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DE SOAP ROND DE WERKZAAMHEDEN  
IN DE VIANDENLAAN

De Viandenlaan op de hoek met 
de Raadhuisstraat kreeg vlak voor 
Kerstmis een verrassing van de 
gemeente te verwerken. Sinds jaar en 
dag stond er een rij fietsnietjes voor het 
winkelpand naast het oude Raadhuis. 
Die werden veel gebruikt en het was 
tot voor kort de enige plek om dicht bij 
de Ginnekenmarkt je fiets veilig aan de 
ketting te leggen. 

Lees verder op pagina 3

DOOR OTTO KNITEL

In december ontvingen de direct omwonenden 
een Breda-bericht in de bus dat de nietjes naar de 
overkant van de Raadhuisstraat zouden worden 
verplaatst en dat het aantal daar misschien 
iets uitgebreid zou kunnen worden. Vanwege de 
verplaatsing zou de fietsdoorsteek ter plaatse 
verwijderd worden. Daarbij werd een curieuze 
redenering gevolgd. De fietsdoorsteek was in 
de maand oktober al enige tijd geblokkeerd 

Hij zegt: “door de aanpassing is de verkeers-
veiligheid op het kruispunt ernstig achteruit 
gegaan en moeten de aanwezige fietsen 
en kinderen tussen al het gemotoriseerde 
verkeer door in plaats van op een afgezonderde 
fietsstrook. Ik dacht altijd dat de gemeente 
Breda het juist goed voor had met de Bredase 
fietsers.” De wijkbeheerders van de gemeente 
hebben noch met de wijkagent of wijkboa  vooraf 
overleg gevoerd. “Was dat wel geweest, dan 
hadden we zeker negatief geadviseerd over deze 
rare verandering”, aldus wijkagent Joost van den 
Muysenberg. 

geweest en daar waren geen klachten over 
binnengekomen! Ja, logisch. Als passant denk je: 
vervelend zeg dat die doorsteek is afgesloten… 
hopelijk gaat hij snel weer open. In zo’n geval 
ga je niet bij de gemeente klagen. Anders is 
het wanneer de gemeente een proefperiode 
aankondigt, zoals gebeurt wanneer overwogen 
wordt op een kruising de verkeerslichten te 
verwijderen. Dan let iedereen bewust op en 
reageert op de voor- en nadelen van de nieuwe 
situatie. Hopelijk gaat de gemeente deze vreemde 
logica niet vaker toepassen. De Fietsersbond 
heeft al aangegeven dat ze de verwijdering van 
deze doorsteek en ook het veiliger maken van de 
kruising met de Dillenburgstraat  in het volgende 
veiligheidsoverleg met de gemeente gaat 
aankaarten. Wijkagent Joost van den Muijsenberg 
wordt overladen met telefoontjes en mailtjes van 
bezorgde bewoners (voornamelijk ouders van de 
Laurentius /Dr. De Visser aan de Viandenlaan.)

GEMEENTE-
MONUMENT

De begraafplaats aan de Vogelen-
zanglaan is voortaan een gemeentelijk 
monument. Dat betekent dat zonder 
vergunning geen belangrijke wijzigin-
gen aangebracht mogen worden. Op de 
katholieke begraafplaats is een Pools 
militair ereveld. Hier liggen 80 Poolse 
soldaten begraven. De kapel op de be-
graafplaats dateert uit 1952 en is door 
de St Laurentiusparochie in bruikleen 
gegeven aan de Oosters Orthodoxe pa-
rochie  Heilige Myrondraagsters. Het 
interieur van de kapel is ingericht met 
iconen en een iconostase.

Op de vroegere doorsteek zijn bij  
De Knoop 16 fietsnietjes geplaatst.



�ndje 
  op komst?  �ndje 
  op komst?  

Opvang in Zuid 

= Altijd Lente!Opvang in Zuid 

= Altijd Lente!

Met inmiddels 3 vestigingen in Zandberg en Ginneken is Altijd Lente 
hét kinderdagverblijf in Breda-Zuid. Verwacht jij, een vriendin of 
familielid binnenkort een kindje? Of zoek je gewoon  passende, 

betrouwbare en vooral ontzeend leuke opvang? Kom snel kijken, 
bel naar een van onze prachtige plekken: 

Mailen mag natuurlijk ook naar daphne@altijdlentekinderopvang.nl

www.altijdlentekinderopvang.nl

Ginnekenweg 327
076-5600618

Wilhelminastraat 2
076-5220830

Parkstraat 6
076-7857916

VERKOOP I AANKOOP I VERHUUR I TAXATIES 

Belastingaangifte
is eenV       apart!

ESSERSTRAAT 79 | 4813 EJ BREDA | +31(0)76 514 74 44
RAADHUISPLEIN 1 | 4861 RV CHAAM | +31(0)161 49 25 08

WWW.ACKOIJEN.COM 

Laat dat maar over aan de ervaren experts van A.C. Koijen & 
Partners! Wij laten uw belastingaangifte maximaal in uw 
voordeel werken. En regelen desgewenst uw administratie van 
a tot z. Modern maatwerk met een persoonlijke en flexibele 
instelling. Ideaal voor start ups, gevestigde MKB bedrijven en 
ZZP’ers, maar ook particulieren. Ontdek wat we voor u kunnen 
doen en maak vandaag nog een afspraak.

Wilt u het
maximale terug
krijgen van de

belasting?
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COLOFON

PLANNEN  
VOOR DE  
GALDERSE  
MEREN

Voor de zoveelste keer zijn er plannen ge-
presenteerd voor de aanpak van de Gal-
derse Meren. Volgens de nieuwste ideeën 
komt er een horecazaak die het hele jaar 
open is bij de plas. De douche- en toilet-
voorzieningen worden vernieuwd. Grote 
evenementen mogen maar twee keer 
jaar worden gehouden. Kleinere evene-
menten juist vaker. De Galderse Meren 
blijven wel vrij toegankelijk. Er komen 
geen hekken om de plas. Wel wordt alle 
recreatie verplaatst naar de zuid- en 
westkant. Het naakstrand moet daarom 
worden verplaatst. Want de noord- en 
oostkant van de plas krijgen meer een 
natuurfunctie.

Vervolg van pagina 1

ARME NIETJES
Door de verwijdering van de doorsteek moeten 
de fietsers nu over het drukke deel van de Vian-
denlaan tussen Raadhuisstraat en Schoolakker-
plein rijden. Er zijn al (bak)fietsers gesignaleerd 
op het trottoir ter hoogte van de oude doorsteek. 
Je vraagt je echt af hoe zo’n beslissing om de 
nietjes naar de overkant te verplaatsen genomen 
wordt. Er zit nota bene een fietsenzaak in het 
winkelpand achter de nietjes. Wie neemt daar 
op het grote Stadskantoor het initiatief tot zo’n 
onaangekondigde verplaatsing. Wie trekt daar aan 
de touwtjes en waarom wordt zo’n idee niet even 
aan de hand van een schetsvoorstel besproken 
met belanghebbenden en overlegpartners in 
de stedelijke ruimte? Het was sowieso handig 
geweest om vooraf een schets te maken. Dan 
was misschien de doorsteek goed te handhaven 
geweest en was de soap die de verplaatsing nu 
geworden is wellicht vermeden. De verkeerd 
geplaatste nietjes in de Raadhuisstraat blijven, 
ondanks protest, gewoon staan. Bij De Knoop 
zijn op 1 maart, op de vroegere doorsteek, 16 
fietsnietjes geplaatst. Intussen steekt ook de 
discussie de kop weer op om eindelijk eens werk te 
maken van de rommelige inrichting en het gebruik 
van de bestaande parkeervoorzieningen op de 
Viandenlaan en het Schoolakkerplein Een plaats 
die door velen al werd aangewezen als de minst 
aantrekkelijke plek in Ginneken. Daar hadden die 
arme nietjes best even op willen wachten… maar 
ja ook aan hen is niks gevraagd!

HOEK VIANDENLAAN/
DILLENBURGSTRAAT
Eerder dit jaar ging het ook al mis op de 
Viandenlaan. Op woensdag 13 april 2022 kregen 
de omwonenden van het noordelijk deel van 
de Viandenlaan een bewonersbrief in de bus, 
opgesteld door aannemersbedrijf Elshout. 
Daarin werd aangekondigd dat direct na het 
weekend de straat werd afgesloten vanwege 
een herbestrating die drie weken in beslag zou 
nemen. Op dit deel van de Viandenlaan staan een 
paar woningen, maar ook een groot schoolgebouw 
dat gebruikt wordt door twee basisscholen en een 
Gemeenschapshuis dat dagelijks intensief wordt 
gebruikt. Niemand kende de plannen vooraf. Bij 
wijze van troost stond in de bewonersbrief dat 
gedurende de werkzaamheden de woningen 
en scholen te voet bereikbaar zouden blijven.
Een belrondje op de bewuste dag leerde dat 
de schooldirecteuren nog van niks wisten. De 
beheerder van het Gemeenschapshuis had de 
brief in de bus gevonden en probeerde tevergeefs 
contact met de gemeente te krijgen of hun 
parkeerterrein echt al die weken onbereikbaar zou 
zijn. Er komen daar veel bejaarde en gehandicapte 
gebruikers die niet ver kunnen lopen. Hoe moest 
hij in ’s hemelsnaam 45 gebruikersgroepen in 
drie dagen tijd waarschuwen voor de aanstaande 
problematische bereikbaarheid. De gemeente 
Breda draagt vaker, bij dit soort werken,de 
informatievoorziening naar omwonenden over aan 
de betrokken aannemer. Er staat in die brieven 
dan wel een contactnummer van de aannemer, 

maar géén nummer of naam van de betrokken 
gemeentelijke afdeling. Als je in zo’n geval toch 
probeert de verantwoordelijk ambtenaar op het 
stadskantoor aan de lijn te krijgen, vang je bot. Op 
de centrale van het stadskantoor schermen ze die 
betrokkenen volledig af. 

