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KAARSJES OP KERSTAVOND

Op Kerstavond (Vigilie) worden op het Pools Militair Ereveld Ginneken, zoals de Poolse traditie dat
voorschrijft, kaarsjes aangestoken. Dat gebeurt bij ieder graf van een militair die sneuvelde bij de
bevrijding van Breda in oktober 1944. Lees verder op pagina 3
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LAATSTE
WEETJES!
... Er komt ook voor het
Ginneken vóór de zomer een nieuw
terrassenbeleid.
... Er wordt een verkeersdrempel
aangelegd in de Ginnekenweg en
voor de Ginnekenmarkt.
... De nietjes voor het stallen
van de fiets voor Giant in de
Raadhuisstraat verhuizen naar
de hoek Raadhuisstraat/Viandenlaan (bij De Knoop).
... Er komt geld beschikbaar voor
een speelplein aan de Keermanslaan.
... De rijrichting in de Duivelsbruglaan, tot aan de Markhoek,
wordt bekeken.
... Er zijn vergevorderde
plannen voor een weekmarkt, op
dinsdag, op het Schoolakkerplein.
Circa 15 ondernemers hebben
interesse.
... Begin volgend jaar vindt er een
schouw plaats in het Ginneken.

WINTERZWEMMEN, ZOT OF ZALIG?
Ongewild heeft de Coronaperiode een
nieuwe hype voortgebracht, het zogenaamde Winterzwemmen.
DOOR LENIE SIMONS

Winterzwemmen in de Galderse Meren.
Tweede van rechts Claasje van den
Hoogen.

Werd dit tot enkele jaren geleden nog door slechts
een enkele fanatiekeling beoefend, nu zie je bij
meren en plassen regelmatig groepjes mannen en
vrouwen die de kou trotseren en een duik nemen
in het koude water. Eén van hen is Claasje van
den Hoogen. Voor velen in het Ginneken wellicht

bekend als voorzitter van de wijkraad Ginneken
= Ginneken. Maar dat terzijde. Claasje is een
fanatiek winterzwemster, vertelt ze. Jarenlang
trok ze, samen met enkele vriendinnen, haar
baantjes in Zwembad Wolfslaar en ’s winters in
de Wisselslag.
Corona gooide roet in het eten, of liever gezegd,
gooide alles op slot; in september 2020 werden alle
zwembaden gesloten.
Geen nood voor Claasje en kompanen. Breda
heeft immers zijn openbare plas, de Galderse
Meren.
Lees verder op pagina 5
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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:
Ginnekenweg 327
076-5600618

Wilhelminastraat 2
076-5220830

Parkstraat 6
076-7857916

Mailen mag natuurlijk ook naar daphne@altijdlentekinderopvang.nl
www.altijdlentekinderopvang.nl
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IN MEMORIAM: WIM SIEGMUND
Op 6 november jl. is op 85-jarige leeftijd Wim Siegmund overleden. ‘De Sieg’ was
een bekende inwoner van Ginneken die aan de basis stond van veel verenigingen
en organisaties. Toon van Miert, Michiel Crince en Peter van der Ven halen
herinneringen op aan deze opvallende figuur.
DOOR TOON VAN MIERT, MICHIEL CRINCE
EN PETER VAN DER VEN

“Zonder ‘De Sieg’ geen ’t Lestogenblik”, zo begint
Toon van Miert. “Tussen mijn 20e en 40e heeft Wim
Siegmund als medeorganisator van activiteiten
in Ginneken een grote rol in mijn leven gespeeld.
Echt bevriend waren we niet, daarvoor lagen
onze interesses te ver uit elkaar. Wim was een
geweldig turner bij Sint-Christophorus en ik een
weinig getalenteerde voetballer bij Baronie. Maar
ja, Café Brauers verkocht bier en daar zagen
we elkaar ieder weekend. Daar hoorden we aan
de stamtafel of aan zijn vaste plek aan de toog
sterke verhalen over zijn prestaties als lid van
de wedstrijdploeg van Christophorus. Om dat te
bewijzen liep hij met regelmaat wat later op de
avond op zijn handen naar het toilet en terug. Op
zijn handen lopen deed hij ook als antennebouwer
op de nok van het dak of op een schoorsteen. Later
liet hij zich omscholen tot drukker en vormgever
en volgde hij cursussen journalistiek.”
“Vanuit Christophorus heeft hij samen met o.a.
Dries Feskens in 1959 een carnavalsvereniging
opgericht. Ze wilden gelijk meedoen aan de
Carnavalsoptocht in Breda; inschrijven kon nog
net: op ’t Lestogenblik. Zelf was Wim niet zo’n
carnavalsvierder, eigenlijk helemaal niet, maar
het organiseren van leutige activiteiten was
zijn lust en zijn leven. Ik heb in mijn leven nooit
meer iemand ontmoet die die kunst zo perfect
beheerste. Hoogtepunten ieder jaar waren het
droogleggen van de pomp op zondagmiddag
en de begrafenis op dinsdagavond. Vooral dat
laatste was een organisatorische prestatie van
jewelste. Wat genoot hij als de Ginnekenweg
van Oranjeplein tot Ginnekenmarkt volstond met
droevige Ginnekenezen, voor ieder raam een
kaars brandde en treurende vrouwen de overleden
baron wilden aanraken.”
“En Wim ging schrijven en dat heeft het Ginneken
ook in positieve zin ervaren. Zijn ‘meesterwerk’ en
nog steeds de basis van het carnavalsverhaal in
Ginneken was de geschiedenis van het geslacht
‘Le Dernièrre du Moment’, waar de huidige Baron
nog steeds een nazaat van is. Ginneken en dan
vooral ’t Lestogenblik heeft ontzettend veel aan
de Sieg te danken.”
“Wim Siegmund kwam uit een Gronings geslacht. Noorderlingen zijn, zei hij zelf, stugge,
eigenwijze en eigenzinnige mensen, recht door
zee. We hebben dat gemerkt. Hij had zich haast
onmisbaar gemaakt en meende in de late jaren
zeventig en jaren tachtig daaruit ook rechten te
kunnen putten. Wij hebben dat uit gemakzucht

Vervolg van pagina 1

Het nieuwe restaurant Markant op de
Prins Hendrikstraat is sinds maart volop in bedrijf. Een kleinschalige zaak gerund door het jonge stel Demi Hendriks
en Martijn Struijk. Een makkelijke tijd
om te ondernemen is het niet. Corona
ligt net achter ons en nu een energiecrisis. Maar Martijn is vol vertrouwen: “Wij
draaien goed.” Dat de naam voor het
restaurant later niet uniek bleek, deert
ons niet. “Het bracht ons juist in contact
met naamgenoten. Zoals TV Markant,
daar sponseren we inmiddels een tennis
damesteam: Markante Dames”, vertelt
Martijn lachend. Kijk voor een uitgebreider artikel over restaurant Markant van
Mirjam Dirven op www.ginneken.org
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Herdenking
Op zondag 30 oktober vond weer de jaarlijkse
herdenking van de bevrijding van Breda plaats
op het Pools Militair Ereveld Ginneken aan de
Vogelenzanglaan. Het was dat weekend 78 jaar
geleden dat Breda werd bevrijd door de 1e Poolse
Pantser Divisie onder leiding van generaal
Maczek. De ceremoniemeester Ed Cuber deed
dat voor de 30ste keer samen met Sylwia Parzonka.
Deze Poolse dame deed voor de eerste keer mee.
Het comité heeft zich inmiddels uitgebreid met
vier nieuwe jonge leden en die willen dat het
ereveld goed op de kaart blijft staan. Het comité
laat ons weten dat ze Ed Cuber, ook via deze weg,
speciaal willen bedanken voor het leiden van de
ceremonie al die 30 jaar.

– we wisten dat alles perfect zou verlopen –
geaccepteerd. Het werd steeds moeilijker om met
een ‘alleenheerser’ als hij om te gaan. Het werd
onrustig onder de vrienden van ’t Lestogenblik.
De eerste vier baronnen en de Sieg kwamen
lijnrecht tegenover elkaar te staan. Daarna kwam
ik hem alleen nog maar af en toe op straat tegen.
‘Houdoe’ zei ik dan tegen hem.”
Michiel Crince herinnert zich Wim Siegmund
als ‘het geheugen van het Ginneken’: “In de tijd
van de Dorpsraad heb ik met Wim als secretaris
en penningmeester en Tymon Lely als voorzitter
met hem samengewerkt aan het heil van het
Ginneken. Wim was de drijvende factor en stak
daar ook al zijn tijd in. Er gebeurde weinig in het
Ginneken waar Wim niet van op de hoogte was
en een mening over had. In het geheugen staan
nog zaken zoals het verkeerscirculatieplan en de
pogingen om verkroeging van het Ginneken tegen
te gaan.”
“Op zijn werkkamer boven had hij een gigantisch
archief en kon hij alles uit het verleden tevoorschijn
toveren. Wim had wel de eigenwijsheid om
afspraken naar eigen bevindingen uit te leggen en
ook zonder overleg te publiceren. Daarmee heeft
hij naast de uiterst interessante artikelen over het
Ginneken soms ook persoonlijke zaken te berde
gebracht. Op andermans tenen staan hoorde daar
vaak bij.”
Peter van der Ven is met Wim Siegmund in contact
gekomen in de tijd van Annex-50. “Die stichting
was in het leven geroepen om erbij stil te staan
dat Ginneken in 1992 50 jaar was geannexeerd.
Naast Wim waren ook Toon van Dongen, Jan
Roovers en Ad van Ierssel drijvende krachten
achter deze organisatie. Het leidde uiteindelijk
tot ruim een week aan activiteiten: de harmonie
die door de straten trok, de verlichting van de
wijzerplaten van de katholieke Laurentiuskerk, de
uitgave van meerdere boeken en een reünie in De
Vianden die door ruim 2000 mensen uit binnen- en
buitenland werd bezocht.”
“Ik had niet zo veel ‘geschiedenis’ met Wim,
maar vanaf het eerste moment vielen me enkele
eigenschappen op: Wim kon perfect organiseren,
hij had een ongelofelijk creatieve geest waar
altijd een goed idee uit opborrelde en hij was zeer
onverzoenlijk richting personen waar hij ooit een
conflict mee had gehad. En dat waren er veel.”
“De jaren ’80 en ’90 waren de hoogtijdagen van
het Ginnekens Nieuwsblad. Diverse redacteuren
schreven artikelen, maar niemand schreef zo veel
als Wim. Stukken over de historie van Ginneken,

