zoete kwam als 
26e binnen, maar was daar-
mee wel de winnaar bij de 
recreanten in 59:52.
Een speciale vermelding 
verdient de 70-jarige 
Jan Olieslagers, die als 
39e binnenkwam en 
daarmee eerste werd 
in de klasse H60 in 

1:06:53. De 37-jarige Anja 

Mechelen uit Schijf werd eerste bij 
de D35 in 1:13:14.
De 5 km. was voor Mark Burgers uit 
Etten-Leur in 18:19. De 5 km voor 
wheelers werd gewonnen door Raf-
fael Orru in 18:20.
Na al deze geweldenaars startten er 
ook nog een kleine 350 enthousias-
telingen voor de familieloop over 2, 
4 of 6 km. De EHBO-ers uit Prinsen-
beek hadden helaas nogal wat werk. 
Tijdens de trimloop werden er, waar-
schijnlijk door de hoge temperatuur, 
twee deelnemers onwel. Zij werden 
naar het ziekenhuis vervoerd. Ook 
enkele bezoekers kregen last van de 
warmte en moesten worden opge-
lapt.
De 16e Gamma Haagse Beemden-
loop was echter alweer een daverend 
succes! De 17e editie wordt op 7 mei 

2006 gehouden.
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Wervelwind in de wijk
Handbalvereniging Kropman-Tornado’70 traint sinds de 
jaren ‘90 in sporthal De Haagse Beemden. Frank Oostvogels 
(technische zaken) en Cees Heessels (voorzitter) uit het 
bestuur vertellen in een interview waarom handbal de 
leukste sport is en vooral bij deze vereniging. 

Door Margreet Schroevers

De naam van de vereniging zegt het 
al; je kunt deze sport vergelijken met 
een echte wervelwind. Tijdens het 
spelletje is actie en beweging heel 
belangrijk. “Spelers mogen uitdelen 
maar moeten vooral ook kunnen in-
casseren”, aldus de voorzitter.

Actief
Als handballer is het belangrijkste 
dat je balgevoel hebt, maar bijna 
even belangrijk is het om snelheid 
in de benen te hebben. Door hierbij 
een stukje techniek te leren (werpen 
en vangen) wordt het een uitdagend 
spel. In het veld ben je zowel aanval-
ler als verdediger en ben je het hele 

spel in actie. Hoe sneller je speelt, 
hoe meer er gescoord wordt. In de 
zomer wordt er buiten op het veld 
gespeeld en ’s winters speel je in de 
zaal. Kortom: bij handbal komen er 
zoveel verschillende aspecten van 
sport aan bod, dat je jezelf niet snel 
zult vervelen.

Spel & Ontspanning
De vereniging heeft meer te bieden 
dan het sporten alleen. Er is een 
eigen kantine, die open is op de 
trainingsavond (vrijdag) en tijdens 
de wedstrijddag (zondag). Naast de 
kantinecommissie, die de kantine 
beheert, is er een commissie die 
zich bezighoudt met ledenwerving, 
en een activiteitencommissie. De 
commissies organiseren regelmatig 
leuke activiteiten zoals een hand-
baldisco, speldag of jeugdkamp.

Presteren 
Het bestuur heeft zich twee jaar ge-

leden als doel gesteld, om presta-
tiegericht te gaan handballen. Om 
deze reden zijn de trainingstijden 
uitgebreid en is men momenteel 
op zoek naar een externe trainer. 
Tot die tijd worden de trainingen 
verzorgd door leden binnen de ver-
eniging. De doelstelling heeft zijn 
vruchten afgeworpen: afgelopen 
seizoen zijn Dames1 ongeslagen 
kampioen geworden! Ook de Mei-
denC1 zijn kampioen geworden en 
het Heren1-team is op het nippertje 
op een tweede plaats terecht geko-
men. Frank Oostvogels (trainer he-

ren): “We zijn een prestatiegerichte 
vereniging, maar vooral bij de jeugd 
staat toch spelplezier voorop. Als de 
sfeer goed en open is, vertaalt zich 
dit vanzelf in resultaten.”

Website
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. Het lijkt de vereniging vooral 
leuk om weer een kabouter- en 
miniteam te kunnen vormen (kin-
deren tussen 3 en 10 jaar). Bezoek 
ook eens de website (die heeft zelfs 
een prijs gewonnen!) op www.tor-
nado70.nlFoto's Peter van Kakerken

Kinderopvang in de Haagse Beemden

Een reddertje in nood
Veel jonge ouders werken tegenwoordig beiden. De vraag is 
waar je jouw kindje(s) dan onderbrengt. Er is nogal wat aanbod 
in de kinderopvang. Wat zijn nou de verschillen en  voor- of 
nadelen? Bianca Klaasen van gastouderopvang ‘de Reddertjes’ 
vertelt hoe het er bij haar aan toe gaat. Zij is erkend gastouder en 
is gevestigd aan de Lange Hil (wijk Paradijs/Heksenwiel).

Door Margreet Schroevers

Bianca werkt nu ruim een jaar als 
zelfstandig ondernemer. Ze is erkend 
gastouder, aangesloten bij een gast-
ouderbureau. Dit houdt in dat de 
ouders via de belastingdienst en/of 
werkgever recht hebben op een bij-
drage in de kosten volgens de ‘Wet 
kinderopvang’. Bij ‘de Reddertjes’ 
kunnen de kinderen vanaf 7.30 uur 
gebracht worden en er is geen echte 
sluitingstijd. Bianca is hier heel fl exi-
bel in. “Laatst kon een kindje pas om 
20.00 uur opgehaald worden en dat 
is geen probleem”, aldus Bianca. Een 
echte ‘redder in nood’!

De dag
Om 8.10 uur gaat Bianca met alle 
kindjes te voet naar nutsbasisschool 
‘Burgst’, locatie Groene Hil. Hier 
brengt ze haar zoontje van zes, 
Dominique, naar toe en eventueel 
andere kinderen die hier naar school 
gaan. Bij terugkomst thuis mogen de 
overige kinderen spelen. In de grote 
woonkamer is volop speelruimte. Er 
loopt ook een vriendelijke hond, die 

de kinderen altijd mogen aaien. Ze 
heet Roxy en is een Golden Retrie-
ver. Er is geen dagprogramma met 
vaste activiteiten of opdrachten. “De 
kinderen moeten nog zo lang naar 
school, hier zijn ze gewoon ter ver-
vanging van de huiselijke omgeving”, 
zegt Bianca. Natuurlijk knutselt ze 
wel met de kinderen. Ze probeert zo-
veel mogelijk de dag in te delen zoals 
dat in de meeste gezinnen ook gaat. 
Om 9.30 uur is het vast ‘rustkwartier’ 
waarin de kinderen fruit eten. Intus-
sen mogen ze dan naar de ‘Teletub-
bies’ kijken. Als ze de schoolgaande 
kinderen weer gaan ophalen, helpen 
alle handjes eerst even mee oprui-
men. ’s Middags gaan de kleinsten 
slapen. Hiervoor heeft Bianca vier 
bedjes. Als ze uitgedut zijn, gaat de 
hele club zo veel mogelijk naar bui-
ten als het weer dit toelaat.

Voordelen
Per uur mogen er maximaal zes kin-
deren bij een gastouder verblijven. 
Elk kind krijgt op die manier wel zijn 
of haar aandacht. Naast de fl exibele 
openingstijden is ook de fi nanciële 

kant fl exibel. Bij ‘de Reddertjes’ be-
taal je per kwartier volgens een vast-
gesteld uurtarief. Dat is een groot 
voordeel ten opzichte van een kin-
derdagverblijf, waar je per dagdeel 
betaalt. ‘De Reddertjes’ heeft nog 
een groot voordeel: je hoeft hele-
maal niet te betalen als je niet komt. 
Wel moet je dit 24 uur van tevoren 
doorgeven. Maar bijvoorbeeld tijdens 
vakanties kun je zo goed besparen 
op je uitgaven voor kinderopvang.