WAT NU?
De tijd was kort en er was intussen overleg met het 
Gemeenschapshuis en de school maar ook met de 
wijkraad ‘Ginneken = Ginneken’ en de plaatselijke 
Fietsersbond. Iedereen was het erover eens dat 
een eventuele herbestrating kansen bood om 
verbeteringen door te voeren en de veiligheid te 
vergroten. Er was al snel overeenstemming om 
drie wensen voor dit deel van de Viandenlaan 
bij de gemeente op tafel te leggen: ten eerste 
het tegengaan van het misbruik van de dubbele 
zebra-oversteek bij de schooluitgang, waar 
geregeld gevaarlijk hardrijdende auto’s langzame 
voorliggers via de verkeerde weghelft inhaalden, 
ten tweede het aanpassen van de overlast 
gevende bult voor het Gemeenschapshuis en als 
derde het veiliger maken van de kruising met de 
Dillenburgstraat voor fietsers en voetgangers. 
Het contact met de aannemer was er die dagen 
snel, maar die gaf uiteraard aan niets te mogen 
veranderen. Gelukkig werd er via via toch nog een 
ingang gevonden bij de gemeente om de wensen 
op tafel te leggen. Dit was immers hét moment 
om werk met werk te maken! Vermoedelijk maakte 
de ondertekening door meerdere partijen van 
het verzoek indruk. Te elfder ure arriveerde het 
bericht dat de herbestrating werd uitgesteld en 
dat men de voorstellen ging bestuderen. Over de 
ingediende ideeën zou nader overleg komen. Het 
bleef een aantal maanden stil. Iedereen wachtte 
geduldig op de gehoopte aanpassing van het plan. 
Maar dan ken je de wonderbaarlijke werkwijze 
van de gemeente Breda nog niet… Op 17 
oktober kregen de omwonenden van dit deel van 
de Viandenlaan wéér een brief van aannemer 

Elshout. Bijna identiek aan die van april… geen 
toelichting, geen uitleg… alleen de opmerking dat 
de herbestrating binnen een week zou starten. De 
gemeente was weer onbereikbaar. De telefoniste 
weigerde door te verbinden en noteerde slechts 
de vragen die doorgespeeld zouden worden naar 
de betrokken afdeling. Gelukkig reageerde de 
uitvoerder van Elshout binnen een dag. Uit de 
verstrekte informatie bleek dat zowaar twee van 
de wensen waren gehonoreerd: de zebra kwam op 
een drempel te liggen en de bult werd vervangen 
door een sinusvormige drempel waarvoor 
iedereen moet afremmen en die minder herrie 
geeft. Alleen de kruising met de Dillenburgstraat 
zou niet veranderd worden. De gemeente belde 
drie dagen later. Zowaar met een excuus. Het was 
echt de bedoeling geweest voorafgaand aan de 
uitvoering met de indieners van de aanpassingen 
te praten. Er was iets fout gegaan. Op de vraag 
waarom de kruising met de Dillenburgstraat 
niet werd aangepakt moest de woordvoerder 
het antwoord schuldig blijven. Het was iets 
verkeerskundigs. Hij zou gaan informeren. Dat 
antwoord kwam per e-mail toen de aannemer al 
bezig was met de uitvoering: ‘In principe passen 
we geen nieuwe inrit constructies toe in 30km 
gebieden. In deze gebieden is de richtlijn dat alle 
verkeer op kruispunten gelijkwaardig is en een 
inritconstructie geeft een voorrangssituatie aan. 
In bestaande gebieden komen deze nog wel voor 
maar bij herinrichtingen is het streven om deze te 
verwijderen. Hopelijk is dit voor nu een afdoende 
antwoord.’ Tja, het is een antwoord. Maar 
bevredigend is het niet. Met een uitrit constuctie 
waren de vele fietsers op de Dillenburgstaat beter 
af geweest. De huidige situatie blijft gevaarlijk, 
ook voor voetgangers zoals de schoolkinderen die 
vanuit de Rozenlaan naar de Viandenlaan moeten 
oversteken. De vele automobilisten ronden daar 
meestal snel de bocht naar de Dillenburgstraat 
en nemen vaak niet de moeite nemen om richting 
aan te geven. 

“IK VOEL MUN EIGE NIE ZO FIJN  
A’K NIE IN UT GINNEKE KAN ZIJN” 

Bovenstaand is de eerste zin van het Ginnekens volkslied Ee Kul. En die regel hoorde helemaal bij 
Mieke van Leeuwerden-van der Ven. Mieke was trots op het Ginneken. Ze woonde op de Ginnekenmarkt 
en later in de  Postlaan. Jarenlang maakte ze deel uit van de redactie van ons wijkmagazine. In haar 
artikelen sprong de liefde voor het Ginneken eraf. Naast schrijven, hielp ze ook vier keer per jaar mee 
met het bezorgen van onze wijkkrant. Wij zijn haar daarvoor zeer erkentelijk. Op maandag 20 februari 
is Mieke na een kort ziekbed in het Erasmusziekenhuis op 78- jarige leeftijd overleden. Ze laat twee 
kinderen na Hans Maarten en Annemieke en diverse (achter)kleinkinderen. Vanuit haar woning in de 
Postlaan keek ze altijd  uit op de toren van de St. Laurentiuskerk. In deze kerk is dinsdag 28 februari 
afscheid  van Mieke genomen. Daarna werd er bij café Ome Jan geproost op haar leven. 

Mieke van Leeuwerden-van der Ven.

DOOR AD ROMIJN

Het kruispunt Viandenlaan/Dillenburgstraat werd niet aangepast en blijft gevaarlijk.



WIJ ZIJN
JOUW
STAD.

de stad van het ja-woord

de stad van samen shoppen

de stad van stijlvol

de stad van mode

de stad van de nieuwe voorjaarscollectie

de stad van gratis parkeren voor de deur

de stad van de toekomst

HAAR STAD | Brigidastraat 2 | 4854 CT Bavel   ZIJN STAD | Lange Vore 2 | 4854 CJ Bavel
0161-431711 | www.bastiaansenmodestad.nl
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AGENDA
16
MRT

10:00 | Fietstocht “Snerttocht” 40 km
Vertrek bij Speelbos, Bouvignedreef
www.gildebaronie.nl/fietstochten

17
MRT

17:00 | Presentatie van het boek 
‘Spanning voor 10 cent’, over de 
commerciële leesbibliotheken in Breda 
door Rich Thomassen
Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
www.kemhol.nl

28
MRT

20:30 | Bestuursvergadering  
Ginneken = Ginneken
Gemeenschapshuis Vianden
www.vianden.nl

30
MRT

17:00 | Presentatie van het 
autobiografische boek ‘Alles moet 
kapot’ van Remco Dekker
Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
www.kemhol.nl

1
APR

9:30 - 12:00 | Militariabeurs Breda 
Gemeenschapshuis Vianden
www.vianden.nl

26
APR

10:00 | Fietstocht Wortelkolonie 60 km
Vertrek bij Speelbos, Bouvignedreef
www.gildebaronie.nl/fietstochten

27
APR

Koningsdag  
Diverse locaties in Ginneken

6
MEI

9:30 - 12:00 | Militariabeurs Breda  
Gemeenschapshuis Vianden
www.vianden.nl

7
MEI

13:30 - 18:00 | Reünie Laurens 
Drummers 
Gemeenschapshuis Vianden
www.vianden.nl

11
MEI

10:00 | Fietstocht Chaamse 
beken 58 km
Vertrek bij Speelbos, Bouvignedreef  
www.gildebaronie.nl/fietstochten

11
MEI

20:00 | Lezing ‘Hemel en hel in kaart’. 
Een cultuurhistorische verkenning’ 
door Guido Derksen en Martin van 
Mousch
Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
www.kemhol.nl

16
MEI

10:00 | Fietstocht Aa of  
Weerijsroute 53 km
Vertrek bij Speelbos, Bouvignedreef
www.gildebaronie.nl/fietstochten

22
25
MEI

18:00 - 20:30 | 75e Avondvierdaagse 
Ginneken 
Gemeenschapshuis Vianden
www.vianden.nl

23
MEI

20:30 | Bestuursvergadering  
Ginneken = Ginneken
Gemeenschapshuis Vianden
www.vianden.nll

29
MEI

10:00 | Fietstocht Nassaubossen 36 km
Vertrek bij Speelbos, Bouvignedreef 
www.gildebaronie.nl/fietstochten

29
MEI

114:00 - 16:00 | Laatste dag tentoon-
stelling “Over oude wegen en paden”
Museum Paulus van Daesdonck, 
Pennendijk 1 Ulvenhout
www.paulusvandaesdonck.nl

3
JUN

20:00 | Militariabeurs Breda  
Gemeenschapshuis Vianden
www.vianden.nl

6
JUN

10:00 | Fietstocht Acht dorpen 63 km 
Vertrek bij Speelbos, Bouvignedreef 
www.gildebaronie.nl/fietstochten

21
JUN

10:00 | Fietstocht Midzomeravond 
32 km 
Vertrek bij Speelbos, Bouvignedreef 
www.gildebaronie.nl/fietstochten

29
JUN

10:00 | Fietstocht Vennen 57 km
Vertrek bij Speelbos, Bouvignedreef 
www.gildebaronie.nl/fietstochten

ADVERTORIAL

Je kunt er bijna niet aan voorbij lopen. Je blik wordt 
automatisch naar binnen getrokken. We hebben het dan over 
restaurant Tempérà aan de Ginnekenweg 230. Het restaurant 
is sinds december geopend en we praten met de trotse 
eigenaar Rik Rademakers. 