Wim Siegmund ontving in 2000 een
koninklijke onderscheiding voor zijn
inzet in vele verenigingen
over de verkeerscirculatieplannen, overleg met de
gemeente Breda, activiteiten in Ginneken, Wim
schreef het. Bovendien verzorgde hij in z’n eentje
de gehele grafische opmaak van de krant. Helaas
werd de krant langzaamaan ook zijn persoonlijke
spreekbuis om mensen in zijn omgeving aan
te pakken met wie hij een appeltje te schillen
had. Dat heeft ertoe geleid dat steeds meer
redacteuren het voor gezien hielden.”
In februari 2001 is Wim afgetreden als bestuurslid
van de Stichting Dorpsraad Ginneken en heeft
‘Ginneken Bewonersbelangen’ opgericht. Daarbij
kwam het tot conflicten over wie nu het Ginneken
vertegenwoordigde. Op initiatief van Jan Roovers
en Michiel Crince van de Stichting Dorpsraad
Ginneken en Luc Scholtis van Vereniging Ons
Ginneken is op 11 april 2002 voor een samengaan gekozen in een nieuwe vereniging:
Ginneken=Ginneken.
Michiel: “Wim liet zich niet de kaas van het brood
eten en bleef publiceren via zijn website onder
de noemer ‘Ginneken bewonersbelangen’. Toch
waren deze publicaties vaak een schop tegen de
schenen van mensen die zich ook belangeloos
inzetten voor het welzijn van het Ginneken.
Uiteindelijk heeft dit in 2003 geleid tot een
breuk, waarbij Wim niet meer welkom was op de
vergaderingen van Ginneken=Ginneken (zie BN
De Stem van 9 september 2003).”
Door de isolatie is langzaamaan het fanatieke
karakter van de publicaties van Wim verdwenen.
De laatste jaren is het zelfs helemaal stil geworden rond de bewonersbelangen van Wim. Met
zijn overlijden is een zeer markante figuur uit het
Ginneken verdwenen.

www.degezellin.nl
service@degezellin.nl
tel. 06-24281578

specialist in ouderenwelzijn

Een hoortoestel op afstand,
hoe dan?

Meerten Verhoffstraat 3 • 4811 AR Breda • 076-5232700

www.vandenbrekelnotariaat.nl
Tot voor kort moest u voor een hoortoestel altijd naar een
audicien, niet alleen voor advies, maar ook voor het instellen en
voor de controle-afspraken. Voor een aantal hoortoestelmerken
is er nu de mogelijkheid om alle nodige stappen op afstand uit te
voeren d.m.v. een tablet of smartphone en de bijbehorende app.

Hoe werkt het?
Wanneer u denkt dat u een (nieuw) hoortoestel nodig heeft kunt
u hiervoor contact opnemen. We maken vervolgens een afspraak
voor een intake in de winkel. De vervolgafspraken regelt uw
audicien via smartphone of tablet en bijbehorende app met u op
afstand. U hoeft dus niet meer naar de winkel te komen, u kunt
thuis in uw vertrouwde omgeving blijven.

Vergoed de zorgverzekeraar deze hoortoestellen?
De hoortoestellen die op afstand ingesteld kunnen worden zijn
ook leverbaar binnen de vergoedingen van de zorgverzekeraars.

Delpratsingel
24
4811
Breda
076-5232700
Meerten Verhoffstraat
3 • AP
4811
AR Breda
• 076-5232700
www.vandenbrekelnotariaat.nl

Kootstra actiepakket 2023
€ 1.395,-

Voordelen
ÇAlleen voor de eerste afspraak komt u naar de winkel
ÇGeen rechtstreeks contact of reistijd
ÇGegarandeerd de nieuwste hoortechniek

25 Autorijlessen

Gratis
proefles!

Praktijkexamen
Betaling in termijnen
mogelijk

Brabantplein 4, Breda | 076-5204264
www.kooijmanhoortoestellen.nl

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: WWW. KOOTSTRARIJOPLEIDINGEN.NL
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De dames in het koude water
van de Galderse Meren

Vanaf dat moment zwemt Claasje, met inmiddels een groepje van
zo’n 8 vrouwen, wekelijks hier haar kilometer.
“Het is zo heerlijk” vertelt Claasje enthousiast. “Drie á vier keer per
week gaan we zwemmen, om half acht ’s morgens. Ik voel me niet
alleen supergezond, maar het is ook heel gezellig. En soms, als het
heel stil is, en je zwemt daar in alle rust lijkt het ook een beetje op
meditatie”.
Het sociale aspect werd zeker in Coronatijd nog eens versterkt. De
horeca was overal gesloten maar een alternatief was snel gevonden
in de vorm van een “kofferbakcafeetje”.
“Na het zwemmen gezellig met z’n allen wat drinken bij de
kofferbak. Soms koffie, soms glühwein met wat lekkers erbij. En dan
in je badjas de auto in en thuis heerlijk onder de douche”.
“Je voelt je daarna als herboren” lacht Claasje “bovendien merk ik
dat ik sindsdien veel beter tegen de kou kan en me veel fitter voel”.
Het zwemclubje van Claasje is lang niet het enige. Veel meer

mensen hebben, min of meer door Corona opgelegd, deze tak van
sport ontdekt. Een voorloper van het winterzwemmen is natuurlijk
de traditionele Nieuwjaarsduik. Ook bij de Galderse Meren zijn op
1 Januari de nodige heldhaftigen te vinden om op deze manier het
nieuwe jaar in te luiden.
“Dan is het hier hartstikke druk, maar superleuk hoor” vertelt
Claasje verder.
“Weer of geen weer – van regen heb je eigenlijk ook geen last als je
zwemt – we gaan altijd. Vorig jaar in februari had het gevroren en
gesneeuwd. Dan zwem je tussen de ijsschotsen door in een witte,
stille wereld. Dat is zo ’n bijzondere ervaring. Haast magisch. Bijna
niet te beschrijven.”
“Eigenlijk moet je zo ’n winterduik zelf ervaren” voegt Claasje tot
slot toe.
Of ik zin heb om een keer mee te gaan zwemmen? Heel graag. Over
een maandje of zes!

MUZIEKSALON SPRONK IN GINNEKEN

DE MOOISTE KLASSIEKE MUZIEK HOREN,
ZIEN EN BELEVEN …
Bij het beluisteren van muziek moet
er een wisselwerking ontstaan tussen
het muziekstuk, de uitvoerder en de
luisteraar. “Het belangrijkste van de
muziek staat niet in de noten”, zei
Gustave Mahler.

middagbijeenkomsten in Mariëndal beginnen om
15.00 uur; de herhaling van het programma in Het
Gele Huis is op de donderdagavond om 20.15 uur.
De entree is € 15,-; daar krijgt u gratis een kopje
koffie/thee en een wijntje na afloop bij.