Foto Peter van Kakerken

Cursus Kleuren 
beleven
Een creatieve ontdekkingsreis 
door de wereld van de 
kleuren.

Wat voor associaties hebben wij met 
kleuren in het leven? Waar denk jij 
aan bij de kleur rood, groen of oran-
je? Waarom hebben we voorkeurs-
kleuren? Naar alle waarschijnlijkheid 
had je als kind andere lievelingskleu-
ren dan nu. Wat doen kleuren met 
ons in het leven? Hoe sfeerbepalend 
zijn kleuren? 
In deze cursus zal er elke avond een 
kleur belicht worden met een speelse 
opdracht, waarbij vanuit een ont-
staansvorm ons verrassende beelden 
toekomen. We gaan kleuren schil-
deren en gebruiken pastelkrijt om in 
de gevoelswaarde met de kleuren te 
komen en vragen ons daarbij steeds 
af: wat beleef ik bij deze kleur? Een 
echt avontuur!
– Data: 7 woensdagavonden van 

19.45-21.45 uur op 18 en 25 mei, 
1, 8, 15, 22 en 29 juni 2005.

– Begeleiding: Marielle Hassing, 
kunstzinnig therapeute.

– Plaats: Meander, 
Sophiastraat 25 Breda.

– Bijdrage: € 95,- inclusief 
materialen.

– Info/aanmelding: tel. 5423939, 
aanmelding noodzakelijk.

Zomerdrives
De wintercompetitie bridge 
2004/2005 zit er bijna op. 
We hebben nog een sessie 
van vijf avonden te gaan. 
De zomerdrives zijn daarom 
weer in aankomst. 

Deze gaan vanaf 17 mei (dinsdag) 
resp. 2 juni (donderdag) van start 
en worden zowel op de dinsdag- als 
de donderdagavond gehouden in 
Sportcafé De Ganzerik vanaf 20.00 

uur. Inschrijven van 19.30-19.50 uur. 
Iedereen (lid of geen lid) die weet 
hoe het bridgespel gespeeld moet 
worden, is van harte welkom. Een 
ideale manier om kennis te maken 
met bridgen in de Haagse Beemden. 
Alleen of als paar.
Kosten € 1,50 per persoon. Elke 
avond zijn er prijzen in natura (wijn 
en loten) en aan het eind van de 
zomerdrives ( 15 x voor de dinsdag, 
beste tien resultaten tellen, 13 x voor 

de donderdag, beste negen resul-
taten tellen) zijn er meesterpunten 
voor de hoogst geplaatsten. Van 
tevoren aanmelden mag, maar is 
niet noodzakelijk. Informatie: Wim 
Cornelissen, tel. 5413060 of Rob van 
Steenbergen, tel. 5419024.
Bij de start van het winterseizoen 
2005/2006 is het ook weer mogelijk 
bridgelessen te volgen zowel begin-
ners- als vervolglessen. Inlichtingen 
bij Els Hettinga, tel. 5415878. Onze 
bridgeclub is aangesloten bij de Ne-
derlandse Bridgebond. Zie ook www.
bridge-haagsebeemden.nl

300 km/uur
In de week van 11 april kwam een 
aaneengesloten deel van 35 km van de 
HSL-Zuid gereed. 

Infraspeed is vorig jaar september begonnen met het leggen van het 
oostelijk spoor tussen de Hoeksche Waard en knooppunt Galder. De 
komende maanden wordt verder gewerkt aan het westelijk spoor en het 
aanbrengen van systemen voor beveiliging, stroomvoorziening en com-
municatie. De aanleg van de gehele bovenbouw tussen Rotterdam en de 
Belgische grens duurt tot eind september. Voor de aanleg worden zgn. 
‘long rails’ gebruikt. Dat zijn 120 m lange staven van elk 7,2 ton zwaar. 
Deze worden vanaf een speciale treinwagen op hun plaats gelegd en 
naadloos aan elkaar gelast. De long rail wordt op een speciale betoncon-
structie gemonteerd, waardoor de HSL-Zuid op de zachte Nederlandse 
bodem toch snelheden tot 300 km/uur kan halen.

Kennis maken?
Ben je op zoek naar een gastouder, 
kijkdan eens bij ‘de Reddertjes’. Je 
kunt dan kennismaken met Bianca en 
de omgeving zien. Om een afspraak 
te maken, kun je de site bezoeken op 
www.dereddertjes.nl. Je kunt haar 
ook altijd bellen op 06-46196949.

Rut Uijtendaal
Notitie
Bullets
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Straatnamen verklaard

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

Door Hans Peters

Er zijn in de Haagse Beemden niet 
zo heel veel straten naar personen 
genoemd. Het meest opvallend is 
dat gebeurd in de wijk Kesteren, 
waar een groot aantal straten is 
genoemd naar vrouwen die een rol 
hebben gespeeld in de historie van 
Breda. Een van die vrouwen is Maria 
Cornelia Koijen, een naam die niet 
meteen bij iedereen een belletje zal 
doen rinkelen. 
Maria Koijen, geboren in 1899 in het 
Belgische Meir, net over de grens, 
was gehuwd met Maria Justinus 
Ernst Neefs, jachtopziener te Rijs-
bergen. In Rijsbergen stond Maria 
Koijen dan ook bekend als moeder 
Neefs. Het gezin Neefs speelde een 
rol in het verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, omdat de afgelegen 
boswachterwoning op de Vloei-
weide, in het bosachtige gebied tus-
sen Breda en Rijsbergen, een ideale 

locatie was voor de activiteiten van 
verzetsgroepen. Ook werden hier 
regelmatig onderduikers gehuisvest.
Op 4 oktober 1944, slechts enkele 
weken voordat Breda werd bevrijd, 
vond hier een drama plaats dat diepe 
sporen naliet in de Bredase gemeen-
schap. Na verraden te zijn aan de 
Duitsers, werden bij een overval 
door de SS op de boswachterwoning 
twaalf mensen gedood, onder wie 
Maria Koijen en drie van haar kin-
deren. Ook de leider van de verzets-
groep, de bekende Paul Windhausen, 
tekenleraar aan het O.L.V. Lyceum, 
kwam bij dit drama om het leven. 
Nog elk jaar wordt bij het monument 
op de Vloeiweide deze gebeurtenis 
herdacht.
Meer informatie:

• Literatuur: o.a. De Geest van de 
Vloeiweide, John van Ierland;

• Fietsroute: zie www.fi etsen.123.nl/
routenatuurgebiedvloeiweide.htm

Bergboezem zegt wijkbewoners weinig 
Op woensdag 6 april 2005 werd door vrijwilligers van Bekom (de wijkraad) op de weekmarkt 
een enquête onder wijkbewoners gehouden over de plannen van het waterschap Brabantse 
Delta om in het buitengebied van de Haagse Beemden een bergboezem te creëren. Ruim 
driekwart van de ondervraagden kon niet aangeven wat een bergboezem is. Na de uitleg dat 
een bergboezem een stuk land is dat ten tijde van zeer hoge waterstanden onder water gezet 
wordt om andere delen van de stad te beschermen, bleek een meerderheid het fenomeen wel 
te kennen maar de term bergboezem niet. 

Uit de rest van de resultaten van de 
vragenronde kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden: Bijna 
tachtig procent van de respondenten 
geeft aan gebruik te maken van het 
buitengebied van de Haagse Beem-
den. Nog geen zeven procent van de 
ondervraagden was op de hoogte 
van de plannen van het waterschap 
om in het buitengebied, met daarin 
onder andere het Haagse Beemden-
bos een bergboezem aan te leggen. 
Vrijwel niemand kon aangeven welke 
landschappelijke veranderingen op 
basis van deze plannen zullen wor-
den doorgevoerd. Dat er op 9 maart 
een voorlichtingsavond over dit on-
derwerp is gehouden in ‘t Kraaienest 
was bij nog geen één op de twintig 
geënquêteerden bekend. 