“Ik heb al 10 jaar een locatie voor besloten partijen in Dongen, De Vlaamsche 
Spijker, wat qua decor meer rustiek is. We legden de gasten hier in de watten 
maar zagen ze niet direct weer terug. Hier ontstond de droom om een trendy 
en stads restaurant te openen waar de mensen met grote verwachting weer 
terug naar toe konden gaan. Hier uit eten gaan moest vernieuwend, span-
nend en zelfs een beetje mysterieus zijn”. Wat betreft de inrichting is dat 
in ieder geval al helemaal gelukt. Aan de wand hangen grote ronde spiegels 
en versierselen van rotan. De muren hebben de kleur oranje/terracotta. Ver-
der staan er in de zaak grote planten. In het restaurant draait iedere avond 
een DJ. Afhankelijk van het publiek past deze zich aan voor wat betreft de 
muziekkeuze en het volume. De keuken is mediterraan/provençaals met een 
wereldse twist. “We willen de bezoekers een compleet avondje uit bieden”, 
vertelt Rik “Daarom is de keuken op vrijdag en zaterdag open tot midder-
nacht en de andere dagen tot 23.00 uur. Zoek je de romantiek van de avond? 
Dan zit je bij ons goed. We willen dat de mensen hier écht even ontsnappen 
aan de dagelijkse sleur en met een ontspannen en energiek gevoel de zaak 
weer verlaten”.
Rik Rademakers heeft lang gezocht naar een geschikte locatie. Maar hij is 
nu erg tevreden met het pand waar vroeger restaurant Klaarenbeek zat. Er is 
al veel verbouwd, maar het is project is nog lang niet af. De gemeente heeft 
onder andere toestemming gegeven voor een vouwwand aan de voorkant. 
Dat betekent dat bij zomers weer de voorkant open gezet kan worden waar-
mee de ruimte niet enkel uitnodigend zal gaan worden voor de restaurant-
bezoeker, maar tevens voor de borrelaar. Voor in de zaak is ook de oester- en 
champagnebar. “We hopen dat mensen hier komen om elkaar te treffen om 

TEMPÉRÀ: ‘BRENGT NIEUWE RESTAURANTBELEVING NAAR GINNEKEN’

Een opvallend interieur bij Tempérà.

onder het genot van een borrel te genieten van al het bijzonders dat onze 
keuken en bar te bieden heeft. Voor bij deze borrel hebben we dan ook een 
uitgebreide fruits de mer kaart. Mede hierdoor ontstaat een ervaring waarbij 
je je echt even in het buitenland waant. We willen er naast een toprestau-
rant ook echt een bruisende horeca-zaak van gaan maken”, aldus Rik. “Bij 
een bezoek aan Tempérà moeten alle zintuigen geprikkeld worden. Het moet 
aanvoelen als een warm bad pas dan is mijn missie geslaagd”, zegt de en-
thousiaste horecaman. Inmiddels weten al veel bezoekers de weg naar het 
stadse en trendy Tempérà te vinden.
 
Tempérà-Restaurant & Bar, Ginnekenweg 230 Breda,
reserveren 076-3020300, tempera.nl
Geopend van woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur

RUN VOOR DE FUN BIJ PARKRUN
Dat de hardloopsport de laatste jaren 
enorm gegroeid is, mede dankzij de 
Coronoabeperkingen, moge duidelijk 
zijn. Steeds meer mensen hebben 
sindsdien de hardloopschoenen aan, om 
een rondje in de buitenlucht te draaien.
Wie zich hierin, op een laagdrempelige 
manier wil mengen met andere lopers 
van elk niveau, kan dat vanaf 1 april 2023 
doen bij Parkrun in Breda.

DOOR LENIE SIMONS

Parkrun is een gratis evenement, georganiseerd 
door lokale vrijwilligers, waar je kunt wandelen, 
joggen, hardlopen, meehelpen of toekijken. Par-
krun is 5 kilometer en vindt elke zaterdagmorgen 
om 9 uur plaats bij de Waterakkers in Breda. Voor 
Breda is Parkrun een nieuw fenomeen. Voor Ne-
derland, voor Europa en voor de rest van de we-
reld zeer zeker niet. Thijs van Vlijmen is een van 
de initiatiefnemers die deze run naar Breda heeft 
weten te halen. “Ik ben in aanraking gekomen met 
deze run in de jaren dat ik in Australië woonde. 
Op bijna 600 locaties in Australische steden 
wordt elke zaterdag een run gehouden. Omdat ik 
zelf graag hardloop, maar liever niet alleen, vond 
ik dit een uitstekende optie”. Inmiddels heeft de 
Parkrun zich mondiaal verspreid. Negentien jaar 
geleden werd de eerste run gehouden in Groot-
Brittannië maar inmiddels vind je ze in maar liefst 
22 verschillende landen waaronder Zuid-Afrika, 
de USA en een aantal Europese landen. In Ne-
derland doen 14 verschillende steden mee. Breda 
wordt nummer 15. Vanaf 1 april gaat in de wijk 
Waterakkers de nieuwste Nederlandse Parkrun 
van start. In Nederland beginnen alle runs elke 
zaterdag om klokslag 9 uur. De Parkrun in Breda 
betreft  twee rondes, om de Waterakkers, over de 
stoep. Elke week begint de Parkrun met een uitleg 
van het parcours en dan gaat iedereen tegelijker-
tijd van start. Lopers van elk niveau zijn welkom.

Geen wedstrijd
Thijs vertelt: “Je moet het zeker niet zien als een 
wedstrijd. Maar omdat sommige lopers zich toch 
graag meten met de concurrentie of met zichzelf 
is er wel een tijdregistratie. Wie mee wil lopen 
dient zich eenmalig te registreren via de website 
van Parkrun: www.parkrun.co.nl. Je krijgt dan 

een persoonlijke streepjescode die je mee moet  
nemen op de dag (uitgeprint of op je telefoon)  
om je eindtijd toegestuurd te krijgen. Deze streep-
jescode kun je ook voor alle andere Parkruns  
gebruiken (meer dan 2000!), mocht je de smaak te 
pakken hebben en een echte Parkrun toerist willen  
worden. Thijs beklemtoont dat het bij Parkrun 
vooral gaat om de gezelligheid en de sociale  
contacten. Het vlakbij gelegen Café de Snoek 

Thijs van Vlijmen aan de start  
van Parkrun.

Meerten Verhoffstraat 3 • 4811 AR  Breda • 076-5232700
www.vandenbrekelnotariaat.nl

Delpratsingel 24 4811 AP Breda 076-5232700

Meerten Verhoffstraat 3 • 4811 AR  Breda • 076-5232700
www.vandenbrekelnotariaat.nl

moet daar een rol in gaan spelen. “De vrijwilli-
gers gaan daar na afloop gezellig koffie drinken 
en alle lopers en toeschouwers zijn ook van harte 
welkom”. 

Gratis
Bijzonder aan deze Parkrun is het feit dat deelna-
me gratis is. De organisatie draait volledig op vrij-
willigers. “Natuurlijk wordt het erg op prijs gesteld 
als de vaste lopers een keer als vrijwilliger aan-
treden” voegt Thijs nog toe. “De meeste steden 
kennen de ongeschreven regel dat je na 10 keer 
meelopen één keer als vrijwilliger meedraait. En 
dat is niet al te veel gevraagd toch?” lacht Thijs.
Maar wie zich geroepen voelt om een handje te 
helpen zonder mee te lopen wordt met open ar-
men ontvangen.

Alle informatie over deze bijzondere  
funrun vind je op de website:
www.parkrun.co.nl/waterakkers en  
op de Facebook site van Waterakkers 
parkrun.



Vanaf

+ € 25,-
p/mnd

EN OVER 12 MAANDEN

LEASE JE GEWOON
WEER EEN NIEUWE.

*Op basis van 48 maanden & 10.000 km.

FLEX LEASE

PRIVATE LEASE

Vanaf

€ 449,-
p/mnd

*
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SCHOOL- 
AKKERPLEIN

Vorig jaar oktober was er een drukbe-
zochte informatieavond over de toekomst 
van het Schoolakkerplein. Iedereen was 
het er wel over eens; er moet wat gebeu-
ren met het plein. Mariken Voermans, 
raadslid van de VVD heeft inmiddels bij 
de gemeenteraad een bespreeknotitie 
ingediend. Deze wordt nu ingepland en 
vervolgens besproken in de raad. Wan-
neer dat precies zal gebeuren, is nog niet 
bekend. “Soms kan hier best wat tijd over 
heen gaan,“ aldus Mariken. In een paar 
maanden tijd is dit echt niet geregeld. 
Ook over de plannen voor een weekmarkt 
op het Schoolakkerplein is er verder nog 
geen nieuws.

EINDE VOOR 
‘WORTELS’  
IN ZICHT

Er komt snel een einde aan het voortbe-
staan van de pluktuin 'Wortels in Breda' 
in het Markdal. Ondanks diverse acties 
voor het behoud van de pluktuin ziet  
politiek Breda geen oplossing. Wortels 
zit op de hoek van het Markdal en Sulker-
pad in Ulvenhout. De pluktuin moet ver-
dwijnen omdat het niet zou passen in het 
bestemmingsplan. De grond moet weer 
onderdeel worden van de natuur in het 
Markdal. Bij de start van het project was 
er afgesproken dat  Wortels tijdelijk ge-
bruik mocht maken van deze plek. Breda 
wil nog wel meezoeken naar een andere 
locatie, maar heeft daarvoor geen garan-
tie gegeven. 

‘WONEN MET 
GEMAK’
De campagne Wonen met Gemak is een 
bewustwordingscampagne gericht op se-
nioren. Tijdens de campagne wordt een 
wijkinformatieboekje verstrekt aan be-
zoekers. Dit informatieboekje bevat een 
overzicht met alle aanbieders uit het ge-
bied IJpelaar, Blauwe Kei, Ginneken en 
Overakker, die voor senioren relevante 
diensten aanbieden. Bent u geïnteres-
seerd om één of meerdere bijeenkomsten 
te bezoeken van de campagne, meld u 
aan via de website www.bredawonen-
metgemak.nl Wilt u het informatieboekje 
en/of programmaboekje ontvangen dan 
graag een berichtje per e-mail samen@
bredawonenmetgemak.nl of telefonisch: 
(076) 525 15 02.