DOOR TOON VAN MIERT

‘Beleving’ was een belangrijk en veel voorkomend
woord in het gesprek dat ik een tijdje geleden had
met Marga van Engelen en Jetje van Wijk, twee
bevlogen muziekliefhebbers. Jetje is beroepsmusicus en als pianist bekend in het Bredase. Zij
organiseren al twaalf jaar Muzieksalon Spronk:
twee keer per maand een muzikale middag en
avond waarop een thema uitgewerkt wordt. Het
plan is ontstaan in Muziekhandel Spronk aan de
Wilhelminastraat, waar ook de eerste bijeenkomst
plaatsvond. Vanaf het begin waren de bezoekers
enthousiast. Toen Spronk stopte, werd het Spelletjescafé aan de Zandbergweg de locatie voor de
donderdagavond. Jammer genoeg sloot het Spelletjescafé definitief de deuren. Na een succesvolle periode bij Bengels is nu Het Gele Huis (Haagse
Markt 6 achter) de plek waar het op donderdagavond allemaal gebeurt. Op dinsdagmiddag wordt
hetzelfde programma gepresenteerd in ons eigen
Mariëndal aan de Duivelsbruglaan.
Jetje van Wijk stelt als artistiek leider het programma samen. Zij of een andere presentator vertelt het muziekverhaal van de avond, toont beelden en foto’s bij muziekfragmenten. Jetje verzorgt

KARTNER BEGRAVEN
IN HET GINNEKEN

Jetje van Wijk (r.) met Anna Ivanova
achter de vleugel bij Muzieksalon Spronk.

als begenadigd pianist samen met een andere beroepsmusicus een live optreden. Zo vertelt klavecinist/organist Lambert van Eekelen op 14 en 16
februari ons over de geschiedenis van het Franse
klavecimbel en laat hij ons kennis maken met de
bijzondere klank van dat instrument.
Wat heb ik in het verleden genoten van bijeenkomsten over o.a. De Smaak van Satie, Jazz bij Muzieksalon Spronk, Vivaldi, Schumann’s Wonderwereld en een avond over Gregoriaanse muziek.
Het zijn interessante avonden vol ‘beleving’ en dat
is ook de doelstelling van de Salon: een lijn aanbrengen tussen een bevlogen musicus en mensen
met verwondering. Het gaat erom hoe muziek op
je overkomt, wat ze met je doet of zoals Jetje van
Wijk het verwoordde: “Hoor eens hoe deze muziek
het leven mooi maakt, rijk maakt”. De dinsdag-

Maar … de Muzieksalon doet meer. Ieder jaar in
januari wordt in drie bijeenkomsten een muziekonderwerp belicht in al zijn facetten. Mahler is
in het verleden aan de beurt geweest, maar ook
Debussy en Philip Glass. Komende januari gaat
het in twee opeenvolgende weken over Johannes
Brahms, een onnavolgbaar persoon met bijna niet
te grijpen mooie muziek. In de eerste week (10
en 12 januari) vertelt dirigent Lex Wiersma over
‘Brahms & het orkest’. In de tweede week (17 en
19 januari) verhaalt dirigent Ruben de Graauw
over de grote werken en de prachtige liedkunst
van de componist. Het spreekt voor zich dat er
veel muziek te beluisteren is. De dinsdagmiddagbijeenkomsten zoals gebruikelijk in Mariëndal
en die op donderdagavond in Het Gele Huis. Op
zondagmiddag 29 januari sluit Jetje van Wijk de
cyclus af in de prachtige zaal van het Stedelijk
Gymnasium met het onderwerp ‘Frei aber Einsam,
het einde van een tijdperk’. Er is veel live muziek
en ook van een andere kunstdiscipline gelieerd
aan het onderwerp kunt u genieten. Een Passe
Partout kost €40,- en losse kaarten €15,-. Te bestellen op de website van de Salon.

BREDA
TRAAG MET
UITVOERING
MARGA
MINCOPLEIN

Op de website van Muziek Salon Spronk
vindt u het hele programma voor de komende tijd: www.muzieksalonspronk.nl

Goed gesprek tussen wijkraad en wethouder
CDA-wethouder Jeroen Bruijns is blij met de grote betrokkenheid van de wijkraad Ginneken=Ginneken. Hij zei dat tijdens
een kennismakingsbijeenkomst met het bestuur.
DOOR AD ROMIJN

De wijkraad vindt juist dat zij pas laat betrokken wordt bij allerlei wijkplannen van het college. Diverse problemen in het Ginneken werden besproken
zoals o.a. het Schoolakkerplein.
Breda gaat voor de vergroening van de pleinen in de stad 14,5 miljoen uittrekken. Volgens de wethouder vallen hier ook het Schoolakkerplein en Mariaplein onder. “En het Schoolakkerplein mag wel opgepimpt worden.” Over het
Oranjeplein zei Bruijns dat het ontwerp dat er voor is, in de planning zit om
uitgevoerd te worden. Het plein zal daarna het Marga Mincoplein gaan heten.
Volgens Bruijns moet er zeer zeker ook naar het fietsprobleem in het Ginneken worden gekeken.
“Er moeten meer plekken komen om de fiets te stallen in het Ginneken en
mogelijk worden er ook scooterplekken gerealiseerd. Nu worden ze zo maar
overal neergezet.”
De wethouder gaat verder kijken naar de rijrichtingen van de Duivelsbruglaan tot aan de Markhoek. Hij noemde het vreemd dat iedereen van de Markhoek over de toch al drukke Ginnenekenmarkt moet rijden. De wethouder zei

De op 8 november overleden Pierre Kartner is begraven in het Ginneken. Pierre
Kartner, natuurlijk ook bekend als Vader
Abraham, was vaak in het Ginneken te
zien. De laatste jaren ging het minder
met hem en trok hij zich steeds meer terug. Volgens zijn zoon Walter is Kartner
thuis overleden aan de gevolgen van botkanker. Op vrijdag 11 november is hij
in kleine kring begraven op de begraafplaats aan de Vogelenzanglaan. Pierre
Kartner ligt daar vlak bij zijn ouders.

aan het eind van de bijeenkomst dat het college de input van de wijkraad
en de bewoners meer dan nodig heeft. “Betrek ons erbij, wij hebben jullie
inzet nodig.” Klachten, ideeën en opmerkingen van de bewoners kunnen via
de wijkraad maar ook de ‘Buiten Beter app’ en telefoonnummer 14076 zijn
hiervoor te gebruiken.

De werkgroep Oranjeplein heeft al in
april 2019 een aanvraag gedaan om het
plein te vernoemen naar de in Breda geboren schrijfster Marga Minco (geboren
in 1920 in de Prins Hendrikstraat). In
augustus 2020 heeft Marga Minco haar
toestemming gegeven en dit heeft geleid
tot een raadsbesluit dat het Oranjeplein
na de reconstructie haar naam zal krijgen. De coronaperikelen hebben geleid
tot een forse vertraging in de uitvoering.
Bijkomend voordeel is dat het nieuwe
plein ook van een kunstwerk kan worden
voorzien. Dit is in overleg met de dochter
van Marga Minco ontworpen. Toch leidt
de vertraging die nu is ontstaan tot enige
onrust. Vanuit de gemeente Breda is er
op dit moment weinig voortgang in het
project zichtbaar. Michiel Crince, voorzitter van de werkgroep Oranjeplein/
Marga Mincoplein, daarover: “ik hoop dat
er snel schot in de zaak komt, zodat Marga
Minco, die inmiddels 102 is, de opening
nog kan beleven.”
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Plezier
gegarandeerd!

Binnen- en buitenpret

Tilburgsebaan 42 Gilze, t 0161 45 66 86, www.devossenberg.net

Wereldse huisgemaakte producten
Zwitserse specialiteiten
Heerlijk eten & drinken in een nieuw jasje

Feestdagen Bestellijst beschikbaar voor week 51 & 52.
Van 1 t/m 16 januari 2023 rusten wij uit
en gaan we nieuwe inspiratie opdoen!

Ginnekenweg 317, Breda I 06-51775417
shop@store317breda.nl I www. store317.nl
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BEZORGERS
GEZOCHT

HEALTHY HOTSPOT AAN DE GINNEKENWEG
Als je fast food wil, dan zijn er mogelijkheden genoeg. Meestal
gaat het dan om een ongezonde vette hap. Maar bij de Rocket
Salad Bar aan de Ginnekenweg 20 kun je een gezonde snelle
(maaltijd-)salade vinden.

Wijkmagazine ’t Ginneken verschijnt
vier keer per jaar. Het magazine wordt
door de redactie en andere vrijwilligers
huis aan huis bezorgd in heel het Ginneken. Door deze eigen bezorging weten
we dat het magazine in het Ginneken
goed bezorgd wordt. Wat extra ondersteuning zou echter welkom zijn. We zijn
nog altijd op zoek naar een aantal mensen die ‘t Ginneken op vrijwillige basis
willen bezorgen. Een ronde lopen kost
ongeveer twee uur tijd. Aanmelden kan
via info@ginneken.org

WORD JIJ
WIJKMINISTER?
In Breda, (dus ook in het Ginneken,
Ulvenhout en Bavel) maken kinderen
al meer dan 15 jaar nieuws via het kindermagazine ChaTime. Dit magazine
staat onder de redactionele leiding van
Lidia van Hooijdonk. Zij heeft in 2005
ChaTime bedacht om de wereld van
kinderen te verbreden, kinderen uit
alle wijken, dorpen en van verschillende achtergronden en culturen met elkaar in contact brengen.In samenwerking met organisatie Vrijwillig & Co,
gaat ChaTime een project aan van een
jaar: het opzetten van een kinderwijkraad onder de naam: WijkminiSters. De
organisatie is net begonnen om kinderen van het basisonderwijs, groep 7 en
8, enthousiast te maken om “miniSter” te worden. Het eerste team staat
al klaar, doel is dat alle wijken en dorpen ministers hebben en dat zij meedenken over hun buurt, wijk of dorp.
Wil jij ‘miniSter’
worden stuur dan
een mailtje naar
redactie@chatime.nl

Het idee van Onno Claessen werd geboren tijdens de corona-lockdowns. Hij
zag hoe restaurants overgingen op thuisbezorgen, meestal alles in plastic
verpakt, grote dozen en/of thuis nog een laatste bereiding nodig. “Maar ik
wil een niet seizoensgebonden gezonde maaltijd neerzetten, waarbij de
duurzaamheid in acht wordt genomen”, aldus Onno. “Plastic proberen we
zoveel mogelijk te beperken, we hebben dagelijks verse producten en we
koken elektrisch.” Het ondernemen zit bij geboren Bredanaar Onno in het
bloed. ”Samen met topkok Pascal Ariëns, hebben we een menu samengesteld van gezond én lekker eten. We zijn nu de eerste saladebar van Breda
en willen gezond eten toegankelijker maken. Alles wordt hier met passie in
de open keuken bereid.” Je kan van de lunch of het avondeten genieten op
het adres Ginnekenweg 20, maar de Rocket Salad Bar bezorgt ook alles snel,
op kamertemperatuur, in Breda aan huis. En het mag gezegd worden: het
is geen saaie salade die voorgeschoteld wordt, maar funky healty food. The
Rocket Salad Bar is alle dagen geopend van 11.30 tot 20.30 uur. Reserveren
kan tot drie dagen vooruit via de website therocketsaladbar.com . “Met ons
hele team streven we met onze maaltijden naar een gezonde geest in een
gezond lichaam”, zo sluit Onno Claessen af.