Weinig aandacht in media
Dat nauwelijks iemand iets over de 
plannen wist, verbaast de leden van 
de wijkraad overigens niet. “Er is in de 
media tot op heden weinig aandacht 
geschonken aan deze plannen. Voor 
de wijkraad was het uiterst moeilijk 
om informatie te verkrijgen. Na een 
lange periode van consultatie met af 
en toe enkele verwarrende, elkaar 
tegensprekende, berichten, werden 
we plots geconfronteerd met deze 
concrete plannen die veel vragen on-
beantwoord laten.” De vrijwilligers 
van Bekom die de enquête afnamen, 
lieten het niet bij bovenstaande in-
ventarisatie, maar maakten van de 
gelegenheid gebruik wijkbewoners 
de visie van het Bekom ten aanzien 

van de plannen van het waterschap 
kenbaar te maken. 

Visie Bekom
Ingrid Lammerse van de wijkraad 
meldt: “Het Bekom is zeker niet 
tegen een goede waterhuishouding 
in onze regio. Maar waar zijn de 
onderzoeken die de noodzaak voor 
deze bergboezem aantonen? Bieden 
de drie andere bergboezems in de 
omgeving van Breda onvoldoende 
bergruimte? Er is nauwelijks onder-
zoek gedaan naar de gevolgen voor 
de agrariërs en andere ondernemers 
die in dit gebied hun boterham moe-
ten verdienen. De plannen zijn niet 
duidelijk over de recreatieve functie 
die dit gebied heeft. Bovendien zet-
ten wij vraagtekens bij de voorspel-
lingen die gedaan worden omtrent 
de gevolgen voor fl ora en fauna. Een 
ander punt waar wij ons zorgen over 
maken is het gebrek aan voorlichting 
over dit onderwerp.” Haar collega 
Marthy de Wilt vult aan: “Het bui-
tengebied van de Haagse Beemden 
is een onlogische plaats voor een 
bergboezem. Het is logischer wa-
ter te bergen voordat het de stad 
in stroomt, dus stroomopwaarts, 
ten zuiden van Breda. Het buiten-
gebied ligt echter ten opzichte van 
de binnenstad stroomafwaarts. Dit 
betekent dat, als de bergboezem in 
werking treedt, het water in de stad 
versneld afgevoerd gaat worden. 
Wat de werveling van deze stroom-
versnelling aan extra slib mee zal 
voeren het overstroomgebied in en 

de mate van vervuiling van dit slib is 
onbekend.”

Nog meer vraagtekens
Er zijn nog veel meer vraagtekens 
te plaatsen bij de huidige plannen. 
Zijn de wegen of paden die op het 
nieuwe dijklichaam worden aan-
gelegd wel breed genoeg voor de 
landbouwvoertuigen die er gebruik 
van moeten maken? En wat voor 
invloed hebben de plannen op de 
waterhuishouding in de Haagse 
Beemden? Kunnen de plannen wel 
volledig worden uitgevoerd met de 
beschikbaar gestelde middelen? 
Vragen die tot op heden onbeant-
woord blijven. Bekom acht het om 
al die argumenten niet verstandig 
om met de plannen in te stemmen. 
Voor een ruime meerderheid van de 
ondervraagden was de verstrekte 
informatie voldoende om ter plaatse 
een bezwaarschrift te ondertekenen. 
Anderen kozen ervoor zich verder 
te verdiepen en het bezwaarschrift 
thuis nog eens rustig door te lezen 
alvorens te besluiten het al dan niet 
in te sturen. Het aantal bewoners dat 
op deze persoonlijke wijze benaderd 
kan worden is natuurlijk klein, maar 
de vragenstellers kijken met voldoe-
ning terug op deze actie. De moge-
lijkheid om bezwaar in te dienen is 
inmiddels verstreken. Wilt u meer 
weten over de plannen met ons 
buitengebied? Neem dan eens een 
kijkje op de site van Bekom www.
haagsebeemden.nl of de site van het 
waterschap: www.brabantsedelta.nl

Wijken of afwijken?
Haagse Beemden is een jonge wijk. In tegenstelling tot 
Bredase wijken als Princenhage en Ginneken heeft onze 
wijk geen authentieke stadse karaktereigenschappen. Niet-
wijkbewoners zien Haagse Beemden vaak als een doolhof. Is 

dat terecht? Is er iets aan dat 
beeld te veranderen?

Door Jeroen Thoolen

Desirée Hendrickx is opgegroeid in 
Terheijden. Een karakteristiek dorp 
iets ten noorden van Breda met een 
sterk ons-kent-ons-gehalte en een 
grote sociale controle. Tot ze zich 
eind 2003 in de Arenberglaan ves-
tigde moest ze er niet aan denken 
om in de wijk Haagse Beemden van 
Breda te gaan wonen. Waarom niet?
“Haagse Beemden is Breda. Is dus 
stads en zal dan ook stads aandoen. 
De bekende doolhof trok me niet. Ik 
was bang de rust en het vertrouwde 
van het dorp te verliezen. Nu merk ik 
dat Haagse Beemden net zo’n dorp 
is. Minstens zo groen. Sommige wijk-
delen lijken wel veel op elkaar, maar 
dat is in Terheijden ook. Ik voel me 
absoluut thuis in de wijk.”
Haar moeder weet nog wel hoe deze 
beeldvorming tot stand is gekomen: 
”Een aantal jaren terug moesten we 
bij iemand in Haagse Beemden op 
bezoek. Hoe en waar we de wijk zijn 
ingereden weet ik niet meer, maar al 
snel waren we hopeloos verdwaald 
en kwamen we in een onguur ogen-
de buurt terecht. Dit beeld is blijven 
hangen.”.

“Breda net een dorp” 
Jos Govaart groeide op in een huis 
aan de Raaimoeren, met uitzicht over 
de weilanden en landgoed Burgst. 
Enkele jaren geleden verhuisde hij 
terug naar zijn geboortestad Rotter-
dam, om daar te gaan studeren.
“In vergelijking met deze onderge-
waardeerde stad is Breda toch in veel 
opzichten een dorp. In Breda heerst 
toch een vrij groot ons-kent-ons 
sfeertje. Als je daar geen deel van 
uitmaakt val je al snel buiten de boot 
en krijg je een stempel opgeplakt. In 
de tijd dat ik in Breda woonde had 
men van de Haagse Beemden het 

beeld dat de wijk ver buiten de stad 
lag, het zou er onveilig zijn etcetera. 
Ik heb in de Haagse Beemden juist 
een heerlijke jeugd gehad. Ik heb 
me zelden onveilig gevoeld, er is vol-
doende groen, de straten zijn schoon 
en er zijn veel mogelijkheden voor 
kinderen om te kunnen spelen.”. Be-
zoekers aan huize Govaart roemden 
het unieke uitzicht en het vele groen 
voor een stadswijk. “Het enige dat 
Haagse Beemden mist ten opzichte 
van wijken als het Ginneken en Prin-
cenhage is het authentieke stadse 
karakter.”

Criminaliteit
Het negatieve beeld van de wijk 
moet toch ergens op gestoeld zijn. In 
maart werd in de vroege morgen  in 
de hoek Gageldonksepad-Moeren-
pad een 17-jarig meisje verkracht. De 
dader is inmiddels gepakt. Bewoner 
Berry van Elk van het nabijgelegen 
middeleeuwse pand ‘Hooghuys’ 
waarschuwt voor al te overdreven re-
acties ten aanzien van het wijkbeeld: 
“Het is vreselijk wat hier is gebeurd. 
Maar dit schetst geen betrouwbaar 
beeld van de wijk. Dit heeft niets met 
de wijk Haagse Beemden te maken 
en is een landelijk probleem.” 

Veel faciliteiten en groen
Makelaar Bas ’t Hoen van Egan & ’t 
Hoen Makelaardij opereert veel in 
de wijk en is er zelf al jaren woon-
achtig. Hij adviseert mensen meer 
te doen dan afgaan op de gegevens 
op Funda.nl: “Rijd op een vrije dag 
eens rond in de omgeving van het 
beoogde huis. Ga eens praten met 
bewoners”. Volgens hem heeft de 
wijk een hoop te bieden. “Waar 
wijken als Ginneken en Princenhage 
met name een authentieke dorpskern 
hebben, heeft Haagse Beemden veel 
faciliteiten; sportvoorzieningen, goe-
de scholen, recreatiemogelijkheden 
en bovendien betaalbare, kwalitatief 
goede woningen.”.