Parkeerproblemen Mastbos rigoureus aangepakt

Binnenkort is het afgelopen met het 
“wild” parkeren in het Mastbos. Op 
drukke dagen was en is het vaak een 
chaos met tweerichtingsverkeer op de, 
door in de berm geparkeerde auto’s, 
smalle Huisdreef en Bouvignedreef. Met 
vaak onveilige situaties voor wandelaars 
en fietsers. Ook voor de natuur is de 
huidige situatie verre van ideaal.

Staatsbosbeheer en de Gemeente Breda denken 
al jaren na over een beter evenwicht tussen 
natuurwaarde, bereikbaarheid, recreatie en 
veiligheid in het Mastbos. In overleg met de 
gemeente is Staatsbosbeheer nu begonnen met 
het aanpakken van de parkeerproblematiek in 
en om het Mastbos. Dit om verdere schade aan 
de wortels van de bomen door het parkeren in 
de berm te voorkomen en meer ruimte, rust en 
veiligheid te creëren voor wandelaars en fietsers. 
De maatregelen hebben nogal wat gevolgen voor 
bezoekers die met de auto naar het Mastbos 
komen. Bermparkeren in de Huisdreef is vanaf 
half maart niet meer mogelijk. In de bermen 
worden paaltjes geplaatst die het parkeren 
van auto’s in de berm van Huisdreef moeten 
voorkomen. Restaurant de Boswachter en de 
Stouwdreef blijven uiteraard wel bereikbaar voor 
auto’s. Tegenover de Boswachter worden rekken 
geplaatst om fietsen te parkeren en aan het begin 

DOOR  JOOST VAN DER MEER

van de Stouwdreef komen parkeerplaatsen voor 
mensen met een beperking. Bij de Boswachter 
wordt een nieuw groot parkeerterrein aangelegd. 
De bomen hiervoor zijn al gekapt en zijn 
elders gecompenseerd.Half april wordt de 
Bouvignedreef  afgesloten voor auto’s en motoren. 
Op het eerste gedeelte van de Bouvignedreef, bij 
het speelbos, was parkeren in de berm al sinds 
jaren  niet meer mogelijk, maar nu wordt de dreef  
helemaal afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Ook het parkeerterrein bij de hondenspeelplaats 
is daardoor niet meer bereikbaar met de auto. 
De woningen aan de Bouvigenedreef blijven 
bereikbaar met de auto maar alleen nog via de 
Huisdreef.Bezoekers die met de auto naar het 
Mastbos komen kunnen dus voortaan alleen 
nog maar parkeren op het reeds bestaande 
parkeerterrein op de hoek van de Burgemeester 
de Manlaan en de Huisdreef, het nieuw aan te 
leggen parkeerterrein bij de Boswachter en de 

parkeerplaatsen bij restaurant Bouvigne Paradijs 
en het Waterschap. Vanaf deze laatste twee 
parkeerplaatsen is het Mastbos prima te voet te 
bereiken. Automobilisten, die het Mastbos willen 
bezoeken, zullen door middel van borden naar 
de parkeermogelijkheden verwezen worden. Met 
deze gezamenlijke aanpak houden de Gemeente 
Breda en Staatsbosbeheer het Mastbos bereik-
baar voor iedereen. Doordat bermparkeren niet 
meer mogelijk is kunnen de bermen en de oude 
laanbomen zich weer herstellen. De natuur 
wordt minder verstoord en fietsers, wandelaars 
en andere bezoekers kunnen in alle rust veilig 
genieten van de natuur in dit deel van het 
Mastbos. Vanuit het Ginneken is het Mastbos 
prima te voet of met de fiets te bereiken.  Zelf kun 
je dus eenvoudig  ook een bijdrage leveren aan het 
herstel van de natuur in het Mastbos. Naar het 
bos gaan, prima, maar laat de auto staan.

In de vorige editie van 't Ginneken stond een ar-
tikel over Kunst in het Ginneken.  Gevraagd werd 
daarin om ideeën waar en van wie een kunstwerk 
te plaatsen in het Ginneken, bijvoorbeeld op het 
Schoolakkerplein. Wijnand Brant uit de Werfstraat 
mailde ons: “Hoe mooi en logisch zou het zijn om 
een kunstwerk te plaatsen van dé kunstenaar 
van het Ginneken, Ludovicus van Eijnatte. https://
www.ludovicusvaneijnatte.nl/index.php/nl/
Nota bene woont hij op het Schoolakkerplein. 
Ook zijn werkplaats is in het Ginneken aan de 
Werfstraat. Zijn kunstwerken zijn door heel Neder-
land en Belgie te vinden, maar ook in de tuinen van 
Bouvigne en in en buiten de Protestantse kerk aan 
de Duivelsbruglaan.

KUNST IN HET  
GINNEKEN

WINTER 
BRACHT 
WEINIG 
SCHAATSPRET

De winter was vooral nat en aan de zach-
te kant. Toch was er ook één periode met 
vorst en een paar dagen met sneeuw. Die 
sneeuw zorgde op 20 januari voor een 
mooi winters landschap met name in het 
Mastbos. Half december was er een flinke 
vorstperiode en kon er één dag (18 dec. 
)geschaatst worden op IJsvermaak aan 
de Bouvignedreef. Daarna begon er een 
periode met overvloedige neerslag en 
kwam ook het water op de ijsbaan erg 
hoog te staan. De sluis werd vervolgens 
opengezet om het overvloedige water te 
lozen. Maar de sluis werd niet goed geslo-
ten en de hele ijsbaan liep leeg. Een flinke 
kostenpost voor de vereniging, want het 
veld moest weer helemaal gevuld wor-
den. Helaas kwam het daarna nog nau-
welijks tot vorst. 

n  Het kunstwerk Bewogen-Onbewogen 
van Ludovicus van Eijnatte.

Bermparkeerders bij restaurant het 
Mastbos, dat kan dus niet meer.

Bomen zijn gekapt voor een nieuw groot 
parkeerterrein.
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design Gabriele Centazzo

Genius Loci with its discreet drawer create a secret space, a precious 
detail perfectly integrated with pure forms and materials. 
The result is unprecedented and special.
 

Genius Loci. A place dedicated to customisation
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valcucine.com
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Ook knutsel-, bouw- en timmer-talenten 

kunnen zich uitleven op onze speelzolder. 

Binnen- en buitenpret 

Tilburgsebaan 42 Gilze, t 0161 45 66 86, www.devossenberg.net
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Traditionele New Orleansjazz in Ginneken 
THE BLUE MARBLE SILVER CORNET BAND SINDS 1984

Tijdens het Bredase Jazzfestival van vorig jaar heb ik voor het eerst kennis 
gemaakt met de Blue Marble Silver Cornet Band. De muziek sprak me erg aan, de 
enthousiaste muzikanten zorgden voor een geweldige sfeer en de mooie locatie – 
het terras achter de voormalige kweekschool op het Dr. Jan Ingen Houszplein – is 
uitstekend geschikt voor dit soort optredens. Van die groep moest ik meer weten, 
vooral toen ik hoorde dat het een band is die in het Ginneken ontstaan is en nog 
steeds bij Boerke repeteert. Op naar Wil Pas, slagwerk en zang, en Peter Sommer, 
trombone, leden van het eerste uur.

Ontstaan in 1984
In 1984 vond er een splitsing plaats binnen het 
straatorkest Intercity Brass Band. In november 
van dat jaar weet de legendarische Anton Feskens 
muzikanten uit de Intercity Band en andere 
Bredase jazzmusici warm te maken voor een 
nieuw looporkest: The Blue Marble Silver Cornet 
Band. Plaats van oprichting is de regentenkamer 
van Boerke. In die tijd was dat de locatie van de 
grootste jazzclub van Nederland: The Roaring 
Twenties Jazzclub. Op het repertoire is alleen 
maar plaats voor de oorspronkelijke jazz die in 
de jaren 1880 – 1920 in New Orleans gespeeld 
werd. Het is een stijl vol gevoel, emotie en passie. 
Ook de bezetting is zoals die in die tijd in het 
zuiden van de Verenigde Staten gebruikelijk 
was. Dat betekent dat er behalve de muzikanten 
sidewalk(st)ers zijn, die met hun rode paraplu’s 
mede de sfeer bepalen. De traditioneel geklede 
Grand Marshal heeft oog voor alles wat er rond 
het orkest speelt. Achter het straatorkest vormt 
zich de ‘second line’, publiek dat achter de muziek 

voor dit jazzgenre. Peter Sommer ontdekte een 
paar jaar geleden in New Orleans dat het daar 
niet veel anders is. Ook daar is het zoeken naar 
gelegenheden waar nog oude-jazzmuziek te 
horen is. Ook daar vooral veel gitaren. Alleen 
in de beroemde Preservation Hall zijn er nog 
iedere avond optredens in de traditionele New 
Orleansstijl. Houden jongeren nog wel van dit 
genre? Natuurlijk blijft de hoop dat er een herleving 
plaatsvindt en dat een paar jonge jazzmusici die 
in Breda actief zijn, anderen enthousiast weten 
te maken voor het genre. De Blue Marble bestaat 

DOOR TOON VAN MIERT

aanloopt. In opkomst is het zogenaamde ‘lindy 
hop’, luisteraars die spontaan mee gaan dansen 
… heel motiverend voor de spelers overigens. 

Jazzfestival Breda
In de loop der jaren heeft het orkest in binnen- en 
buitenland gespeeld. De uitnodigingen daartoe 
kwamen vaak na afloop van Jazzfestival Breda, 
waarop het orkest vanaf 1985 actief is. Eind jaren 
tachtig/begin jaren negentig was er succes op 
‘Jazz op de Heide’ in Kalmthout, gevolgd door 
studio-opnames bij de BRT in Antwerpen. Later 
optredens in Duitsland, Oostenrijk, Litouwen, 
Zwitserland, Polen, Frankrijk. Ze zijn present op 
verschillende festivals in Nederland. Muzikaal 
gaat het heel goed met de Ginnekense jazzband.  