Onno Claessen in zijn Rocket Salad Bar.

Aanpak Schoolakkerplein moet gewoon!
Op initiatief van VVD-raadslid Mariken Voermans is er in
oktober in zaal Vianden een bewonersavond gehouden over
de toekomst van het Schoolakkerplein en omgeving.
DOOR AD ROMIJN

De avond werd georganiseerd in samenspraak met omwonenden, ondernemers (BIZ) en de wijkraad Ginneken=Ginneken. In totaal kwamen er zo'n
60 belangstellenden naar de bijeenkomst. Iedereen was het wel over eens dat
er iets moet gebeuren aan en met het Schoolakkerplein. Als grootste problemen werden genoemd: de slechte en vaak zelfs niet aanwezige belijning,
het moeilijk zichtbaar zijn van de in- en uitritten en het totaal ontbreken van
toezicht op het Schoolakkerplein. Ook de verkeersveiligheid kwam geregeld
ter sprake. Rond en op het plein wordt vaak hard gereden. Bert Kamp kwam
met idee om van het wegdek tusssen Viandenlaan en Vogelenzanglaan een
fietspad te maken. Ook het stallen van de fiets zou op het Schoolakkerplein
mogelijk moeten zijn. Iedereen was het er over eens dat het plein beschikbaar moet blijven voor de kermis en Hartje Ginneken. Geregeld werd ook
gevraagd om een oplossing voor de rotzooi, zeker bij de glas- en vuilnisbakken en bij de hondenuitlaatplaats. Het plein zou ook wel wat opgevrolijkt
mogen worden met bloembakken en een wekelijkse markt. Johan de Vos
noemde het allemaal maar “pleisters plakken”. Volgens hem moet het meteen groots worden aangepakt met een parkeergarage onder het plein. Wat
bijna alle bezoekers van de infoavond betreft, moet het Schoolakkerplein in

ieder geval snel een update krijgen. Verzucht werd wel dat dit de verdere
verkeersproblematiek in het Ginneken niet zal oplossen. De VVD komt binnenkort met een bespreeknotitie in de gemeenteraad van Breda. Maar de
partij laat ook weten dat dit allemaal niet in een paar maanden geregeld is.
Opsteker is wel dat verantwoordelijk wethouder Jeroen Bruijns geld uittrekt
voor de aanpak van de pleinen in Breda. Hopelijk valt daar dan het Schoolakkerplein ook onder.

DE HONINGRAAD; CENTRUM VOOR LEVEN MET ÉN NA KANKER!
Ieder die er wel eens langs gereden,
gelopen of gefietst heeft, of voor het
stoplicht bij de Baronielaan stond te
wachten heeft het zich ongetwijfeld wel
eens afgevraagd. Bij het alleenstaande
huis aan de J.W. Frisolaan: de
Honingraad wat is dat en wat moet ik
mij voorstellen bij een Inloophuis? Ik
kan me dat voorstellen want bij de naam
Honingraad en Inloophuis denkt men
niet direct aan die vreselijke ziekte waar
vrijwel iedereen zelf of in zijn omgeving
mee te maken heeft of heeft gehad:
namelijk kanker.
DOOR JOOST VAN DER MEER

De Honingraad is namelijk een stichting die zich
inzet voor mensen die kanker hebben, kanker hebben gehad en/of mensen die er in hun naaste omgeving mee geconfronteerd zijn. En Inloophuis,
inmiddels omgedoopt tot Centrum voor leven met
en na kanker, staat voor mensen die met deze
ziekte direct of indirect te maken hebben en daar
begrip en steun kunnen vinden.

Kanker kan tegenwoordig goed behandeld worden, vaak door chemotherapie al dan niet gecombineerd met gerichte bestraling van de kwaadaardige cellen. Als een patiënt vrij is van deze cellen
of wanneer van nog een therapie en/of bestraling
geen resultaten meer te verwachten zijn wordt
de behandeling gestopt en is de patiënt medisch
gezien uitbehandeld. Lichamelijk gezien kan de
kanker mogelijk verdwenen zijn, maar daarmee
is de kanker nog niet uit het “hoofd”. De vrees en
de onzekerheid dat de kanker terug kan komen,
kan zeer verlammend werken op het doen en laten van zowel de uitbehandelde patiënt als op zijn
naaste omgeving. Vaak is het moeilijk om hierover
praten met anderen die niet zo direct met kanker
te maken hebben gehad. Met lotgenoten als gesprekspartner lukt dat vaak wel omdat die zich
makkelijker kunnen verplaatsen in de situatie omdat zij daarin zelf ook hebben gezeten of nog zitten. De Honingraad wil ondersteuning bieden aan
mensen met kanker en hun naasten. Niet alleen
door lotgenoten met elkaar in contact te brengen
en een luisterend oor te bieden, maar ook door het
aanbieden van tal van activiteiten om de gedachten te verzetten en aan iets anders te denken dan

aan kanker. Het is vaak moeilijk voor patiënten,
de familie en bekenden om het denken, over hoe
met de ziekte om te gaan, te doorbreken. De ervaring van lotgenoten kan daarbij helpen maar
de stap om hulp te zoeken bij het verwerken van
de gevolgen van kanker is vaak hoog. De Honingraad wil die stap voor patiënten en hun naasten
zo makkelijk mogelijk maken. De deur staat altijd
open, de koffie staat klaar en zo’n 30 gastvrouwen/heren bieden ‘inlopers’ een luisterend oor en
maken de gasten wegwijs in wat de Honingraad
aan ontspannende en educatieve activiteiten te
bieden heeft. Er zijn zo’n 15 activiteiten, van yoga
tot speksteen bewerken, waaraan de gasten, geheel vrijblijvend, kunnen deelnemen onder begeleiding van professionals. In een ongedwongen
sfeer komen lotgenoten zo in contact met elkaar,
kunnen gedachten worden verzet door met “iets”
bezig te zijn en ontstaan er spontaan gesprekken
die soms wel maar heel vaak niets met kanker te
maken hebben. Ook ervaringen over nog te volgen
behandelingen kunnen hierbij worden uitgewisseld. Bij die activiteiten wordt vaak veel gelachen
maar ook samen gehuild. Gemiddeld nemen per
week zo’n 70 ‘inlopers’ deel aan de activiteiten.

De Honingraad biedt ook de mogelijkheid voor
een snelle doorverwijzing naar professionele, gespecialiseerde psychologische begeleiding en behandeling. Mocht u, als patiënt of als naaste, ook
behoefte hebben aan een luisterend oor en meer
willen weten over de activiteiten van de Honingraad kijk dan eens op www.honingraad.nl. Daar
vindt u de informatie over de mogelijkheden die
de Honingraad te bieden heeft. Of loopt u anders
eens binnen op de J.W. Frisolaan 100. U bent altijd
van harte welkom.
Stichting Honingraad.
De Honingraad is volledig afhankelijk van giften
en donaties, soms in natura, van bedrijven en particulieren om het huis draaiend te houden. Uiteraard zijn nieuwe sponsoren welkom want het is
soms best lastig de financiële eindjes aan elkaar
te knopen. Ook nieuwe gastvrouwen of –heren zijn
vanzelfsprekend meer dan welkom. Nieuwe gastvrouwen/heren krijgen een training door IPSO
voordat zij worden ingezet bij de opvang. Mocht u
interesse hebben om te sponsoren of u in te zetten als vrijwilliger, neem dan contact op met de
Honingraad via welkom@honingraad.nl of loop
eens binnen aan de J.W. Frisolaan. Zij zullen u als
sponsor of vrijwilliger, evenals de ‘inlopers’ met
open armen ontvangen.

Ja, dat heeft u
goed gehoord!

NIEUW IN BREDA
ALLE MERKEN ZIJN WELKOM!

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

Oogmetingen

RICHARD VAN DEN
ASSUM
Contactlenzen

Zonnebrillen

Graaf Hendrik III plein
47
Monturen
4819 CK Breda
T 076 5228749 (voordelig en exclusief)
E info@assumoptiek.nl
Gratis en makkelijk

VERKOOP, SERVICE EN ONDERHOUD VAN
E-BIKES | STADSFIETSEN | SPORT-FITNESS FIETSEN
RACEFIETSEN | MOUNTAINBIKES | ACCESSOIRES

parkeren voor de deur!