Mozambique
Op 19 mei houdt het Prisma 
College Graaf Engelbrecht 
weer haar jaarlijkse 
Mozambique dag. Het thema 
is dit jaar: sportief voor 
Mozambique.

De leerlingen van de school halen 
geld bij elkaar voor de zusterschool. 
Zij doen dit door een sportieve pres-
tatie te leveren, waarvoor zij zich la-
ten sponsoren met behulp van spon-
sorkaarten. De volgende onderdelen 
zijn voorbereid:
• Fietsen: 35 of 60 km. 
• Steppen of skaten op 

de wielerbaan aan de 
Terheijdenseweg. 

• Lopen: 10 km en 20 km. Wie wil 
hardlopen, kan rondjes van ±1 
km zo vaak afl eggen als hij wil. 

• Zwemmen (bad 
Terheijdenseweg). 

• Marathon streetdance.
• Recordpoging paalzitten.
Op het schoolplein is een gezellig ter-
ras en DJ Hardwell zal er optreden. 
De leerlingen kunnen hier meedoen 
aan de kampioenschappen langzaam 
fi etsen en tafeltennissen. 
We hopen dat het een mooie dag zal 
worden en dat we met z’n allen voor 
onze vrienden in Mozambique een 
leuk bedrag zullen ophalen. Voor na-
dere informatie: harmar@wanadoo.
nl.

Inwoner Haagse Beemden 
wint DVD speler
Patrick Meeren woont sinds twee jaar in de Haagse Beemden. 
Voor zijn werk in Rotterdam had hij een auto nodig. Een fl yer 
van een verzekeringsmaatschappij bracht hem in de race voor 
het winnen van een portable DVD speler. Nog nooit eerder 
heeft hij meegedaan aan een actie. Maar als hij net als nu zo 
goed in de prijzen valt, wie weet…

Door Nelleke van der Zee

Het was een gehaast, om op tijd 
voor de prijsuitreiking te kunnen zijn. 
Maar op 1 april (geen grap) om 18.30 
uur kreeg Patrick Meeren uit handen 
van de manager de heer Broers van 
het Hema fi liaal op het Heksenwiel 
zijn portable DVD speler. Patrick had 
meegedaan aan een landelijke actie 
van een autoverzekering. Hij had zijn 
fl yer ingestuurd en kon zo meedin-
gen naar de prijs. Sinds twee jaar is 
hij woonachtig in de wijk Kroeten. 
Hij is geboren in Breda, maar opge-
groeid in Ulvenhout.

Haagse Beemden
Samen met zijn vriendin woont hij 
in volle tevredenheid in de Haagse 
Beemden. De prachtige natuur en 
leuke fi etsroutes spreken hen heel erg 
aan. Het uitgebreide winkelcentrum 
Heksenwiel vindt hij ook een enorm 
pluspunt. Een negatieve kantekening 
heeft hij na lang nadenken ook wel. 
In het voorgedeelte van de Haagse 

Beemden vindt hij de fi etsroutes een 
beetje moeilijk. De aanduidingen 
zijn niet altijd goed weergegeven en 
zo kan je makkelijk verdwalen. Het 
Haagse Beemden Nieuws feliciteert 
hem met de prijs en wenst hem veel 
genot ervan.

Foto Peter van Kakerken

Rut Uijtendaal
Notitie
Logo schiet over de lijn

Rut Uijtendaal
Notitie
NL kan in de tekst worden opgenomen.

Rut Uijtendaal
Notitie
Foto met onderschrift kan naar beneden, of je vergroot de foto.

Rut Uijtendaal
Notitie
Overgelopen tekst vanuit de beginalinea.

Rut Uijtendaal
Notitie
"Meer informatie'  een regel naar beneden.
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Zo leef ik, hoe leef jij?
Tijdens de afgelopen weken hebben wij als Nutsbasisschool 
de Hoogakker gewerkt aan het project ‘Zo leef ik, hoe leef 
jij?’ Iedere klas heeft een ander land als thema gekozen. 
Gedurende deze weken hebben de kinderen van alles geleerd 
over dat land: cultuur, gebruiken, kleding, eten en drinken, 
zang en dans; alles kwam aan de orde. 

Merel van der Vliet uit groep 5/6 
vertelt over hun project, namelijk 
Egypte. “De klas is bezig geweest 
om van Egypte spullen te verzame-
len en ze dan op een tafel te leggen 
achter in de klas. Ook hebben we 
een muurkrant gemaakt. Van ge-
wone lessen, zelfs de spellingslessen, 
maakten we gewoon dezelfde soort 
lessen maar dan wel over Egypte! We 
hebben met geel papier een woestijn 
op de ramen geplakt. En slingers en 
geverfde kleiwerkjes gemaakt van 
Egypte. Ook hebben sommigen 
een soort tempel gemaakt met heel 
grote blokken. De klas heeft ook 
gewone lessen over kleding en het 
huwelijk in Egypte.  En de drukte in 
de hoofdstad Cairo. Zo hebben we 
ook geleerd dat er in Cairo even veel 
mensen wonen als dat er in Neder-
land wonen!”
Deborah Thijssen uit groep 8 vertelt 
over Indonesië en de Molukken. “In 
Indonesië zeggen ze, dat de Moluk-
ken bij hen horen, maar de Moluk-
ken zeggen van niet. We hebben 
informatie en spullen verzameld. En 
de verdere activiteiten zijn:
– Wajang poppen gemaakt.
– Gebatikt (dat is touwtjes aan 

een stof knopen en dan in een 

soort verf doen en tenslotte 
de touwtjes er af halen, 
daar blijft het dan wit).

– Muziek maken.
– Een grote landkaart maken.
– Maleis gezongen en gedanst.
– Video’s bekeken en vragen 

daarover gemaakt.
– Een tentoonstelling gemaakt.
Dat was leuk om te doen. We doen 
dit op onze school, om andere cul-
turen te respecteren en te leren ken-
nen. Ook om te bewonderen.” Ook 
Mandy uit groep 8 c sluit zich hier 
volledig bij aan. Milou, ook uit groep 
8 c, voegt hier nog aan toe: “Aan het 
eind van de week was de school een 
grote tentoonstelling. Ook maakte 
elk land hapjes, die in onze gymzaal 
verkocht werden.” Morteza uit de-
zelfde groep vertelt: “Er werd veel 
gekocht; aan het eind waren er maar 
een paar koeken over!”

Aankomend talent exposeert
In het Medisch Centrum Kroeten is het werk van Rian Wirken op het 
moment te bewonderen. Haar werk is zeer gepassioneerd en geïnspireerd 
door het dagelijks leven. De wachtkamer is zeker minder saai!

Door Heidi Wijtmans

Al van kinds af aan is Rian bezig haar 
gevoelens te uiten in ware kunstwer-
ken. Dat is wel te zien als je de foto’s 
van haar werk bekijkt (wat zeker de 
moeite waard is). Haar werk is uitge-
voerd op karton en papier met krijt 
en houtskool. En wat een kleurge-
bruik, al haar emoties en gevoelens 
prachtig verwerkt in kleurrijke af-
beeldingen van mythologische aard.

Indianen
Jong en oud, wie is er niet weg 
van: Indianen. Dat is ook één van 
de onderwerpen die zij tekent. Nog 
niet zo vaak als zij zou willen, maar 
degenen die ze maakt heeft zij ook 
verkocht. Dat zegt toch wel wat. 
Aan onderwerpen en ideeën geen 
tekort, ze schudt ze als het ware uit 
haar mouw. De inspiratie komt van 
haar konijn, papegaai, drie katten en 
natuurlijk haar kinderen.