Oude grijze koppen
Als je zo eens rondkijkt  in de Bredase jazzwereld 
zie je toch vooral ‘oude, grijze koppen’. Dat is bij 
de Marbles niet anders. Hoort dat tegenwoordig 
niet een beetje bij oude jazz? Feit is dat het 
moeilijk is om jonge muzikanten warm te maken 

nu uit 12 leden. Op alle mogelijke manieren 
probeert de band aan nieuwe muzikanten te 
komen. Het blijft zoeken als naar een speld in 
een hooiberg naar bij voorbeeld een banjospeler 
en een ervaren trompettist. Ook bespelers van 
andere instrumenten zijn van harte welkom. 
Wie geïnteresseerd is, moet zeker eens komen 
luisteren bij de repetitie op woensdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in de achterzaal van Boerke. 
Op de website www.bluemarble.nl vindt u alle 
informatie. U kunt ook contact opnemen via 
booking@bluemarble.nl 

The Blue Marble Silver Cornet Band op de trappen van het Raadhuis in het Ginneken.

INLOOP
SPREEKUUR 
OMBUDSMAN 
BREDA 
Sinds 2 maart is er iedere eerste donder-
dag van de maand ‘ombuds-inloop’ voor 
inwoners. Tussen 15.00 en 17.30 uur zit 
de commissie ombudsman Breda klaar 
om inwoners met klachten te helpen in 
het stadhuis op de grote markt.

Wat doet de commissie ombudsman?
De commissie ombudsman breda helpt 
inwoners als het misgaat tussen de inwo-
ner en de gemeente. Dat doet de commis-
sie door:
• De weg te wijzen naar het juiste loket
• Advies te geven
•  Onderzoek te doen naar klachten over 

houding en gedrag van de gemeente.

MUZIEKMIDDAG BIJ HARMONIE CONCORDIA OP 16 APRIL
Er komt steeds meer samenwerking 
tussen Ginnekense organisaties om van 
de wijk een bloeiende gemeenschap 
te maken. De Intocht van Sinterklaas 
was daar al een voorbeeld van. Ook op 
Koningsdag zorgt die samenwerking 
ervoor dat kinderen en volwassenen een 
mooi feest kunnen vieren. 

Harmonie Concordia neemt voor al die gezellige 
dagen graag het voortouw. Daarvoor is het wel 
nodig dat de harmonie op hetzelfde niveau blijft 
spelen en dat ze er vooral ook voor zorgt dat het 
aantal leden hoog blijft. Handen uit de mouwen 
dus! Op zondagmiddag 16 april organiseert 
Concordia – de oudste vereniging van Ginneken 
(1877) – samen met de Wijkraad en De Nieuwe 
Veste een muzikale middag om harmoniemuziek 
toegankelijk te maken voor jong en oud. Het 
bestuur wil de wijkbewoners kennis laten maken 
met Concordia en hen stimuleren om zelf muziek 
te gaan maken met als thema: 

Muziek maak je samen
Wat staat er op die feestelijke middag allemaal op 
het programma? Er is voor alle leeftijden van alles 
te doen om enthousiast voor deze mooie hobby te 
worden. Er liggen blaas- en slagwerkinstrumenten 
klaar om uit te proberen. Iedereen kan zich 
muzikaal oriënteren. Ook volwassenen kunnen 
ervaren hoe het voelt om een klarinet, dwarsfluit 
of saxofoon vast te houden en te bespelen. Er zijn 
ervaren spelers van Concordia en docenten van 
de Nieuwe Veste aanwezig om aanwijzingen te 
geven. Wie daarna plannen heeft om effectief te 
gaan spelen, kan informatie over het lesaanbod 
krijgen bij de stand van de Nieuwe Veste. Iedereen 
die deel wil nemen, moet zich voor 31 maart 
aanmelden (zie onderaan dit artikel). 

Een vroegere hobby nieuw leven inblazen
Zoals gezegd kan iedereen meedoen ook al heb 
je nooit een instrument bespeeld. Er zijn ook heel 
wat mannen en vrouwen die in hun jeugd muziek 
gemaakt hebben of alleen lessen hebben gevolgd. 

Er zijn mogelijk allerlei redenen geweest om 
daarna met musiceren te stoppen. Jammer! NU 
wordt het weer eens tijd om het blaasinstrument 
of het slagwerk te voorschijn te halen. Voor deze 
‘herintreders’ zijn  op 16 april workshops gepland: 
hout, koper en slagwerk. Ervaren docenten van de 
Nieuwe Veste verlenen hun medewerking. Samen 
wordt er daarna een muziekstuk ingestudeerd 
dat aan het eind van de middag uitgevoerd wordt. 
Het enige vereiste is dat je bladmuziek kunt 
lezen. Niet denken dat het te lang geleden is dat 
je gespeeld hebt: er wordt rekening gehouden 
met de verschillende niveaus. Heb je geen eigen 
instrument? Geen probleem… wij hebben er 
een voor je. Heb je volgens jezelf een erg ‘oud’ 
instrument, dan kun je dat door een deskundige 
op bruikbaarheid laten beoordelen. In een eerder 
artikel in ’t Ginneken haalde ik een citaat aan 
van Gustav Mahler dat ook van toepassing is 
op dit stukje: “Het belangrijkste van de muziek 
staat niet in de noten.” Bij musiceren gaat het 
vooral ook om de beleving en het samenspel 
met anderen, met mede-orkestleden. Plezier 
hebben in het samen muziek maken ervaart 
iedereen die in een muziekgezelschap speelt als 
een hoge vorm van amusement, waar je graag 
een gezellige wekelijkse repetitieavond aan wilt 
besteden. Waar kun je dat beter doen dan bij onze 

DOOR TOON VAN MIERT

eigen Ginnekense harmonie? Loop eens binnen 
op de repetitieavond: donderdag vanaf 19.00 uur 
in Vianden. Tot 31 maart kun je je inschrijven bij 
secretariaat@concordiaginneken.nl of via de QR 
code.

Voor alle informatie betreffende Harmonie 
Concordia kun je terecht op www.concordia-
ginneken.nl Je kunt ook contact opnemen 
met secretaris Ria Pluk op het hiervoor 
genoemde emailadres. 

Harmonie Concordia tijdens  
Koningsdag 2022.

Ja, dat heeft u
goed gehoord!
Aangezien wij graag de tijd nemen om  
u goed en rustig te adviseren werken  
wij uitsluitend op afspraak.

Hoorservice Schram
Groot Ypelaardreef 169 - Breda (tegenover Winkelcentrum De Burcht) 
076 - 5649706 - www.hoorserviceschram.nl



KAMSTEEG TUINEN, RITHSESTRAAT 152, 4838 GD BREDA

Tel. 076 - 542 12 30 info@kamsteegtuinen.nl

kamsteegtuinen @kamsteeg_tuinen Kamsteeg Tuinen BVTuinen met een goed gevoel

Heb je een mooie tuin, maar niet genoeg tijd of kennis om deze goed te onderhouden?
Kamsteeg Tuinen verzorgt graag een voorjaarsbeurt, zodat je weer optimaal kunt genieten van de tuin.

VOORJAARSONDERHOUD DOOR KAMSTEEG TUINEN

VERTICUTEREN VAN HET GAZON

BEMESTEN VAN HET GAZON, DOORZAAIEN EN
GRASKANTEN STEKEN
GAZON VERVANGEN DOOR NIEUWE GRASZODEN
OF KUNSTGRAS
SNOEIEN VAN VORSTGEVOELIGE PLANTEN ZOALS
VLINDERSTRUIK EN LAVENDEL
LEIDEN VAN KLIMPLANTEN
SIERGRASSEN SNOEIEN, WINTERKENMERK ERAF
BORDERS ONKRUIDVRIJ MAKEN, BEMESTEN,
HERINDELEN EN PLANTEN VERVANGEN
REINIGEN BESTRATING, TERRAS, TUINMEUBELS

PLAN EEN ONDERHOUDSBEURT IN!
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Vloedvlakte aan je voeten  
 

Dat was plots een prachtig gezicht! Het Markdal stond blank, een enorme water-
vlakte was te zien vanaf het ‘balkon’ aan de Ulvenhoutselaan. BNdeStem sprak 
over een binnenzee die zich uitstrekte tot aan het Waterschap en Staatsbosbe-
heer. Die veilig droog achter beschermende kades lagen en waar boswachters 
waterwachters werden! Veel mensen kwamen kijken naar dit spektakel. Ook het 
fietspad bij de Duivelsbrug stond blank. Dus afstappen, bewonderen en een an-
dere route nemen.   

DOOR JOOP VAN RIET

Flinke regenbuien hadden het water omhoogge-
stuwd en lieten de Mark en zijn meanders over 
zijn oevers stromen. Een enorme bak met water 
ontstond, precies zoals bedoeld. Zo kunnen Bre-
dase de kelders van de Van der Borchlaan droog 
blijven! Daarvoor is het Biebergdeel van de Mark 
ingericht, voor natuur die heel goed water op kan 
vangen. Zo was het vroeger voor de rechttrekking 
van de Mark toch ook al. Werken met de natuur 
bewees weer zich zelf. Dat blank staan is ook een 
bonus voor het grondwater. Het water zakt in de 
grond en vult de nog steeds te lage grondwater-
stand weer wat aan. Ook verwerkten de meanders 
veel water, zodat met die dynamische kracht hun 
bedding weer extra gevormd werd met afkalvende 
oevers en aangroeiende zandbanken in de buiten- 

Zicht vanaf Skybox Ulvenhoutselaan op ‘binnenzee’.