Graaf Hendrik III plein 47
4819 CK Breda
076-5228749
info@assumoptiek.nl

STORE BREDA
RAADHUISSTRAAT 10 - 4835 JB BREDA - 076 201 4966
WWW.GIANT-STORE-BREDA.NL

WONING (VER)KOPEN?
Borrelwijnen | Kerstwijnen | Bubbels Oud en Nieuw
App of bel voor jouw bestelling 06 83160554
Wij bezorgen ook aan huis in het Ginneken eo
Info@plaisirduvin.nl | webshop www.plaisirduvin.hetwijnhuis.nl

076 8888 922 / KIKIMAKELAARDIJ.NL
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KERSTBOOMVERBRANDING
IN GINNEKEN !

Het is al jaren een mooie traditie voor
de kinderen in het Ginneken om na de
feestdagen de kerstbomen op het Schoolakkerplein bij elkaar te brengen tot een
geweldige berg en deze dan met hulp en
onder toezicht van de brandweer in de
fik te steken. In de afgelopen jaren kon
het feest voor de kinderen telkens geen
doorgang vinden vanwege corona, maar
nu staan alle seinen op groen, zodat op
diverse plaatsen, verspreid over de gemeente Breda, de kerstboomverbrandingen door kunnen gaan. De kerstboomverbranding in het Ginneken is gepland
op: Zaterdag 7 januari 2023 om 19.00
uur op het Schoolakkerplein
Vanaf 18.00 uur kunnen de bomen ingeleverd worden en voor de kinderen
zijn er dan weer leuke prijzen te winnen bij de verloting. De wijkvereniging
Ginneken=Ginneken verleent al enkele
jaren zijn medewerking bij de organisatie van het hele gebeuren. Ook dit keer
zal de wijkvereniging er weer alles aan
doen om er, met name voor de kinderen
uit het Ginneken, samen met hun (groot-)
ouders, een prachtig feest, compleet met
koek en warme chocomel,van te maken !

Senioren worden geacht langer thuis te
blijven wonen. Het ziet er naar uit dat
het aantal plaatsen in verzorgingshuizen af gaat nemen omdat er simpelweg
geen personeel meer voor is. Door de
vergrijzing zijn er meer plaatsen nodig,
dus dat gaat knellen! KBO Brabant is
daarom bijvoorbeeld in gesprek met ministeries, om dan in elk geval te zorgen
voor meer ondersteuning thuis. Ook zijn
we actief in de behandeling van de pensioenen. Wij leiden ook vrijwilligers op
tot vrijwillige ouderen ondersteuners,
cliënt ondersteuners, belasting invulhulpen en thuisadministrateurs. Wij zorgen
dat er woonadviseurs zijn en we hebben
een gratis juridische helpdesk voor o.a.
geschillen bij de WMO en de WLZ. Een
deel van de contributie wordt door de afdelingen afgedragen aan KBO-Brabant
om dat mogelijk te maken. Er zijn flyers
beschikbaar met informatie daarover. De
verschillende afdelingen in Breda zorgen
verder voor lokale activiteiten. Daar gaat
dan ook de meeste belangstelling van de
leden naar uit. Het betreft kaartmiddagen, bingo, themamiddagen. Maar ook
dagreisjes worden aangeboden. De contributie varieert per afdeling, maar ligt
tussen € 22 en € 25 per jaar.
Kortom, wordt lid van onze “Bond” en
meld je aan bij KBO, afdeling Breda-Zuid,
Secretaris; Jacqueline Smit-Antonissen
telefoon 06-51066383
Penningmeester; Jan Maas
telefoon 076-5201739
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GIANT AANWINST VOOR HET GINNEKEN
Ze hebben alle twee ruime ervaring en zijn ook alle twee
gepassioneerd door het fietsen en de wielersport. We
hebben het dan over Milan Dekkers en Raoul Potters. Milan
is manager en Raoul is de werkplaats-manager van de Giant
Store aan de Raadhuisstraat 10 in het Ginneken.
De winkel is sinds begin september geopend en volgens Milan “het adres
voor een goed afgemonteerde fiets. Natuurlijk is Giant daarbij het hoofdmerk. Maar we hebben ook als submerk Liv. Dat is specifiek voor dames.
Deze fietsen hebben een ander zadel, stuur en aangepaste geometrie.” Bij
Giant vind je verder tweewielers van stadsfiets tot hoogwaardige e-bike en
alles wat daar tussen in zit. “En dat allemaal in een goede prijs/kwaliteitverhouding en juist afgemonteerd”, aldus Milan. “En we zijn er ook voor alle reparaties van de fiets”, zegt Raoul. “Dat geldt voor alle merken. De klant kan
de reparatie zelf thuis inplannen, zodat men de fiets weer zo snel mogelijk
terug heeft.” Ook voor helmen, fietskleding, fietstassen en verlichting kun je
bij Giant terecht. “We proberen echt zo compleet mogelijk te zijn en iedereen
is welkom voor vrijblijvende informatie en advies. En de koffie staat klaar!”
Giant is inmiddels de grootste fietsfabrikant van de wereld met in Nederland
46 vestigingen. De zaak in het Ginneken is geopend van dinsdag tot en met
zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur (op zaterdag tot 17.00 uur).
Kijk voor meer informatie op de website www.giant-store-breda.nl
of bel met (076) 201 49 66.

Milan (l) en Raoul in de Giant aan de Raadhuisstraat 10.

IN MEMORIAM

PASTOR BEN KORTMANN, EEN MARKANTE HERDER!
Het overlijden van Ben Kortmann heeft veel parochianen verrast en ontroerd. Hij
werd op handen gedragen en de volle Laurentiuskerk op de dag van zijn uitvaart
(21 oktober) was daar de bevestiging van. Parochianen, familieleden, vrienden en
collega’s kwamen samen in een laatste eerbetoon aan een warme en hartelijke
man. In het Ginneken was Ben Kortmann pastoor van 1982 tot 1994.
DOOR BEN HULSHOF

VAKBOND
VOOR
SENIOREN
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Thuisgevoel
ln zijn eerste preek bood hij onze gemeenschap
zijn ‘geloofsbrieven’ aan. Hiermee maakte de
rijzige gestalte, die hij was, duidelijk waar zijn
verantwoordelijkheid lag. Daarmee dwong hij
van begin af aan respect af, zonder een vorm van
afstandelijkheid te tonen. Zoals in al zijn preken
wist hij duidelijk te maken, waar het in dit leven
en met het geloof om zou moeten gaan, zonder
belerend over te komen. Hij gaf je een thuisgevoel
in de kerk. Hij wist het kloppend hart van de
samenleving te doorgronden en voor velen was
hij een ruimdenkende raadgever. Hij had van die
opsteek zinnetjes: ‘Je moet doen wat jouw hart je
ingeeft’ zonder een exact antwoord te geven op
een gestelde vraag.

De juiste proporties
Veel van zijn parochianen heeft hij bijgestaan in
de laatste uren van hun leven en hen een waardige
uitvaartdienst gegeven. En veel bruidsparen blij
gemaakt met de inzegening van hun huwelijk. Hij
ging ook moeilijke situaties waarin de kerk in een
negatief daglicht kwam te staan niet uit de weg.
Ik moest daarbij denken aan één van de laatste
preken die hij met Kerstmis heeft gehouden over
het misbruik in de kerk. Op magistrale wijze wist
hij dit fenomeen te verwoorden en de negatieve
kwalificaties in de juiste proporties te plaatsen
zonder de schuldigen vrij te pleiten van hun
misdragingen.

aandenken en eerbetoon aan een geliefde herder
en priester. Hij leeft voort onder ons. Hij werd en
wordt nog steeds op handen gedragen als we over
hem spreken. Wij gedenken met warmte en diep
respect, onze trouwe goede Ben Kortmann!

Vitrine in de kerk
Wij hebben in de vitrines in de Laurentiuskerk
een kleine expositie van foto’s ingericht als

Op www.ginneken.org staat een nog uitgebreider
in memoriam over Ben Kortmann door Ben
Hulshof.

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL

Het Bruist nog steeds in ’t Ginneken!
We kijken terug op twee feestelijke gebeurtenissen, de Ginnekense Quiz en de succesvolle
Sinterklaasintocht. Het bestuur is blij hier een
bijdrage aan te hebben kunnen leveren en ik wil
mijn grote waardering en dank uitspreken aan alle
vrijwilligers die hier hun schouders onder hebben
gezet. Zonder vrijwilligers en hun inspanningen
zouden dergelijke activiteiten nooit plaats kunnen
vinden.
Wat betreft wijkzaken, er vindt overleg plaats met
de wijkmanager en de wijkboa om aandacht te
vragen voor thema’s als leefbaarheid en veiligheid
naast de volgende zaken.