Kleurplaten
Haar kinderen inspireerden haar 
tot het maken van kleurplaten voor 
grote en kleine kinderen en natuur-

lijk voor iedereen die er van houdt. 
Deze worden gebruikt op de school 
waar haar kinderen naar toe gaan. 
Daarnaast schreef Rian ook nog eens 
een kinderverhaal dat mogelijk gepu-
bliceerd gaat worden. Een artistieke 
duizendpoot, een ware kunstenaar 
in de dop, dat zijn uitdrukkingen die 
zeker op haar van toepassing zijn.

Webpagina
Dat is nog een van de wensen van 
Rian, een echte pagina waar al haar 
werken te vinden en te bestellen zijn. 
Dat gaat in de toekomst wel komen. 
Ook is zij nog op zoek naar andere ex-
positieruimtes. Rian is te bereiken op 
e-mailadres greenleave@wanadoo.
nl

Foto Peter van Kakerken

Wijkouderen af van hun Kater 
Als Katerberg 1 juli definitief de deuren sluit, kunnen de ouderen naar BC De Loper. Op 
de informatiemiddag van het bestuur de Loper zijn vijftig ouderen aanwezig. Vanaf nu 
heet deze groep ouderen ‘wijkouderen’. Het programma dat hen werd aangeboden, 
zal door het bestuur worden overgenomen. Voor hen een hele geruststelling. Ook de 
kerstviering gaat in De Loper plaatsvinden, vertelt Anja Seegers.

Door Nick Janssen

Voorzitter van BC De Loper, Anja 
Seegers, opent 27 april de informa-
tiemiddag. Vanaf 22 augustus start 
het programma voor de wijkoude-
ren. Er zijn veel mogelijkheden in 
het buurtcentrum en er hoeft bijna 
niets te veranderen aan het huidige 
programma van de Katerberg. De 
aanvragen voor subsidies zijn al ge-
daan bij de gemeente Breda. Daar-
door kan na de sluiting gelijk gestart 
worden. Inmiddels kun je al vragen 
stellen over twee nieuwe cursussen: 
computerles en country dansen. Je 
kunt meedoen aan al bestaande cur-
sussen voor slechts  €2,- per keer.

Drempels weg
Henk van Wanrooy is namens de W-
groep aanwezig. Volgens Henk is de 
samenwerking tussen het bestuur 
van de Loper en de W-groep uniek. 

“De mogelijkheid om bij elkaar bin-
nen te lopen is zonder drempels. Dus 
meer mogelijkheden voor de oude-
ren. Door de ongedwongen sfeer zal 
je je gauw ‘thuis voelen’,” zegt Henk. 
Namens de vrijwilligers Katerberg 
zegt Piet van Sprundel: “Niet terug-
kijken, maar genieten van de nieuwe 
mogelijkheden.” Hij vertelt dat bij het 
bingo en het rikken geen entree van 
twee kwartjes meer betaald hoeft te 
worden. “Verder gaan we gewoon 
op de oude voet door.”

Kerst en koffie
Henk van Wanrooy roept de ouderen 
op al hun vragen te stellen. De eerste 
vraag komt van een dame, die toch 
wel wil weten of het koffiedrinken op 
zaterdagmorgen ook mogelijk wordt 
in De Loper. Anja Seegers weet te 
vertellen, dat dit gerealiseerd gaat 
worden. Ook de kerstviering is een 
belangrijk punt, blijven de ouderen 

bij elkaar of wordt het een viering? 
Ook nu worden ze gerustgesteld; 
het is en blijft hun eigen kerstviering. 
Voor de aanwezigen was het duide-
lijk, dat het lekker blijft zoals het was; 
en ook nog in de buurt! “Nu alleen 
nog het thuisgevoel,” zegt mevrouw 
van Sprundel. Ook de dames van de 
gymles vinden het fijn, dat zij nu in 
De Loper kunnen gymmen.

De laatste loodjes
Voor Anja Seegers en de overige be-
stuursleden is er nog wel wat werk 
aan de winkel. De subsidie is nog niet 
rond en dat wel is een voorwaarde 
voor het op zaterdagmorgen koffie-
drinken. Ook als BC De Loper open 
wil blijven tijdens vakantieperiodes, 
moet er nog wat geregeld worden. 
Maar volgens Anja komt ook dat 
goed. Daarna konden de aanwezigen 
rondkijken in buurtcentrum en ze 
waren daar zeer enthousiast over!

Foto Peter van Kakerken

Zomer in de bol?
Een bruin kleurtje ziet er gezond uit. En de zon hebben 
we nodig voor de aanmaak van vitamines. We weten nu 
dat teveel zonnen slecht is voor de huid. Hoe lekker en 
mooi het ook is, de zon staat op de tweede plaats van 
oorzaken van te vroege huidveroudering. 

Dus voor iedereen die toch een lekker kleurtje wil, en er zo lang moge-
lijk jong en gezond uit wil zien, hier wat feiten en fabels op een rijtje.

Waar of niet waar
“Na een zonnebankkuurtje heb ik geen bescherming 
nodig tegen de echte zon.” Niet waar! De hoeveel-
heid straling telt. De straling van de zonnebank is 
anders dan die van de echte zon. Al heb je een lek-
ker tintje, ook na een kuurtje kun je nog behoorlijk 
verbranden in de zon.
“Ik smeer ieder uur opnieuw zonnebrand, dan kan ik 
lekker lang in de zon.” Fabel: ieder uur dat u teveel 
zont, ook met bescherming, wordt de huid overbe-
last en dus beschadigd door straling.
“Ik gebruik een ‘sunblock’ op plaatsen waar ik heel gemakkelijk ver-
brand.” Juist op plaatsen zoals uw neus of oren en langs kleding ver-
brandt u heel snel. Met een sunblock voorkomt u dit. Een sunblock be-
schermt ook tegen het ontstaan of verergeren van pigmentvlekken, en 
ook bij een zonneallergie kunt u hiermee goede resultaten behalen.
“Ik gebruik geen hoge beschermingsfactor, want dan word ik niet 
bruin.” Niet juist. Als u kijkt naar uw huidtype, het land of gebied 
waar u wilt zonnen, en de hoeveelheid tijd, wordt u met gebruik van 
de juiste factor geleidelijker bruin, maar houdt u ook het resultaat veel 
langer vast!
“Ik doe er notenolie op, lekker vet, dus dat voedt de huid.” Niet waar. 
Dit legt alleen een vette laag op uw huid en dringt niet in de huid. Geeft 
geen bescherming en geen voeding, olie brandt juist in de huid. Een 
mogelijke oplossing is het bruinen zonder zon om toch in het vroege 
voorjaar een mooie huidtint te hebben. Het vermindert de verleiding 
om te lang in de zon te zitten.

Ten slotte
Belangrijk om te weten is, dat uw gezichtshuid anders van samenstel-
ling is dan de huid van de rest van uw lichaam. Daarom zijn er speciale 
zonnecrèmes voor de gezichtshuid, die zorgen dat uw huid beschermd 
is, terwijl u toch mooi bruin wordt. Uw huid blijft in optimale conditie 
omdat u minder huidonzuiverheden krijgt dan bij een product voor het 
lichaam. U gebruikt toch ook geen bodylotion voor uw gezicht? Som-
mige merken gaan zelfs verder en stimuleren het bruiningsproces of 
hebben ‘reparerende’ aftersun lotion die ervoor zorgt, dat de zon geen 
huidveroudering tot gevolg heeft. Laat u hierover vakkundig adviseren.
Rest ons nog om u een mooie zonnige zomer toe te wensen, want alles 
ziet er anders uit als de zon schijnt!

De samenwerkende schoonheidsspecialisten in de Haagse Beemden.

Rut Uijtendaal
Notitie
Bullets
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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 (15 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

De wereld van Darren Shan 
In de boekhandel op het pleintje is een boekenkast met een 

bordje waarop staat 10+.  In die kast... op de tweede plank van onderen ... staat een 
rijtje boeken met een donkere, glanzende kaft..... De wereld van Darren Shan. Het zijn 
griezelboeken!!! 