en binnenbochten. Dat geeft kansen voor nieuwe 
natuur! Op de foto van de ‘binnenzee’ is goed te 
zien wat het water doet. Aan de rechterkant zijn 
grote aangespoelde balken te zien. Massief hout 
van zo’n 40x40 cm. Die vormden de brug over de 
Bavelse Leij. Met hoogwater gaan ze drijven en 
spoelen een paar honderd meter verder aan. Het 
waterschap beweegt mee en legt de balken later 
weer terug op zijn plaats! Links op de foto is een 
bootje te zien, dat lag en ligt keurig afgemeerd 
aan de oever van de Mark, die nu blank staat! De 
natuurlijke inrichting van dit ‘Biebergdeel’ van het 
Markdal bewees zijn nut en was een prachtig ge-
zicht! Daaruit zijn ook lessen getrokken, zo blijkt 
de ‘meander’ langs Ulvenhout uit voorzichtigheid 
veels te breed ontworpen, waardoor de stroom-
sterkte te laag is. De meanders bij Bouvigne zijn 
veel smaller en functioneren zoals het moet. Dat 

zijn lessen die nu bij de inrichting van het Gal-
derse deel in Markdal-zuid meegenomen moe-
ten worden. En meer waterberging ontstaat ook 
door herstel van de sponswerking van de grond. 
Veel molshopen betekenen een gezonde bodem. 
Lekker luchtig voor de wormen, waar de mollen 
natuurlijk op afkomen. En poreus,  zodat er veel 
water opgenomen kan worden, als een spons dus. 
En in droge tijden sijpelt die spons weer leeg. Dus 
ook goed tegen droogte in de zomer! En heel goed 
voor het bodemleven. Een moderne boer steekt 
daarom geregeld zijn spa in de grond om de wor-
men te tellen. Hoe meer hoe beter, als indicatie 
voor een gezonde bodem. En dat zonder kunst-
mest dat weer veel stikstof bevat! Egaal groen 
gras zonder molshopen is zo dood als een pier en 
wordt wel ‘grasfalt’ genoemd! Nu wordt er vanuit 
het Waterschap hard gewerkt aan het zuidelijke 
deel van het Markdal, de lessen over smalle me-
anders en natuurlijke bodems met sponswerking 
moeten meegenomen worden. Zeker voor meer 
waterberging. Ook al bleef het water bij de fles-
senhals van de Duivelsbrug er nu vijftig centime-
ter onder, de klimaatverandering zet door. Na een 
dag was het water weer gezakt, zoals bedoeld, 
toch jammer, het was zo’n prachtig gezicht en ka-
noën over het fietspad leek me ook leuk! 

Voor iedere boom kregen ze een lotje en kans 
op een prijs. De wijkraad deelde gratis warme 
chocolademelk en glühwein uit aan de bezoekers. 
Om precies 19.00 uur stak de brandweer de 
vlam erin en kon het ‘gloeiende’ genieten gaan 

WAS DIT DE LAATSTE? 
Honderden kinderen én volwassenen 
genoten op zaterdag 7 januari van de 
traditionele kerstboomverbranding op 
het Schoolakkerplein. Vele honderden 
afgedankte bomen lagen op de 
brand-stapel, bijeengebracht door de 
enthousiaste kinderen. 

BOERKE-10 
JAAR-JOHAN

Op 1 januari 2013 maakte een 23-jarige 
jongeman de overstap naar ondernemer. 
Johan de Vos nam Boerke Verschuren op 
de Ginnekenmarkt over. Hoogtepunten 
voor hem in het café zijn: het WK van 
2014, de 1-5 overwinning op Spanje, het 
Jeu de Boule tournooi, de vele artiesten 
die langskwamen en carnaval. Maar Jo-
han noemt zeker ook zijn personeel  en 
de vele gasten, die ieder kleur hebben 
gegeven aan die mooie periode. Op zater-
dag 11 maart is 10 jaar Johan in Boerke, 
voor en met genodigden, gevierd.

GELUIDS 
HINDER  
ZUIDELIJKE  
RONDWEG

Volgens omwonenden, waaronder Jasper 
Sanders, is er de laatste tijd op de zuide-
lijke rondweg, veel meer last van geluids-
hinder. Dit zou vooral komen door een 
aantal naden/scheuren in het asfalt, die 
gerepareerd dienen te worden. Deze na-
den/scheuren zorgen voor een ‘klappend 
geluid’ van de banden van de voertuigen 
die passeren. Jasper Sanders vraagt aan 
omwonenden, die dit ook herkennen, een 
melding hiervan te doen bij de gemeente. 
Dit kan door te bellen op 14076 of anders 
te melden via de site van de Gemeente 
Breda. “Hoe meer meldingen er komen 
des te sneller er hopelijk actie wordt on-
dernomen”, aldus Jasper.

Ginnekenweg 306, 4835 NL Breda | 076-5650788

BENU Apotheek Ginneken,
de nieuwe naam van Apotheek de Ley

nu aan het Schoolakkerplein

Burg. Middelaerlaan 1-A1, 4835 EK Breda  |  076-5650788

beginnen. Een halfuurtje later ging iedereen weer 
naar huis. De kerstperiode was op deze wijze 
mooi afgesloten. Maar dit was waarschijnlijk wel 
de laatste keer dat de kerstbomen in vlammen 
opgingen. Want de gemeente Breda is niet van plan 
om de organisatie nog langer op zich te nemen.. 
De wijk of de buurt moet het zelf organiseren en 
een vergunning aanvragen. “Maar of die dan ook 
verleend gaat worden, dat is maar de vraag”, 
aldus een woordvoerder van de gemeente. Dat 
de gemeente stopt met het verbranden van de 
kerstbomen heeft niet zozeer te maken met de 
luchtkwaliteit. De uitstoot van CO2 en stikstof 

is volgens TNO-gegevens vrijwel nihil. Het is een 
centenkwestie, verbranding en inzamelen kost de 
gemeente 38.000 euro. En dat vindt B&W teveel 
geld. Het is dus zo goed als zeker dat dit de laatste 
kerstboomverbranding in het Ginneken was. 
“Jammer, er verdwijnen toch al zoveel tradities”, 
aldus de wijkraad Ginneken=Ginneken.
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WAAR IS DEZE FOTO

GEMAAKT DOOR 

JAN ROOVERS? 

Meestal komen er op onze rebus 'Waar is Lowie?' 
veel goede inzendingen van kinderen. Maar dat 
was dit keer ook het geval bij het Zoekplaatje 
van december. (kleine foto) Dat zal te maken 
hebben met het feit dat de foto was gemaakt bij 
de ingang van de speeltuin aan de Ploegstraat. 
Onder de goede inzenders is Kasper Muileboom 
geloot. Hij mag een visschotel ter waarde van 20 
euro ophalen bij het Visatelier Ginneken aan de 
Prins Hendrikstraat. De nieuwe opgave (grote 
foto) wacht weer op inzenders van zowel jong 
als oud. Waar is dit Zoekplaatje gemaakt door 
Jan Roovers? Stuur de oplossing voor 15 mei 
naar fotowedstrijd@ginneken.org. Onder de 
inzenders verloten we weer een visschotel van 
Het Visatelier Ginneken, gevestigd aan de Prins 
Hendrikstraat 167.

In het decembernummer van ’t Ginneken 
stond een artikel over het winterzwem-
men in de Galderse Meren. De voorzit-
ter van de wijkraad Ginneken=Ginneken 
Claasje van den Hoogen is, samen met 
enkele vriendinnen, zo’n fanatieke 
winterzwemster.

Onder bovenstaand motto wordt vol-
gend seizoen carnaval gevierd in het 
Ginneken. Het is een eerbetoon aan Jan 
de Schrijver. Hij is, met zijn 76 jaar, het 
oudste lid van ’t Lestogenblik.

Me schrijve geel en blaauw 
meej unne veer

Helaas waren de foto’s bij het artikel een beetje te 
klein afgedrukt. Daarom plaatsen we de foto die 
vorige keer op de voorpagina stond in deze editie 
wat groter. Tweede van rechts is Claasje. Zij laat 
ons weten dat ze weer heel  vaak in de winter ge-
zwommen hebben in de Galderse Meren en dat ze 
zich opperbest voelen. Klaar voor het voorjaar!

Carnaval 2023/2024 zal onder leiding staan van 
een nieuwe baron. Want na 4 jaar heeft Guillaume 
Martin afscheid genomen. De carnavalsvereni-
ging van het Ginneken bezocht o.a. het carnavals-
feest op de Blauwe Kamer en organiseerde de 
Broekentocht, het carnavalsontbijt en de pomp-
drooglegging. In de Broekentocht viel onder meer 
de wagen van De Spoedjes in de prijzen.

ERREMOEJ IN UT GINNEKE
Onze jaorlijkse kroegetocht op zondagmiddag be-
gonne bij Toontje in café Ut Ginneken, en dan naar 
FrouFrou. Twee keer hartstikke leutig. Dan tegen 
zessen via ut Rozelaontje en Postlaontje naar 
Moeke Brauers....wat een afgang! Moeke dicht, 
Boerke aon het sluite en eel de Ginnekemart zo 

DOOR AD ROMIJN

NIEUW HOFJE IN HET GINNEKEN
Het Willem Witteveenhof ligt op de plek waar 
vroeger een tuinderij was tussen de Bur-
gemeester Passtoorsstraat en Cartier van  
Disselstraat. Er staan in totaal 51 twee-onder-
één kap woningen. Het nieuwe hofje in het Gin-
neken is vernoemd naar Bredanaar Willem 
Witteveen. Hij was een Nederlands rechts-
geleerde en oud-Eerste Kamerlid. Samen met 
zijn partner en dochter kwam Willem Witteveen  
om het leven bij de vliegramp met de MH17  
op 17 juli 2014. De familie woonde toen in de  
Burgemeester Passtoorsstraat en op deze  
manier wil men hem de laatste eer betonen voor 
zijn staat van dienst.

WINTERZWEMMEN

Dit keer laten Frans Wijnhoven en 
Charlotte Spiro weten wat ze het 
mooiste en het lelijkste plekje van 
het Ginneken vinden. Ze woonden 
jaren met plezier in hartje Ginneken, 
in de rustieke Postlaan.