• het onderhoud van de openbare ruimte, op
veel plaatsen ligt de voetgangersbestrating er
dramatisch bij.
• de rijrichtingen van de Duivelsbruglaan tot aan
de Markhoek.
• kritische evaluatie van het proces van de
kermisvoorbereidingen.
• de problematiek van te weinig mogelijkheden om
fietsen te stallen op en rondom de Ginnekenmarkt.
• de uitbreiding van de terrassen op de
Ginnekenmarkt.
• communicatie van gemeente richting burgers
bij werkzaamheden, wegomleggingen, vegen van
straten enz.
• intensiteit van ophalen groenafval in een warme
zomer als dit jaar.
Daarnaast is de wijkraad uitgenodigd om met de
gemeente mee te denken over de broodnodige
energietransitie in de stad. Deze handschoen
pakken wij als bestuur van de wijkraad graag op.
Claasje van den Hoogen voorzitter van de
wijkraad Ginneken=Ginneken

IN MEMORIAM:
BRAM EIGEMAN

Begin november is op 79-jarige leeftijd
Bram Eigeman overleden. De muzikant
en instrumenten-reparateur woonde aan
de Koningin Emmalaan. Daar hingen op
de dag van zijn afscheid aan de huizen
de vlaggen halfstok. Bram, die geboren
werd in Vianen, speelde zelf trombone,
sax en trompet. Ook schreef hij diverse
carnavalsnummers zoals De Muts van
Ger Couvreur. Het repareren van blaasinstrumenten deed hij samen zijn vrouw
Tanja. De werkplaats was achter hun
huis.

Vakwerk met een
prachtig resultaat.
Wilt u graag nieuwe kozijnen en deuren, maar ziet
op tegen de verbouwing? Met Belisol is dat niet
nodig. Onze vakmensen zijn gespecialiseerd in het
monteren van kozijnen en deuren en doen dit met
de uiterste zorg.
Maak vrijblijvend een afspraak op belisol.nl
Belisol. Liefde voor het vak.
Belisol Breda - Neerloopweg 20, 4814 Breda
T. 076 - 52 24 767 - E. breda@belisol.com - www.belisol.nl
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Sinterklaas, Kerstman of
minister Christianne van der Wal?

Veel belangstelling in De Pekhoeve voor de avond over het Ulvenhoutse bos.

Wie gaat het Ulvenhoutse Bos op de flanken van het Markdal redden? Horen die
Sinterklaas en zo wel bij de natuur van Ginnekens Markdal? Natuurlijk wel, mensen zijn ook een zoogdiersoort, verwant aan mensapen en bepalen in heel grote
mate het wel en wee van onze natuur!
DOOR JOOP VAN RIET

Zo bleek ook op een info-avond over het Ulvenhoutse Bos in de Pekhoeve in november, georganiseerd door De Groene Koepel, MarkkantMilieudefensie en IVN Mark&Donge. Als eerste
liet Ed Michels (Ecodat-SBB) zien wat er aan waterhuishouding en kostbare natuur in het Ulvenhoutse Bos allemaal mis gegaan is, maar ook hoe
dat door het herstel van de natuurlijke kwelwaterstromen nu weer hersteld gaat worden. Opwellend water, dat van ver komt is zuiver en van
levensbelang voor de zeldzame planten in het bos.
Het moet weer het onmisbare fundament voor de
natuurlijke toekomst worden.
In een volle zaal, met ruim honderd belangstellenden, in de Pekhoeve sprak Peter von Meijenfeldt
(voorzitter Markkant) vervolgens over de stikstof
belasting op het unieke maar wegkwijnende Ulvenhoutse Bos. Er komt vanuit de directe omge-

ving zoveel stikstof en ammoniak in het bos dat
brandnetels, braamstruiken, pijpestrootje, etc.
zich zwaarlijvig vol vreten en de tanige witte rapunzel en bosanemoontjes over woekeren! Weg
zijn de bijzonderheden van het Ulvenhoutse Bos.
En dat is allemaal mensenwerk. Die stikstof komt
vooral van ‘piekbelasters’ uit directe omgeving
van het Ulvenhoutse Bos. Door te ruime vergunningen van gemeentelijke en provinciale overheden werd elke keer weer meer toegestaan.
Daar helpt geen Ginnekense Sinterklaas of Kerstman aan, maar wel een Natuur en Stikstofminister Christianne van der Wal, zou je denken. Helaas
voor het Ulvenhoutse Bos levert haar plan in 2030
nog maar een overlevingskans van slechts 17 %
op! Want er is meer dan 250 % overbelasting van
de levensvatbaarheid! Dat is toch geen perspectief op leven?

Reden voor de samenwerkende natuurverenigingen van Natuurplein de Baronie om een ‘geschrokken brief’ aan de Minister te sturen met
‘Minister, dit kan zo niet!’. En de vraag aan de
agrarische ondernemingen (ook in het Markdal)
om te schakelen naar duurzame kringloop landbouw. En als hulp zijn de piekbelasters hier al door
een ‘stikstofgroepje’ geïnventariseerd. Waarschijnlijk uniek in Nederland.
Daar kan dus al direct mee gestart worden, terwijl
de minister nog zoekende is. De brief die ook naar
Vlaanderen en het provinciebestuur gestuurd
was, maakte blijkbaar wel wat los, want de Brabantse onafhankelijke voorzitter van de stikstof
aanpak (GGA – Gebieds Gerichte stikstof Aanpak)
Hein van Stokkom liet de volle zaal in de Pekhoeve
al weten op korte termijn kennis te willen komen
maken. Dan komt natuurlijk ook de aanpak om het
Ulvenhoutse Bos te laten overleven aan de orde.
Dat kan mooi in samenhang met duurzame agrarische bedrijvigheid in het Markdal. Toch nog een
verlate Sinterklaas surprise of als Kerstman cadeautje? Of een doortastende actie van de Natuur
en Stikstof minister? Zo kan mensenwerk ook de
natuur laten leven!

‘CONCORDIA GEEFT RUIMTE’ IN NIEUWJAARSCONCERT

STICHTING
VRIENDEN OUDE
LAURENTIUSKERK
De laatste activiteit van de Vriendenstichting in dit jaar betrof op zondag
27 november het vierde concert in de cyclus ‘Bach in Ginneken’. Het 23-koppige
Koor werd samengesteld uit zeer ervaren zangers uit Breda en omstreken en
ook de professionele instrumentalisten
en zangsolisten waren grotendeels uit
eigen streek afkomstig. Het geheel stond
weer onder de kundige en enthousiaste
leiding van Ruben de Grauw. Het werd
een prachtig adventsconcert in dit mooiste erfgoed dat we in Ginneken bezitten.
Het ligt in de bedoeling dat deze concertcyclus ook in de komende jaren wordt
voortgezet. Dat kan alleen indien ook
veel inwoners van het Ginneken de weg
naar deze concerten in de protestantse
kerk van Ginneken weten te vinden. U
mag in uw nieuwe agenda de data 16
april (zondag na Pasen) en 12 november
al hiervoor reserveren ! Het zou mooi zijn
wanneer deze traditie nog meer door de
brede gemeenschap van Ginneken wordt
ondersteund. Het vormt zo een spirituele verbinding tussen verleden, heden
en toekomst in het Ginneken. Wij zijn
verheugd u nu al onze eerste activiteit in
het nieuwe jaar te kunnen aankondigen.
Op zondag 26 februari 2023 om 16.00
uur wordt de 7e Laurentiuslezing uitgesproken, dit keer door Prof. dr. Paul van
Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis en
theologie aan de Universiteit van Tilburg
onder de titel Kruis en Munt, geen keuze
maar een verbinding. Deze lezing sluit
aan bij de 6e Laurentiuslezing eerder dit
jaar, waarin econoom Lans Bovenberg
sprak over een nieuwe visie op economie.
Dit naar aanleiding van het door hen samen in 2021 geschreven boek Kruis en
Munt. Tijdens de lezing zal de spreker
benadrukken dat de huidige economie
gebaat is bij levensbeschouwelijke ideeën. Daarbij komen vragen aan de orde
als: Hoe en welk moreel besef draagt bij
aan een menswaardiger en duurzamere
economie? Kan een theologische visie op
economisch handelen helpen de kloof te
dichten tussen armoede en overvloed?
Na de lezing zal er een nazit zijn in Mariëndal met gelegenheid tot discussie met
de spreker. Zeer de moeite waard om te
komen! Nadere gegevens zult u in februari kunnen vinden op de flyers en posters
die dan in Ginneken gedistribueerd zullen worden. Nadere informatie: Peter
Wassink, tel.nr: 076-5650733. Website:
www.vriendenprotestantselaurentiuskerk.nl

TOENAME VERKEER

DOOR TOON VAN MIERT

Goedheilig man in een open limousine een tocht
door de wijk om te eindigen bij Zaal Vianden. Daar
werd hij opgewacht door een bomvolle zaal kinderen, ouders, oma’s en opa’s. Het werd een geweldig feest waar jong en oud van genoten heeft. Zie
ook pagina 13.