Door Ruth Terwiel

Sommige stoere jongens wil-
len alleen maar díe boeken 
lezen. Laatst zei ik tegen 
mezelf: “Boekenwurm, wat 
ben jíj fl auw! Het zijn maar 
kinderboeken! Zó eng kunnen 
die toch niet wezen?!!” (Je 
moet weten dat ik niet naar 
de wc op de gang durf als 
ik een enge fi lm heb ge-
zien.) Afi jn, ik ga dus lezen... 
het eerste deel... De grote 
freakshow en ja hoor... echt 
eng!!! Darren Shan is de 
schrijver. In het echt heet hij 
Darren O’Shaughnessy. Hij is 
een Ier en ongeveer 31 jaar 
oud. Hij doet net of het zijn 
eigen avonturen zijn, die hij 
heeft opgeschreven. Op de 
kaft van De grote freakshow 
staat een hele enge dikke 
spin met harige poten. Als je 
dat te griezelig vindt, kun je er 
maar beter niet aan beginnen.

De grote freakshow 
De grote freakshow is het eer-
ste deel van een lange serie 
griezelverhalen met Darren 
Shan in de hoofdrol. Het ver-
haal komt in het kort hierop 
neer: Darren is een heel ge-
wone, gezellige jongen met 

een leuk stel vrienden. Hij zit 
op school, kan goed voetbal-
len en hij heeft een lieve zus 
en aardige ouders. Een van zijn 
vrienden, Steve, heeft kaartjes 
weten te bemachtigen voor een 
zogenaamde freakshow. Dat 
is een soort circus met allerlei 

vreemdsoortige mensen. Er is 
een wolfman, een vrouw met 
een baard, een slangenjongen 
én een act van de griezelige 
meneer Crepsley met zijn spin. 
De spin heet Madame Octa en 
haar beet is dodelijk. Darren 
houdt van spinnen. Hij besluit 
de spin te stelen van de enge 
man, (die een vampier blijkt te 
zijn) en mee te nemen naar zijn 
kamertje. Dat had hij misschien 

Deze maand geen strip 

van Daniela

 De betoverde draak

De RSW
RSW, tja wat is dat en 
waar staat het voor? De 
Rooien Sokken Wassers, 
de Racende Sexy Wijven 
of de Regionale Scouting 
Wedstrijden? Het laatste 
is het goede antwoord, 
dus het zal wel een soort 
scoutingwedstrijd zijn.

Door Kasper de Vries

De RSW is, zoals hierboven al wordt 
genoemd, de Regionale Scouting 
Wedstrijden. Ze worden ieder jaar 
gehouden in het natuurzwembad 
Surae. Het zijn geen wedstrijden als 
wie het eerst over een lijn is. Het is 
een soort kamp, waar ze letten op 
hoe je kookt, hoe je samenwerkt en 
hoe goed je pioniert (pionieren is van 
hout een keuken of vlot bouwen met 
behulp van touw). Je moet zoveel 
mogelijk punten verdienen om te 
winnen. De eerste en tweede prijs 
is doorgaan naar LSW: de Landelijke 
Scouting Wedstrijden. Het thema 
van dit jaar was VOC Land In Zicht. 
Vrijdagavond was de thema opening. 
Dat was met een toneelstuk. Daarna 
kwam het handelsspel, je kreeg per 
patrouille (dat is een groepje) een 
envelop met specerijen. Die moest 
je dan proberen te verhandelen. Dat 
geld moest je weer inleveren bij de 
bank. We sliepen pas in onze tent 
rond één uur.

Fiets- en looptocht 
De volgende ochtend stonden we 
om half acht op voor de fi ets- en 
looptocht. We kregen een kaart 
naar het bos en toen we daar aan 
kwamen kregen we weer een kaart 
voor een looptocht door het bos. Zo 
hadden we vier bossen met elk een 
eigen route. En dat was nou net een 
hele dag met regen! Na het zelf (!) 
eten koken hadden we enkele work-
shops zoals een amulet maken en 
een illegale casino. Daarna moesten 
we slapen, maar dat deden we niet, 
want we gingen van de ene tent 
naar de andere tent overlopen. De 
volgende ochtend hadden we spel-
letjes om extra punten te verdienen 
waarna we ook nog de prijsuitreiking 
hadden.

Plusklas
Iedere donderdag was er op mijn school voor een paar 
kinderen de ‘Plusklas’. Dat was een klas voor kinderen die 
iets extra’s kunnen en natuurlijk ook willen. Dan werden 
er twee kinderen uit de groepen zeven en acht door de 
meneer of juf gekozen om te Plusklasseren. Het opvallende 
aan deze klas was dat er alleen maar jongens in zaten (zijn 
jongens nou slimmer?)

De kinderen moesten duo’s maken 
en een onderwerp kiezen. Er waren 
de onderwerpen; natuur en milieu, 
de toekomst, scheikunde en chemie, 
heelal en aarde, en de automobiel 
gekozen. Je moest in een aantal we-
ken een presentatie voorbereiden. 
Op een groot scherm werd je website 
(of iets anders als je iets anders had 
gekozen) geprojecteerd. Je kon kie-
zen uit een: Powerpoint presentatie, 
een webkrant, een werkstuk en tot 
slot een website. De meeste kinde-
ren van de Plusklas hadden voor een 
website gekozen. Maar één duo had 
een webkrant gemaakt.

Scheikunde en chemie 
Ik had samen met mijn vriend het 
onderwerp scheikunde en chemie 
gekozen en we hebben er wel wat 
van geleerd. Eerst kon ik niet precies 
vertellen wat energie is, maar nu wel, 
namelijk een kracht die dingen laat 
bewegen of die geluid produceert. 
Helaas is de Plusklas nu afgelopen. 
Dat is wel jammer, want nu moet 
ik weer iedere donderdagochtend 
sommen maken. Maar het was heel 
interessant om te werken aan de 
website, omdat je die aan iedereen 
kan laten zien. Toen de presentatie 
afgelopen was, kreeg je een diploma 
van de Plusklasbegeleider, meneer 
Richard. De website van scheikunde 
is: http://websitemaker.kennisnet.nl/
chemica Als je zelf ook een website 
wil maken, dan moet je naar www.
kennisnet.nl gaan.

beter maar niet kunnen doen, 
want wat er dan allemaal ge-
beurt...!!! Het grappige is, dat 
hij dat zelf ook vindt. Hij heeft 
echt spijt van al die ellende die 
hij zelf veroorzaakt heeft, maar 
er is geen weg terug. 

Dit, beste lezers, is geen 
boek voor tere zieltjes. Je 
moet wel behoorlijk tegen 
griezelen kunnen, wil je van 
dit boek genieten. Want wij 
weten maar al te goed wat 
vampiers graag doen, hè?... 
Juist. Misschien moet je ook 
wel al een jaartje of dertien, 
veertien zijn en stoer. Op 
een bepaald moment is het 
ook ronduit erg droevig. Je 
bent gewaarschuwd. Maar 
tegelijkertijd is het leuke er-
van, dat Darren (en meneer 
Crepsley uiteindelijk ook) 

heel aardige en fatsoenlijke 
eh... ‘puntje puntje puntjes’ 
zijn. Als je het wilt lezen... laat 
je niet door mij weerhouden, 
maar ikzelf neem volgende 
keer toch maar weer een ge-
zelliger boek. Deel twee heet 
trouwens De vampiersleerling. 
Zegt dat genoeg? De grote 
freakshow, serie: De wereld van 
Darren Shan 1 (er zijn in totaal 
11 delen), ISBN 9026131070, 
tijdens de kennismakingsactie 
€ 3,95 (actieperiode van 8 april 
tot 8 juni 2005).