Plekjes in Ginneken

Totdat Charlotte werk kreeg in Middelburg en ze 
mooi aan de rand van de Middelburgse vesting-

gracht kwamen te wonen. Maar Corona en daar-
door het telewerken en dit schiep nieuwe moge-
lijkheden. Een groot deel van de week telewerken 
vanuit huis, kan ook heel goed vanuit Breda. Zo 
kwamen ze weer terug. Net niet helemaal weer 
in het Ginneken, maar tegen de formele post-
code grens aan. Terug op het oude honk geven ze 
graag fris terug uit het Zeeuwse hun mooiste en 
lelijkste plekjes aan. Als een welkome ‘grensover-
schrijdende’ bijdrage. Het mooiste plekje vonden 
ze bij terugkeer in de zomer direct de natuurlijke 

dood als de baron zelf! Zijn motto waor dees jaar: 
'W'ebbe ginne sluiting mir'. Nouww....niks waor 
minder waor. Schàànd! Gelukkig waor Ome Jan 
nog ope. Afzender: Frits Leijnen , CV De Tappers.

waterpartij in natuurpark Wolfslaar. Dit in schril 
contrast met het parkeerterrein waar ze geregeld 
boodschappen bij de Aldi doen. Dit is voor hen het 
lelijkste plekje van het Ginneken.Verder voelt de 
terugkeer als een warm Ginnekens bad, met de 
tennisbaan om de hoek.
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WAAR IS  
LOWIE?

De rebus: Waar is Lowie? wordt gemaakt door  
illustrator Jeroen Driessen. Lowie liep vorige keer 
op de Bouvignelaan. Lowie en Jeroen hebben  
uit de goede inzenders Linde Sikkenga geloot.  
Zij mailde: “Ik denk dat Lowie deze keer op de  
Bouvignelaan loopt.” Linde, jij mag dus een snoep-

kel Bij Zoetje is gevestigd aan de Ginnekenweg 
360. 

zak ophalen bij Zoetje. Ook dit keer loopt Jeroen 
met Lowie weer kriskras door het Ginneken, De 
vraag is dus: waar is Lowie deze keer? Stuur je 
antwoord voor 15 mei naar: lowie@ginneken.org
Onder de goede inzenders verloten we ‘een taske 
vol van Zoetje’ ter waarde van 15 euro. Snoepwin-

UITVOERINGS
AKKOORD

Het uitvoeringsakkoord wijk- en dorps-
raden 2023 – 2026 Breda is door het col-
lege vastgesteld. Het accent ligt nu en de 
komende jaren op partnerschap en dat is 
zeker nodig gezien de stevige opgaven 
die er zijn in Breda. De kerngroep wijk 
– en dorpsraden heeft aangegeven dat 
maart 2023 een mooi moment kan zijn 
om het uitvoeringsakkoord gezamenlijk 
te ondertekenen.
 
De wijk- en dorpsraden in Breda hebben 
tot doelstelling om het algemeen belang 
van de dorpen en wijken in meest brede 
zin te behartigen. Tegen deze achter-
grond bestaat de wens van het stadsbe-
stuur om te komen tot een vorm van part-
nerschap.

Partnerschap in de zin van o.a.:
• Omzien naar elkaar
•  Focus op verbinden; we willen allemaal 

iets positiefs; meningsverschil kan, 
maar blijf omzien naar elkaar.

• Informeel
• Concreet
• Resultaatgericht
• Constructief
• Proactief

Vanuit deze doelstelling zijn de wijk- en 
dorpsraden van waarde voor de stad. 
Hun activiteiten kunnen bijdragen aan 
een gemeenschappelijke doelstelling en 
zijn daarmee een relevante netwerkpart-
ner voor de gemeente. Bewoners zijn 
specialist van hun directe leefomgeving; 
deze kennis is waardevol. Wijk- en dorps-
raden zijn daarbij, maar niet uitsluitend, 
gesprekspartner voor de gemeente daar 
waar het de lokale leefomgeving betreft.

Tijdens de kerstboomverbranding van 7 
januari op het Schoolakkerplein kwam 
de redactie van dit wijkmagazine in 
contact met Marloes Radix. Haar man 
verkocht vanuit een standje warme cho-
colademelk en glühwein. De opbrengst 
daarvan ging naar de actie 'Marloes 
stopt haar MS'. Mirjam Dirven sprak la-
ter met Marloes die met haar gezin op 
het Schoolakkerplein woont.

Marloes Radix (40), fysiotherapeute, heeft Multi-
ple Sclerose (MS). Een progressieve zenuwaan-
doening in de hersenen en het ruggenmerg. Echt-
genote en moeder van twee jonge kinderen heeft 
een schrikbeeld: een rolstoel. Stamceltransplan-
tatie zet de ziekte stil. Dat kan in Mexico en kost 
70.000 euro. Geld dat ze niet heeft dus: crowdfun-
ding. Marloes ging drie jaar geleden na een volle 
dag werken naar bed. Ze is vrolijk, vol energie, 
positief en sociaal. Ze had zin in morgen. Die och-
tend werd ze wakker, blind aan een oog en een 
gevoelloos been. Marloes schrok enorm. Als  fy-
siotherapeute dacht ze gelijk aan: Guillain-Barré 
of MS. Ze deed een simpele test: ze bewoog haar 
kin naar haar borst; de tintelingen stroomden van 
haar hoofd naar haar tenen. Marloes wist: “Dit 
is hele foute boel!” In het ziekenhuis, werd haar 
zelfdiagnose door de specialist bevestigd. En alles 
was anders.

Alles anders
Er zat een nacht tussen een normaal leven en een 
leven met ziekte met veel onzekerheid. Zo was 
Marloes medekostwinner, nu niet meer. Taken in 
huis kunnen wel en dan weer niet. “Voor mezelf 
is deze chronische ziekte als notoire control-freak 
zeker niet leuk, maar ik doorleef het wel. Dat de 
MS het gezin en directe omgeving raakt, is voor 
haar meer een worsteling. “Naast Marloes ben 
ik ook een echtgenote, een moeder, een (schoon)
dochter, een zus, een vriendin en een collega. In-
eens ben ik iemand waar zij zorg om hebben, die 
dingen soms niet meer kan en dus hulp moet vra-
gen. Dat gaat tegen mijn karakter in, het maakt 
mij verdrietig.”

MS
Marloes heeft Relasping Remitting MS (RRMS), 
een vorm die in aanvallen komt. Bestaande klach-
ten verergeren en nieuwe klachten ontstaan. Na 
een aanval volgt volledig herstel of er is rest-
schade. Gelukkig is Marloes dus niet meer blind 
aan één oog. Wel is de blijvende vermoeidheid die 

Marloes voelt, haar grootste frustratie. Want die is 
geheel onvoorspelbaar. En dat heeft impact.

Impact
Wat dat doet? Marloes legt uit: “Op maandag werk 
ik een volle dag en ga ik ’s-avonds nog sporten. Op 
dinsdag kom ik mijn bed niet uit en denk ik: hoe 
heb ik dat gisteren in hemelsnaam gedaan? Dan 
moet mijn man, Gijs, de boel thuis oppakken.” Ook 
haar kinderen, Jurre (8) en Bente (5) begrijpen 
het vaak niet. “Op een slechte dag lukt het niet 
de kinderen naar bed te brengen. En leg ik uit dat 
vandaag de trap voor mij een beetje ingewikkeld 
is. Dan krimpt je moederhart.” Jurre begrijpt en 
weet inmiddels meer, hij zegt nu: “Mama, ik kom 
wel naar beneden voor mijn welterusten-knuffel.” 
Marloes voelt dat haar grenzen steeds sneller 
komen en merkt een gestage blijvende achteruit-
gang. Een kenmerk van misschien wel de volgende 
fase van MS: Secundair Progressieve MS (SPMS). 
Nieuwe vragen borrelen op: “Wat voor soort moe-
der ben ik dan over vijf jaar? Wat kan ik nog en 
wat niet?” Ze wilt dat nu haar MS stopt. “Ik ga niet 
wachten totdat ik in die rolstoel zit, dan is het te 
laat.” In Mexico biedt een kliniek een internatio-
naal erkende behandeling: stamceltransplantatie.  

Mexico
Juli. Dan vliegt Marloes met een vriendin naar 
Mexico voor de stamceltransplantatie. Gijs blijft 
bij de kinderen. Een pittig en niet ongevaarlijk be-
handeltraject. Marloes: “Ze breken namelijk mijn 
immuunsysteem af naar babyniveau, dan kan ik 
dus allerlei ziektes oplopen, die je niet wilt. Via een 
infuus stromen er gezonde stamcellen in mijn li-
chaam.” Ze staart luttele seconden voor zich uit. 
“Het wordt heel intensief, het is en blijft chemo-
therapie. Ik ga mezelf daar keihard tegenkomen 
als in ziek worden en kaal worden.” Gelukkig gaat 

haar vriendin mee: “Een enorme steun. Ze zei te-
gen mij: “Je zult vallen, maar ik raap je weer op”, 
dat is toch prachtig!” 

Crowdfunding
70.000 euro heeft Marloes nodig! Voor de tickets, 
behandeling en voor hun verblijf. De helft is opge-
haald: “Voornamelijk donaties. Ik heb tot mei om 
de andere helft te werven, wat echt niet eenvoudig 
is.” Binnenkort zijn er donatieacties zoals: “Een 
koffieconcert bij Ome Jan en massagebehande-
lingen en sportlessen bij mijn werkgever.” Onder-
tussen is alle steun in de vorm van donaties om 
Marloes te helpen welkom. Doneren kan via www.
marloesstopthaarms.nl. 

Vertrouwen
De slagingskans van de behandeling is bijna 80%. 
Marloes: “Dat getal stelt mij gerust. Het is een 
goede kliniek met competente artsen. Ze hebben 
daar al jarenlange ervaring met MS patiënten.” 
Dus ze gaat ervoor: “Ik heb vertrouwen in onze 
grote droom. Het komt goed. En al staat de MS 
maar vijf jaar stil, zelfs daar teken ik voor!”