Geslaagd sinterklaasfeest
Decennialang heeft Harmonie Concordia de intocht van Sinterklaas georganiseerd en muzikaal begeleid. Dit jaar op 20 november lukte dat
weer uitstekend dankzij de samenwerking met de
Wijkraad, de basisscholen, Zaal Vianden en enthousiaste bewoners. Ginneken op zijn best! Veel
handen maken licht werk en dat was nodig bij de
voorbereiding van het feest. Om half twee stond
de Ginnekenmarkt vol kinderen en ouders die de
Sint met liedjes verwelkomden toen die op het balkon verscheen. Met Concordia voorop maakte de
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Nieuwjaarsconcert 22 januari
De komende tijd maakt Concordia zich op voor het
jaarlijkse Nieuwjaarsconcert in de protestantse
Laurentiuskerk. Het thema is dit jaar ‘Concordia
geeft Ruimte’. Het thema is breed en multi-interpretabel en dat wordt in een vrolijk concert duidelijk. Het Nieuwjaarsconcert is voor de bewoners
van Ginneken een mooie gelegenheid om kennis
te maken met de harmonie. Na afloop van het concert is er de altijd weer de gezellige nazit in Mariëndal. Het concert begint om 14.30 uur. De kerk is
open vanaf 14.00 uur.
‘Club van 100’
Het is van groot belang voor Ginneken en zijn
bewoners dat Harmonie Concordia haar bijdrage
levert aan de traditionele evenementen die door

het jaar heen in de wijk georganiseerd worden.
Koningsdag, intocht Sinterklaas, activiteiten rond
kerst, Dodenherdenking enz. kunnen alleen maar
slagen als de harmonie voor een gepaste sfeer
zorgt. U kunt de harmonie in deze mooie opdracht
steunen door lid te worden van de ‘Club van 100’.
Voor € 50,- wordt u dan op de hoogte gehouden
van alle activiteiten van Concordia en u krijgt
daarvoor een uitnodiging. Meldt u zich aan via secretariaat@concordiaginneken.nl
Zelf muziek maken
Het wordt nog mooier voor u als u lid wordt van
de gezelligste harmonie van de stad. Kom eens
op donderdagavond kijken en luisteren naar de
repetities. Vanaf 19.00 uur wijst dirigent Martijn
Krijnen de leden de juiste weg bij het ontwikkelen van hun muzikale talenten. Bij Carla Vermolen
kunt u terecht om u aan te melden en voor inlichtingen over het Opleidingsorkest. (Carlavermolen@
gmail.com) Op www.concordiaginneken.nl vindt
u alle informatie. U kunt ook contact opnemen
met secretaris Ria Pluk: secretariaat@concordiaginneken.nl

Volgens omwonenden van de zuidelijk
rondweg is er weer duidelijk sprake van
een toename van verkeer na de coronaperiode. Over de verbindingsweg rijden
volgens hen dagelijks zo’n 33.000 voertuigen, waarvan 350 vrachtwagens. Eerder was afgesproken met het gemeentebestuur dat er een maximum van 30.000
voertuigen zou gelden. De omwonenden
willen dan ook dat er een einde komt aan
de groei. Zeker het vrachtverkeer moet
teruggedrongen worden. De omwonenden willen dat Breda maatregelen neemt.

076 - 303 81 00
www.mcftaxaties.nl
info@mcftaxaties.nl

Verhuis- of verbouwplannen? Laat uw woningtaxatie
deskundig én snel uitvoeren door Marie-Claire Fiddelers,
Register-Taxateur bij MCF Taxaties.

WONINGTAXATIES
vanaf € 449,-

HET BORRELT
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BRUIST

BIJ MOEKE

(NWWI) Taxatierapporten
Calcasa rapporten
Bureauwaarderingen

BINNEN 48 UUR NA OPNAME
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TAXATIE DOOR ERVAREN
REGISTER-TAXATEUR
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Let's make a connection!

design Gabriele Centazzo

APK, ONDERHOUD EN REPARATIE VAN ALLE MERKEN,
IN RENAULT.
AlleGESPECIALISEERD
Auto merken,
mathenessestraat
45
gespeciAliseerd in

4834 eA Breda

renAult.
tel:Breda,
076 - 5614644
Mathenessestraat
45, 4834 EA
tel: 076 - 5614644
www.de-renaultspecialist-breda.nl
www.de-renaultspecialist-breda.nl

Genius Loci. A place dedicated to customisation
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.
Van Leerzem Italiaanse Keukens
Ginnekenweg 182, 4835 NH Breda
tel. 0765149971
vanleerzemkeukens.nl
valcucine.com

BENU Apotheek Ginneken,

de nieuwe naam van Apotheek de Ley
nu aan het Schoolakkerplein

Ginnekenweg 182, 4835 NH Breda
tel. 0765149971 vanleerzemkeukens.nl
valcucine.com

Ginnekenweg
306,
4835
NL Breda
| 076-5650788
Burg.
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EK Breda
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Wilde haren & Chardonnay
Nathalie Schalke woont in het Ginneken. Dit najaar verscheen haar debuutroman. Zij schreef het boek op een berg
in Portugal.
DOOR AD ROMIJN

Haar debuutroman. ‘Wilde haren & Chardonnay’ is
een indringend liefdesverhaal geworden, waarin
complexe thema’s die momenteel spelen in onze
maatschappij als: gaslighting, huiselijk geweld,
verslaving, vreemdgaan, depressie en suïcide, niet
geschuwd worden en rauw worden belicht. Het is
een roman geworden, waarin bovenal de liefde

overheerst en sterke persoonlijkheden zich ontwikkelen.
Waar gaat het over?
Twee gebroken zielen vinden elkaar in een gedeeld verleden en een gezamenlijke hoop op een
toekomst. Je bent niet waar je denkt te zijn, rock
bottom kent meerdere dieptes. Het boek kost
22,95 euro en is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel (o.a. Van Kemenade aan de Ginnekenweg).
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ENORME
DRUKTE BIJ
SINTERKLAAS
ONTVANGST

Het boek is met een fles wijn ook verkrijgbaar
bij Plaisir du Vin op de Ginnekenmarkt en via
www.storytellconcepten.nl/shop

DE KLEIDUIJVEN WINNEN 5E GINNEKENSE QUIZ
Op 18 november was in De Vianden
regelmatig het gekraak van de hersens
te horen. In de zaal waren namelijk de
deelnemers aan de vijfde Ginnekense
quiz bezig om antwoorden op de vragen te bedenken. Aan het einde van de
avond hadden De Kleiduijven de meeste
punten verzameld. Dit team, bestaande
uit bewoners van de Van Duijvenvoordestraat, mag zich daarom een jaar
lang Ginnekens Slimste noemen.
DOOR PETER VAN DER VEN

Achter de Kleiduijven eindigde Het Bestuur op de
tweede plaats, net als bij de vorige editie. De derde plaats was voor Biljartvereniging Ginneken, de
winnaars van de vorige keer. De top-5 werd compleet gemaakt door Moby Dick (bewoners van vd
Borchlaan) en de Boeren Sociëteit Ginneken KD.
De quiz kon wederom op veel enthousiasme rekenen van de deelnemers. De teams kregen vragen
voorgeschoteld in zes categorieën, met onder andere sport, muziek, Ginneken en actualiteit. Ook de
fotoronde ontbrak deze keer niet. Daarin werden
de teams uitgedaagd om de juiste locaties van opvallende bomen en gevelstenen te noemen, plus
de namen van Ginnekense carnavalsbaronnen. De
quiz werd mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van Ginneken = Ginneken. De Vianden
zorgde behalve voor de locatie ook nog voor lekkere hapjes tussendoor. De prijzen voor de teams

WAAR IS
LOWIE?

De Kleiduijven nemen de eerste prijs in ontvangst uit handen van presentator
Ad Romijn.
werden beschikbaar gesteld door veel Ginnekense
ondernemers. Klein puntje van zorg was de tegenvallende belangstelling. Er deden 17 teams mee,
het laagste aantal van alle edities. Dat werd mede
veroorzaakt door een aantal afzeggingen op het
laatste moment. De organisatie gaat er voorals-

nog vanuit dat dit een eenmalige dip was en is al
bezig met de voorbereidingen op de volgende quiz.
Deze staat gepland voor vrijdag 24 november 2023.
Zet die datum alvast in de agenda!

De rebus: Waar is Lowie? wordt gemaakt door
illustrator Jeroen Driessen. Lowie was vorige keer
op het Schoolakkerplein. Lowie en Jeroen hebben
uit de goede inzenders Annelore de Clercq geloot.
Zij mailde: “Lowie loopt op ’t fijne grote Schoolakkerplein, vast op weg naar ‘Bij Zoetje’ mmmm
ik wil meeeee!!! Groetjes Annelore.

Wel Annelore, jij mag dus een snoepzak ophalen
bij Zoetje.
Ook dit keer loopt Jeroen met Lowie weer kriskras
door het Ginneken, De vraag is dus: waar is Lowie
deze eerste keer? Stuur je antwoord voor 15 februari naar: lowie@ginneken.org

Vorig jaar lukte het Sinterklaas niet om
het Ginneken te bezoeken. Maar dit jaar
heeft de goedheiligman het Ginneken
weer wel bezocht. Hij arriveerde zondag
20 november om 13.30 uur op de Ginnekenmarkt. Na een korte zoektocht stond
hij opeens op een balkon. Heel veel kinderen waren met hun ouders naar de
Ginnekenmarkt gekomen om de Sint
te verwelkomen. Daarna werd er, met
harmonie Concordia voorop, een korte
rondrit door het Ginneken gehouden.
De route ging via de Raadhuisstraat,
Viandenlaan, Dillenburgstraat, Ginnekenweg, Ginnekenmarkt, Raadhuisstraat en Viandenlaan naar zaal Vianden.
Daar begon rond 14.30 uur een gratis
toegankelijk Sinterklaasfeest, met voor
bijna alle kinderen een cadeautje. Het
was namelijk zo druk dat de cadeauzakken van de roetveegpieten op een gegeven moment leeg waren. De kinderen
hadden voor de Goedheiligman een dansje ingestudeerd en de Sint riep een aantal kinderen bij zich. Sinterklaas heeft
ons al laten weten dat ie volgend jaar het
Ginneken weer zal bezoeken.