Door Samuel de Vries

Rut Uijtendaal
Notitie
De beginalinea kan links beginnen, hierdoor schuift het artikel omhoog en heb je mee lucht voor de DRAAK...
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= ACTIVITEITENKALENDER =
Datum Tijd Activiteit Locatie Organisator Bijzonderheden Informatie

14 mei 18.45-21.00
uur

Jeugddisco Scoutinggebouw,
Somerweide 24

Scouting HB Disco-show Move to the Rhythm (6 t/m 12 jaar). 
Entree € 1,50, consumpties max. € 0,50.

C. Verschuren, tel. 5418264

16 mei 10.00-17.00 
uur

Rommelmarkt Racketcentrum,
Terh. weg 500

Primetime
Promotions

Groot opgezet evenement, waarbij particulieren
hun overtollige huisraad kunnen verkopen.

Ingrid Wardenaar, tel. 0161-456291

20 mei v.a 13.30 uur Verkoop afge- 
schreven boeken

Bibliotheek 
Haagse Beemden

Bibliotheek Haagse
Beemden

Nederlandstalige romans, jeugdleesboeken etc.
Zolang de voorraad strekt.

Bibliotheek Haagse Beemden

20 mei 19.00-21.00
uur

Tienkamp Scoutinggebouw 
St. Joris, Asterdpl.

Scouting St. Joris Sportieve strijd voor jongeren uit de HB (12 t/m 16) 
Aanmelden alleen, in tweetallen of in groepen.

e-mail: ca.schrik@wanadoo.nl

21 mei Rommelmarkt Steunpunt Hek-
senwiel, Heksen-
wiellaan 2

Vrijwilligers van
Steunpunt Heksen-
wiel

De opbrengst van de rommelmarkt gaat naar
activiteiten voor ouderen in de Haagse Beemden. 
Spullen brengen of laten ophalen voor 13 mei!

Spullen thuis laten ophalen? Tel. 5494197

24 t/m 27
mei

’s avonds 23e Avondvier-
daagse in de HB

Haagse Beemden Werkgroep Vier-
beemden Tocht

Voorinschrijving € 3,-. Start- en finish bij v.v. The 
Gunners, Wikketuin en v.v. Boeimeer, Heksendans.

http://vierbeemdentocht.punt.nl
e-mail: vierbeemdentocht@punt.nl

27 mei 9.15-11.00
uur

Themaochtend
driftbuien bij
peuters

Spel en Opvoed-
winkel de Opstap
in BC de Loper

Gastvrouwen van
de Opstap i.s.m
Angele de Maagt

Voor ouders, opvoeders, oppassers en hun kinde-
ren van 0-4 jaar. .

Coördinator Carolina Kleinjan, tel.
5421904 of Vertizontaal, Yvonne de
Gouw, tel. 5440285.

27 en 28
mei

20.30 uur Toneelstuk Het 
Noorderkwartier

De Nieuwe Veste, 
Molen-straat 6

Toneelgroep Thea-
ter Achterom

Avondvullend toneelstuk van Alex van Warmerdam 
over Holland op z’n smalst .

Reserveren is mogelijk via Cultuurpunt 
Breda, tel. 5299595.

28 mei 10.00-16.00 
uur

Workshop (H)erken 
het kind in jezelf

De Grott, Dr. 
Batenburgl. 138

Het kind in jezelf o.a. spel, beweging, creativiteit, drama en bio-
energetica .

EllyJonker, e-mail: elly@hetkindinjezelf.nl 
tel. 06-18255505 www.hetkindinjezelf.nl

29 mei 14.30 uur  
(kerk open 
om 14.00 uur)

Dubbelconcert Waalse Kerk,
Catharinastraat 
83

Novafonie (HB) en
Kamerkoor Montes-
sera (Enschede)

Eigen en gezamenlijke stukken. Toegangskaar-
ten € 8,- te bestellen via Ilona Lous of verkrijgbaar 
vóór aanvang van het concert aan de kerk.

Ilona Lous, tel. 5416614 en/of Liesbeth
van Aalst, tel. 06-13860675. 
www.novafonie.nl        www.montessera.nl

4 juni 19.00 uur zaal 
open

Jeugddisco Scoutinggebouw, 
Somerweide

Disco-show Move to 
the Rhythm

6 t/m 12 jaar. Entree € 1,50. Om 20.30 uur start 
dansfinale, deelnemers melden bij entree.

Meer info: C. Verschuren, tel. 5418264.

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

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: 

Zaterdag 14 mei
18.30 uur, Bethlehemkerk, vormsel
voorganger: F. Verkleij

Zondag 15 mei, Pinksteren
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Maandag 16 mei, 2e pinksterdag
11.00 uur, Bethlehemkerk, gebedsdienst
voorganger: F. Verkleij

Zondag 22 mei, Heilige Drie-eenheid
09.30 uur, Lucaskerk, oecumenische viering
11.00 uur, Bethlehemkerk, oecumenische 
viering
voorganger: J. Voeten

Zondag 29 mei, Sacramentsdag
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, gezinsviering
voorganger: J. Voeten

Zondag 5 juni
09.30 uur, Lucaskerk, woord- en communie-
viering
11.00 uur, Bethlehemkerk, woord- en com-
munieviering
voorganger: F. Verkleij

Zondag 12 juni
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Leerhuis
Zorg voor de schepping, 18 mei, 20.00 uur, 
Lucaskerk.
Excursie naar abdij Maria Toevlucht in Zundert, 
4 juni, 13.00-20.30 uur.

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 leeftijden en achtergronden, die willen 
werken aan een persoonlijke relatie met God 
en een goede verstandhouding 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 
halverwege de dienst naar hun eigen diensten 
met een eigen programma. Ook de tieners heb-
ben om de 14 dagen een eigen tienerdienst.

15 mei 
Pinksterdienst. Spreker Ap Verwaijen.

22 mei
Spreker Ap Verwaijen.

29 mei
Spreker nog niet bekend.

5 juni
Spreker Lans Bovenberg.

Huwelijksseminar 
Voor aanstaande gehuwden en reeds ge-
huwden. Vrijdag 20 mei van 19.30-22.00 
uur en zaterdag 21 mei van 09.00-16.00 uur. 
Jeftakantoor,  Voorerf 7 te Breda. Voor meer 
informatie zie www.jefta.solcon.nl

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

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

Schouten (tel. 5428557).

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

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

WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN 

DE PKN TE BREDA

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

De Lucaskerk 
Diensten niet opgegeven

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

Open Kerk
Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: 
voor een praatje, een kop koffie of gewoon 
even stil zitten in de kerkzaal en eventueel een 
kaarsje branden. Van 10 tot 12 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 28 mei
Om 15.00 uur dienst in de Lucaskerk, 
Tweeschaar 125, Breda. Ds. I.R Pattinama uit 
Woerden gaat deze dienst, die zowel in het 
Nederlands als het Bahasa Indonesië (Maleis) 
gehouden wordt, voor. De dienst wordt geaf-
ficheerd als een Oecumenische Christelijke 
samenkomst Indonesië Nederland (O.C.I.N.) 
Breda. 

JUBILEE BREDA

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

Hoe kopij 

inleveren? 
voor het Haagse Beemden 
Nieuws

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

Feest in de Bethlehemkerk

Het in gebruik nemen van de kerk 
en de start van de parochie lopen 
niet precies gelijk. De bouwpastoor 
maakte zijn start (in 1977) in een 
oude boerderij (Gageldonksepad 
7), die diende als pastorie en als 
ontmoetingsplaats voor de eerste 
bewoners van de wijk. De eerste 
jaren werd de Gageldonkse kapel 
aan het Moerenpad gebruikt voor de 
vieringen, maar al gauw ontstond er 
behoefte aan een ruimere kerk. Toen 
werd de Bethlehemkerk ontworpen.

Eenvoud en licht
De kerk is ontworpen in de stijl van 
de Bossche School. Kenmerken zijn 
eenvoud en gebruik van simpele ma-
terialen zoals baksteen, hout, beton, 
glas en als decoratie: natuursteen. 
Er wordt heel zorgvuldig gewerkt 
met vaste verhoudingen en de inval 
en de werking van het licht zijn heel 
belangrijk. De kerk is van zichzelf 
heel sober. Als je er binnen bent lijkt 

het invallende licht (bij elk jaargetijde 
anders) het belangrijkste versierende 
element.