Stamceltransplantatie in Nederland
Het Nationaal MS fonds telt in Neder-
land 25.000 MS patiënten, wereldwijd 2,8 
miljoen (2020). In december 2022 heeft het 
Zorginstituut Nederland besloten dat 
stamceltransplantatie een effectieve be-
handeling is voor patiënten met RRMS. 
Er is per jaar plaats voor tien à twintig 
patiënten bij wie medicatie niet goed 
werkt en die dus snel achteruit gaan.
Bron: www.zorginstistuutnederland.nl 

Doneren kan via deze QR code

‘JE ZULT VALLEN, MAAR IK RAAP JE WEER OP’
DOOR MIRJAM DIRVEN
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GRENSOVERSCHRIJDEND 
VAN JOEP PEETERS

De redactie van dit wijkmagazine heeft 
mij gevraagd om deze keer een wat pitti-
ger stukske te schrijven.  Ik vind dit bijna 
grensoverschrijdend gedrag, maar àla, 
hier is het. Om te beginnen, voor zo’n gat 
als het Ginneken zijn er twee stichtingen, 
Ginneken=Ginneken, en Bruisend Ginne-
ken, een beetje overdreven. Twee? Er is 
ook nog ‘t  Lestogenblik, Comité Ginne-
ken, een soort ondernemersvereniging 
de BIZ, een onderwijsstichting en Vrien-
den van allerlei kerken. Even tussendoor: 
de zaal van de Laurentius Hervormde 
Kerk is blij met andersdenkenden. Want 
katholieken drinken meer dan protestan-
ten. Een zomerbraderie en een winter-
spektakel is blijkbaar moeilijk te organi-
seren, ook al vóór corona. Reden: voor 
een dubbeltje op de eerste rang. Dat geldt 
ook voor de levende muziek. Hoeveel mag 
het kosten, een heitje voor dat karweitje, 
niet veel meer. Zo is ook Tweede Paasdag, 
Jazzin’ Around, aan het verpieteren, Ja-
renlang was Duveltjesdag een heerlijk 
alternatief voor het Jazzspektakel in Bre-
da. Hoefde je de buggy niet over de hoof-
den door te geven. Muziek=Carnaval. 
Niet jokken, na het weekend is het Gin-
neken met carnaval uitgestorven. En we 
hebben zo’n prachtig parkeerterrein: het 
Schoolakker. De Schoolakkerwoestenij 
zul je bedoelen. Wildparkeren, groenvij-
andige bestrating, toegang over de trot-
toirbanden. En dan ligt er, o nostalgie, 
de enige rolschaatsbaan van Breda, voor 
skeelers en wheelers, leuk als er geen ijs 
is. En volop koek en zopie in de buurt. 
Om de hoek ligt het patronaatsgebouw 
aan de Viandenlaan, oftewel Gemeen-
schapshuis Vianden. Met wat moeite en 
inzet kan het veranderen in een officieel 
Cultureel Centrum, met alle faciliteiten 
van dien en een betere verstandhouding 
met de plaatselijke horeca. Nu is het nog 
steeds koffiedrinken, biljarten en bingo 
voor mensen die hun plas nog kunnen 
ophouden. Zo goed geachte redactie? 
Grensoverschrijdend is ook dat ik maar 
driehonderd woorden ruimte krijg, in 
plaats van de hele oplage. Maar er is één 
troost: in Princenhage is het nóg erger.  

Column NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL

Het  was het eerste carnavalsfeest 
sinds 2020 zonder beperkingen. Een 
feest waar velen lang naar uit  hebben 
gekeken  en hopelijk ook van hebben 
genoten. Nu staat het voorjaar dan voor 
de deur.

Ginneken = Ginneken kijkt met plezier terug op de 
feestelijkheden van afgelopen najaar die tot stand 
zijn gekomen dankzij verschillende organisaties 
die in de wijk actief zijn waaronder Harmonie 

Concordia en de BIZ. Deze samenwerking bevalt 
goed en we zijn voornemens om op meer fronten 
de samenwerking te zoeken en gezamenlijk tot 
initiatieven te komen die van toegevoegde waarde 
zijn voor onze wijk en haar bewoners, bedrijven en 
bezoekers. Dit magazine zal u hierover blijvend 
informeren.
Ook de kerstboomverbranding op de eerste 
zaterdag van het jaar was een groot succes. 
Het was de eerste sinds jaren, maar we houden 
er ernstig rekening mee dat het ook de laatste 
was. Vanuit verschillende kanten wordt duidelijk 
gemaakt dat dit in deze tijd, met CO2 en stikstof-
problemen, not done is. Wij zullen hier ons met 
tegenzin bij neerleggen. De verwachting is 
dat de gemeente Breda hier volgend jaar geen 
vergunning meer voor zal verstrekken. 
Diezelfde gemeente is zich op meer thema’s 
over onze wijk aan het bekommeren. Ik ben als 
voorzitter gevraagd mee te denken hoe op termijn 
de energietransitie op wijkniveau vormgegeven 

kan worden en hoe burgers hierin betrokken 
kunnen worden. Later in maart wordt een avond 
georganiseerd voor alle wijkraden van Breda 
waarin we meer zullen horen. Wordt vervolgd dus.
Een ander thema in het Ginneken, binnen het 
aandachtsgebied van de gemeente, zijn de 
“Terrasregels”. Er blijkt voor de inrichting van 
terrassen niet voor de hele stad dezelfde regels en 
voorschriften te gelden. Dit is men aan het herzien 
en wellicht heeft dit ook consequenties voor het 
Ginneken. Ook hiervoor geldt: wordt vervolgd.
Tot slot wil ik iets kwijt over het Marga Mincoplein. 
Het zou toch heel mooi zijn als er dit jaar eindelijk 
zicht komt op de realisatie van de herinrichting en 
dat we dit als wijk feestelijk kunnen openen!
Dit waren zo de belangrijkste wetenswaardigheden 
van onze bestuurstafel, ik wens u een mooi 
voorjaar!

Hartelijke groet namens het bestuur van G=G
Claasje van den Hoogen voorzitter

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN   
MET MINDER AGRARISCHE INVLOED 

DOOR JOOP VAN RIET

Die zijn nu met het bezorgen van ’t Ginneken aanstaande 
of net al achter de rug. Het zijn deze keer echt bijzondere 
verkiezingen! Waar 

Waar van oudsher de agrarische invloed heel groot was, en ook terecht was 
omdat het praktisch alleen om belang van landbouw ging, zijn dit de eerste 
verkiezingen waarbij de stem van ‘burgers’ als kiezer echt zijn gewicht krijgt. 
Want de van oudsher nog op regenteske manier voor boeren en bedrijven 
gereserveerde zetels zijn vervallen. Dat was een lange wedloop met de tijd. 
Omdat het kabinet daar niets over in het coalitieakkoord had staan, kwam er 
een initiatiefwetsvoorstel van Laura Bromet (GL) en Tjeerd de Groot (D66). 

Dat is een moeilijk en intensief traject dat anders door de ambtenaren op 
een ministerie gedaan wordt. Het lukte hen een meerderheid in de Tweede 
Kamer te krijgen voor volledige afschaffing van de ‘geborgde’ zetels. In de 
Brabantse Delta zijn dat er 7 van de 31. Dan door naar de Eerste Kamer. 
Daar zou geen meerderheid zijn, daarom kwam CU met het compromis, om 
de agrarische inbreng te borgen voor hen toch twee zetels te reserveren en 
als balans ook ‘natuur’ twee zetels te geven. Dus 2-2. 

Inmiddels hadden alle vertragingsacties en discussie de deadline voor 
publicatie van de wet heel dichtbij gebracht. De minister noemde invoering 
voor de verkiezingen zelf ‘irrationeel’. Maar een breed gesteunde (80 – 60) 
motie van de Tweede Kamer zorgde toch voor een huzarenstukje van de 
minister. Zodat de wet twee dagen voor de deadline in de staatscourant 

gepubliceerd werd en een feit was. Na jaren een geweldig succes van de 
indieners! Meer betrokkenheid van burgers is ook hard nodig want zeker het 
toekomstige Klimaatbeleid vraagt om flinke maatregelen die het belang van 
landeigenaren overstijgen. Het gaat om een breed maatschappelijk belang. 
Voor de nieuwe coalitie die in Brabantse Delta nu gevormd moet gaan worden, 
is ook belangrijk dat in de nieuwe wet het anachronisme van verplicht altijd 
een geborgde agrarische vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur op te 
nemen, ook is vervallen. Het programma en het dagelijks bestuur worden dus 
echt door de meerderheid van de gekozen partijen bepaald. 

Hopelijk komt er zo ook een eind aan het terechte of onterechte imago dat 
Brabantse Delta het meest remmende Waterschap in Brabant is. Juist voor 
gezond water en toekomstbestendig Klimaatbeleid is grote voortvarendheid 
nodig. We gaan dat binnenkort zien.       

EARLY BIRD TICKET
€ 25,00

SUMMER PARTY XIII EDITION
@INGENHOUSZ BREDA
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EXCL. BTW

wacht niet te lang als je nu al weet dat je erbij wilt zijn!

INCL. WELKOMSTDRANKJE

voormeer informatie?
neemdan contactmet ons op

info@5pm-socialclub.nl

Wil je deze avond echt
optimaal genieten

boek dan een
Special Friends Table

KAMSTEEG TUINEN

Tuinen met een goed gevoel



Ginnekenweg 368

Ambachtelijke Dakbedekkingen

Dakdekkers
Leidekkers
Zink- en koperslagers
Loodgieters

JVK Daken BV jvkdaken.nl
info@jvkdaken.nlBreda - Ossendrecht

V K
JURGEN VAN KEULEN

Juwelier Goudsmid Rijken
Winkelcentrum De Burcht 38a - Breda

Telefoon:Telefoon:T 076-5657157

Lever nu oud goud d 
of zilver in! 

(sieraden, munten, horloges,..))
Legitimatie verplicht • LeeftLeeftLeef ijd vanaf 18 jaaaar 

• VoVoV orwaarden in de winkel

TeTeT vens inkoop van gouden munteen.
Zilver,r,r zilver bestek enz. enenz.

Zit u krap bij kas, uw goud en merkhorloge zijn 
veel geld waard. Kom vrijblijvend voor een waarde 
beppalingg,, u ontvanggt direct contant gegeld of via bank