Onder de goede inzenders verloten we ‘een taske
vol van Zoetje’ ter waarde van 15 euro. Snoepwinkel Bij Zoetje is gevestigd aan de Ginnekenweg 360.
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KUNST IN
HET GINNEKEN
Ja ik weet het, ik ben geen Ginnekenaar
en ook geen Ginnekenees want ik ben
van Moederheil van na de annexatie.
Maar het Leike stroomde vlak achter
onze tuin, dus ik heb Ginnekse lucht ingeademd en naar de kont van dat varken
gekeken. Daarom ben ik zo astrant (zoek
op in de Ginnekse Hencyclopedie) om mij
te bemoeien met goede voornemens voor
het Nieuwe Jaar. Driekoningen slaan we
over want ik denk dat er al wat Ginnekenaren rondlopen die al een kroontje op
hebben of dat graag willen. Hier zijn wat
goede voornemens, graag of niet.
☛ Ik hoop dat er een Dag- en Nachtburgemeester komt, een combinatie van Jules Deelder in Rotterdam, Koning Worst
in Breda en de Sieg.
☛ As de Nondeju de Ginnekse Kermis
terug inclusief de Braderie. De zomerkermis is als opa-oma-kleinejong-evenement
onmisbaar en zonder Braderie geen Kermis of andersom. Is er niet een ondernemersfonds om te helpen?
☛ Alle steun voor de Harmonie Concordia, prachtige Koningsdag en Sint-ontvangst, mooi vormgegeven website, de
Concordiaan. Bovendien volgend jaar
Jubileum: 185 jaar Concordia Zal Leven.
☛ Tweede Paasdag: Jazzin’Around, wiitenog?
☛ Een ronde van het Ginneken: een race
voor dikke banden en/of trapautoi’s.
☛ Carnaval oppimpen met daarin een belangrijke rol voor de Baron en
☛ ’t Lestogenblik, op dit moment aan
lager wal geraakte adel zonder woon- of
verblijfplaats.
☛ Gelukkig hebben we het succesvolle
muziekspektakel op het Schoolakker.
Houen zo. Trouwens, daar ligt nog een
rolschaatsbaan. Skeeleren of wheeleren
heet dat tegenwoordig, een goeie training voor als er geen ijs bij Bouvigne
ligt....
☛ Het Patronaat aan de Viandenlaan kan
de status van Cultureel Centrum krijgen
met nogal wat financiële voordelen. Een
hoop papierwerk, maar dan heb je ook
wat.
☛ Maar aggetmijvraagt en anders maar
nie: alles staat of valt met levende muziek. Maar niet “Ast maar voor niks is”.
Goeie muziek, goei publliek!

Al een paar jaar is een actieve groep Bredanaars
bezig om oude, opvallende kunstwerken te redden
van de sloop, en na restauratie, te herplaatsen in
de stad. De gemeente Breda is onder aanvoering
van deze initiatiefnemers het zogeheten Parkenproject begonnen. In het Boeimeerpark staan al
een paar van deze markante beelden die weer in
ere zijn hersteld. Herplaatsing van beelden in het
Wilhelminapark en het park bij het Amphia-ziekenhuis zijn de volgende projecten. Hoe mooi zou
het zijn als ook in het Ginneken een dergelijk project gestart kan worden? Bijvoorbeeld het plaatsen van een kunstwerk op het Schoolakkerplein
of in het Overakkerpark? De redactie is benieuwd
naar uw mening of ideeën. Stuur ze naar redactie@ginneken.org

KERSTCONCERT
LAPPEN
VOL SMART

Lappen vol Smart is zondagmiddag 18 december
2022 voor het eerst sinds corona weer te horen.
Die middag verzorgen de Lappen een kerstconcert in Eetcafé het Ginneken aan de Ginnekenweg 247. Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom. Lappen vol Smart zingt deze middag heuse
kerstsmartlappen. Zoals gebruikelijk worden in
en intrieste smartlappen en andere kerstliedjes
vol overtuiging en met veel plezier gebracht door
de Lappen. Het koor wordt zoals altijd begeleid
door de accordeonisten René van Gerwen, Jettie
van Valkenburg en Jan Willem van der Sande. (Zie
www.lappenvolsmart.nl.) Het belooft een sfeervol
begin van de kerstperiode te worden, want zoals
altijd: meezingen mag!

Uit alle goede inzendingen van het
Zoekplaatje van september zijn dit keer
Dick en Corrie van Wieren geloot.
Ze gaven het goede antwoord op de
vraag: waar is deze foto gemaakt?
Dat was inderdaad aan de Baronielaan 333.
Dick en Corrie mogen een visschotel
ter waarde van 20 euro ophalen bij het
Visatelier Ginneken.
De nieuwe opgave (grote foto) wacht weer op
inzenders. Waar is dit Zoekplaatje gemaakt
door Jan Roovers? Stuur de oplossing voor
15 februari naar fotowedstrijd@ginneken.org.
Onder de inzenders verloten we weer een
visschotel van Het Visatelier Ginneken,
gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 167.

Douwe Egbertspunten inzamelactie
wegens succes vervolgd
De Lions-actie, waarbij in de beide
voorgaande jaren 4.725.650 DE-punten
werden ingezameld, krijgt een vervolg.
De afgelopen twee jaar resulteerde het
in 9.700 pakken koffie, die door Douwe
Egberts bij de Voedselbank in Breda
werden afgeleverd. Vanzelfsprekend
dus dat de actie ook dit jaar weer
vervolgd wordt.
Bij Albert Heijn op het Valkeniersplein en Ginnekenweg en bij AH en Jumbo in de Burcht staan
de goed herkenbare DE-punten inzameldozen
weer. Ook Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
op de Ginnekenweg doet met een bijzondere
doos weer mee aan deze mooie actie. In de DEpunten inzameldozen kunnen de Ginnekenaren
weer hun DE-punten deponeren. Mocht u ergens
nog DE-punten hebben liggen waar u niets meer
mee doet, dan vragen wij u vriendelijk deze in een
van de DE-inzameldozen bij u in de buurt te depo-

BARON GEEFT OUDJAARSBORREL

Voor zondag 18 december nodigt de Baron iedereen uit op zijn Oudjaarsborrel.
Die borrel is twee jaar niet doorgegaan
in verband met de coronamaatregelen.
Maar zondag de 18e wordt de traditie van ’t
Lestogenblik hersteld. In de grote zaal van

BAR

Bosch Car Service Oprins
Daihatsu service dealer
Mathenessestraat 27-29, 4834 EA Breda
T: 076-5651337
www.autobedrijfoprins.nl

neren. De Voedselbank is daar heel erg blij mee
omdat koffie bijna nooit in het voedselbankpakket zit. Dat komt omdat koffie betrekkelijk duur,
en ook nog eens goed houdbaar, is. Maar met de
pakken koffie die deze inzamelactie oplevert kan
de Voedselbank nu wel iets extra’s doen voor haar
klanten. De actie wordt uitgevoerd door de Lionsclubs Breda De Zuidelijke Baronie en Breda Host.
Dit in nauwe samenwerking met de Voedselbank
Breda. De actie loopt tot 16 januari 2023, tot die
tijd blijven de inzameldozen staan.

Ome Jan worden naast de Baron met zijn
hofhouding, de prinsen en gezelschappen
van o.a. Kielegat, ’t Aogje en Giegeldonk
verwacht. Die waren er zondag 13 november ook bij toen Baron Guillaume Martin
le derniere du moment voorgesteld werd
op de Ginnekenmarkt. Baron Guillaume
zal het komende seizoen het carnaval dus
opnieuw voorgaan in het Ginneken. De
Oudjaarsborrel op 18 december bij Ome
Jan is van 13.00 tot 17.00uur. De toegang
en de oliebollen zijn gratis, maar de consumpties niet!

CAFE

KROEG

Ginnekenweg 368

Ambachtelijke Dakbedekkingen

V K
JURGEN

VAN

KEULEN

Dakdekkers

Leidekkers
Zink- en koperslagers
Loodgieters

JVK Daken BV
Breda - Ossendrecht

jvkdaken.nl
info@jvkdaken.nl

GRATIS TAXATIEDAG
KUNST EN ANTIEK

van 10:00 tot 16:00

3 Kilo
365 dagen
kunst
€46,95

Bestel nu op www.trichisboeken.nl

WINTERSCHILDERWERK ?
vraag gratis offerte aan

Rob Vlemmix
Schilders

HEKEL aan Schuren
en Schilderen?

Vlemmix niet!
Heb jij er geen hekel aan?
wij zoeken Personeel.

06 - 22 69 35 54
info@robvlemmixschilders.nl
www.robvlemmixschilders.nl