Eigen beleving 
Op 12 juni zal er na de viering van 
11.00 uur nog een feestelijk sa-
menzijn volgen. Er worden foto’s 
getoond over de bouwperiode van 
de kerk; de winnaar van de fotowed-
strijd wordt bekend gemaakt. Er is 
een hapje en een drankje, er wordt 
muziek gemaakt en we organiseren 
ook nog een kleine loterij. Om aan 
de weet te komen hoe mensen dit 
gebouw ervaren als hun kerkelijk 
thuis en welke onderdelen of ken-
merken van het gebouw hen het 
dierbaarst zijn, wordt er een boekje 
gemaakt met verhalen van parochi-
anen, jong en oud. Zo komen aan 
het woord de mensen voor wie dit 
gebouw bestemd is: de bewoners 
van de Haagse Beemden.

Zovaak
Data inschrijving Zovaak vakantieweek voor 
kinderen:
• 18 mei 2005 van 14.00-15.30 uur
• 24 mei 2005 van 19.00-20.30 uur
• 1 juni 2005 van 14.00-15.30 uur.
De vakantieweek is van 15 t/m 19 augustus 2005. Zorg dat je er op tijd bij 
bent, want vol is vol! Zie ook onze website: www.de-loper.nl

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.

Op zondag 12 juni wordt gevierd dat de Bethlehemkerk 25 
jaar geleden in gebruik is genomen. Op die dag is er in de 
kerk om 11.00 uur een viering waarbij ook de toenmalige 
bouwpastoor, Toon Danen, zal voorgaan, samen met de 
twee huidige pastores. Omdat het 25-jarig bestaan van de 
parochie groots gevierd is in 2002, wordt het feest nu wat 
eenvoudiger. 

Rut Uijtendaal
Notitie
Als je 'Laat ons dit altijd weten" weglaat, komt er meer lucht voor het feestje

Rut Uijtendaal
Notitie
Sluit niet onderaan.
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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. 6 van 9 juni 2005 uiterlijk inleveren vóór 
zaterdag 21 mei 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 ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel te Breda 
- nr. 41104266. 
Postbank nr. 25.30.902
Oplage: 11.000 exemplaren.

Bestuur 
Bert Verschuren (voorzitter/secretaris a.i.), 
Jan Krijgsman (penningmeester), Carolien 
Disse, Ronald van Geene, Hans Peters.

HBN secretariaat
Bert Verschuren
Heksendans 45, 4823 JX Breda
Tel. 5411275
E-mail: bert.verschuren@hetnet.nl

Redactie
Tel. 5419259, 
E-mail: hbnieuws@westbrabant.net
Nadia Benaissa, Marian Breedijk, Anto-
nieta Derksen, Halima Elmaimouni, Ronald 
van Geene (coördinator), Annelies van 
Kooij, Aad Robeerst, Margreet Schroevers, 
Lieke Stulemeijer, Jeroen Thoolen, Heidi 
Wijtmans, Nelleke van der Zee, Rowan Zui-
dema.

Eindredactie
Gwendolyn Alessie, Anne-Marie van den 
Bosch, Ans Dalsem, Carolien Disse, Heidi 

Hoekstra, Bianca Klaasen.

Fotografi e
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. Proefl es € 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: jeugdfi tness vanaf € 
25,- p.m. onbeperkt: fi tness, 
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. 

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

Huid- en voetverzorging Ari-
anna. Gezichts- en lichaamsbe-
handeling en pedicure. Beh. op 
afspraak. Tel 06-26994366. M. 
Koyenhof 41.

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

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

Franken Timmer- en Onder-
houdsbedrijf voor kundig onder-
houd van uw woning, verbou-
wingen, aanbouw, badkamers, 
kozijnen. Kortom uw vakman 
voor elke klus. Tel./fax 5017465 
of 06-10890047. 

Te koop gevraagd: postzegels 
en modeltreinen (spoor N). 
Voor info: tel: 06-26170293.

Gevraagd: huishoudelijke 
hulp voor 6 uur p/w. Vlakbij WC 
de Donk. Tel. 5414800.

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

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

Heeft uw kind moeite met zijn/
haar huiswerk? Heeft uw kind 
extra hulp nodig met taal, re-
kenen of andere vakken? Leer-
kracht met ruime ervaring kan 
uw kind helpen! Mail voor meer 
info naar klassehulp@hccnet.nl

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

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

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

Heeft u last van spanningsklach-
ten, zoals slapeloosheid, hart-
kloppingen e.d.? Voetrefl exthe-
rapie geeft diepe ontspanning 
die lang doorwerkt! De Basis. 
Tel. 5423564.

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

Gevraagd: Pedicure modellen. 
Voor informatie 06-49992796.

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

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. Avond-, nacht- en weekenddiensten 

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

krant nr. kopij inleveren vóór verschijningsdatum

zaterdag donderdag

6 21 mei 9 juni

7 18 juni 7 juli

Graffi tiproject weer van start
Het is weer zo ver. De versiering van de Walpadtunnel is bij de meeste 
buurtbewoners in goede aarde gevallen. Jammer dat er toch een paar 
misplaatste ‘tags’ neergezet zijn. De handen kunnen weer uit de mouwen, 
want Ivo gaat weer starten met nieuwe workshops. Ze zijn gepland in de 
weken 22-23-24-25 en 26. Waar en hoe laat krijgen jullie zo spoedig mogelijk 
te horen.

Door Nelleke van der Zee

Met veel plezier heeft de vaste kern graffi ti-
artiesten de Walpadtunnel ontdaan van zijn 
illegale opschriften. We hebben er vorig jaar 
edities over vol geschreven en het project heeft 
zelfs een prijs in de wacht gesleept. Dus is het 
weer tijd voor de volgende tunnel. Laat je cre-
atieve geest zijn gang maar gaan en meld je 
aan bij Ivo of Peter. De bestaande groep kan 
nog wat hulp gebruiken. Baalde je van jouw 
gemiste kans de vorige keer, dan kan je nu 
je kunstwerk laten zien. Iedereen die graag 
aan dit project mee wil werken is verplicht de 

workshops te volgen. Ze worden door echte 
graffi tikunstenaars gegeven en verbreden 
jouw kennis alleen maar. Geef je snel op bij 
de adressen die op de posters vermeld staan. 
Waarschijnlijk is de Aardrijktunnel het eerst 
aan de beurt, dus laat je inspireren en laat je 
onderwerp hierop betrekking hebben. Natuur-
lijk staat het ook vrij om een ander onderwerp 
in te dienen, als het maar betrekking heeft op 
de Haagse Beemden. Na afl oop van de work-
shops worden de panelen weer beoordeeld 
door een vakkundige jury.
Meer info: Ivo Mouwen tel. 06-13237398 of 
Peter van Kakerken tel. 06-13042474.

En wat vindt u er nou van? 
Oproep voor nieuwe rubriek voor ingezonden brieven, een podium voor iedereen!
Wilt u reageren op een artikel wat u heeft gelezen in het Haagse Beemden Nieuws? Of gebeurt 

er iets in uw buurt waar u een mening over 
heeft? Bent u het ergens roerend mee eens, 
of juist niet? Houd u van een pittige discussie? 
Of heeft u juist iets moois meegemaakt in de 
wijk? Aarzel niet, maar laat van u horen. Klim 
in de pen, en stuur uw brief naar het onder-

staande redactieadres. De nieuwe ingezonden 
brievenrubriek in het Haagse Beemden Nieuws 
is een podium voor iedereen. Dus ook voor u. 
Stuur uw brief naar: hbnieuws@westbrabant.
net of schrijf naar ons redactieadres:  Roer-
domp 24, 4822 RN, Breda.

Rut Uijtendaal
Notitie
Geen afbreking in naam.

Rut Uijtendaal
Notitie
Euroteken

Rut Uijtendaal
Notitie
Niet vet.
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