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PRINSENBEEK

Sixties-expo met 
Duo Wim en Greet
Museum de rijf in Prinsen-
beek keert op 5 september 
en 3 oktober terug naar de 
muzikale jaren 60 met de ex-
positie ‘Hits/stars of the six-
ties'.  de ruimte zal volledig 
gevuld zijn met nostalgische 
LP-, EP- en singlehoezen. 
daarnaast kunnen de bezoe-
kers de hitparades van die 
tijd teruglezen. aanvankelijk 
waren dat hitlijsten van tijd-
schriften en de top 15 op ra-
dio Luxemburg. Pas in januari 
1965 begon radio veronica 
met de top 40, die in de 
daaropvolgende decennia 
toonaangevend zou blijven. Er 
zijn ook platenspelers en een 
jukebox uit die tijd te bewon-
deren en op beide zondagen 
treedt het duo Wim en greet 
op, dat zowel Engelstalige als 
Nederlandstalige hits uit deze 
periode vertolkt. de rijf is 
beide dagen geopend van 
13.30 tot 16.30 uur. 

PRINSENBEEK

Sportschool in 
de Schoolstraat 
in de schoolstraat in Prinsen-
beek opent dit najaar fitness-
club anytime Fitness. rob 
van Es uit dorst opent de 
sportzaak. anytime Fitness is 
een internationale keten van 
ruim 5000 sportcentra. Ne-
derland telt 120 locaties, 
veelal in kleinere plaatsen. in 
onder meer Bavel, Made en 
Etten-Leur zit al een anytime 
Fitness. Begin september be-
ginnen de bouwwerkzaamhe-
den. van Es: ,,de locatie vol-
doet aan de strengste ge-
luidsvoorwaarden. We willen 
geen overlast veroorzaken. 
,,We gaan de komende tijd 
een plek creëren waar ieder-
een zich thuis voelt en waar 
we ons enthousiasme voor 
bewegen kunnen overdragen. 
Over een paar weken nodi-
gen we iedereen uit om tus-
sentijds een kijkje te nemen 
in de club. Hopelijk openen 
we onze deuren in de herfst.”

Jacques Hendriks
Chaam

De grote schuur van de voor-
malige boerderij Lucashoeve 
in Chaam wordt omgetoverd 

in een gezinshuis met vier studio’s, 
plus een gezamenlijke woonkamer 
en keuken. Het wordt een thuis voor 
vier jong volwassenen met autisme 
en een normale begaafdheid.

Dat de mensen in de buurt heel po-
sitief reageren, doet Natasja Meers-
man goed. Een tegenvaller is het ge-
brek aan financiële support, geeft ze 
toe. En de administratieve romp-
slomp. ,,De bestemmingsplanproce-
dure duurt nu al bijna drie jaar. Af en 
toe waren we in staat om de hand-
doek in de ring te gooien. Maar we 
hebben zelf een autistische zoon van 
17 en willen iets voor zijn toekomst 
regelen. Daarom houden we het vol.”

Het aanstaande gezinshuis kent 
geen groot verdienmodel. ,,Het is 
heel kleinschalig, met veel vrijwilli-
gerswerk. Ik werk nu nog parttime in 
de zorg; daar stop ik mee. Mijn man 
houdt  wel zijn baan. Als we er voor 
mij een klein salaris uit kunnen ha-
len, is dat al veel. En van de huurop-
brengst hopen we de verbouwing te 
bekostigen en zo quitte te spelen.”

Om kwaliteit te leveren aan de be-
woners probeerden ze subsidie te 
krijgen. Vergeefs. ,,Dat is toch raar? 
We dienen hiermee het maatschap-
pelijk belang. Ik heb ook wel vijftig 
fondsen aangeschreven. Slechts één 
reageerde positief. De voornaamste 
reden is dat onze bewoners niet ver-

Als het goed is, kunnen 
Natasja Meersman en 
Patrick Zevenbergen dit 
najaar beginnen aan de 
verbouwing van hun 
Lucashoeve. ,,Het is heel 
kleinschalig.”

 e Natasja Meersman 
temidden van haar 
honden. FOTO JAN STADS/   
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l 
Alphen-Chaam 
is een heel rijke 
gemeente! Ik 
vraag het voor 
de bewoners
 – Natasja Meersma, 
Lucashoeve

standelijk of lichamelijk beperkt zijn. 
Deze doelgroep is niet zo gezien.”

,,Die ene positieve reactie was van 
VABimpuls, dat adviseert bij het om-
zetten van voormalige agrarische be-
drijven. We  kregen een voucher van 
drieduizend euro, waarmee we advi-
seur  Paul van der Velden konden in-
huren. Hij  zoekt nu mee naar spon-
sors. We hebben nog een keuken no-
dig, een wasmachine. Er is wel een 
spaarpotje, maar dan moeten we be-
knibbelen of wordt de huur wat ho-
ger. Dat doen we liever niet; onze 
doelgroep heeft vaak een wajong-uit-
kering en dat is geen vetpot.”

Natasja Meersman is gek op hon-
den. Ze heeft er zelf vijf, plus regel-
matig oppashonden. ,,Onlangs heb ik 
een donatie-actie gehouden voor een 
zielig puppie uit Kroatië. Binnen een 
dag had ik achttienhonderd euro op-
gehaald. Voor de gein had ik ook een 
sponsoractie opgezet voor de Lucas-
hoeve. Daar bleef de teller staan op 85 

euro, waaronder vijftig euro van 
oma! Blijkbaar spreekt autisme niet 
tot de verbeelding bij mensen. De 
gunfactor bij een hondje ligt hoger.”

Ze wil niet klagen, zegt ze, maar ze 
had toch wel wat meer verwacht. 
,,Alphen-Chaam is een van de rijkste 
gemeenten van Nederland! Ik vraag 
het ook niet voor mezelf, maar voor 
de bewoners.”

De verbouwing aan de Oude 
Baan in Chaam zal circa drie maan-
den duren. ,,Gelukkig is de aannemer 
heel betrokken. We willen solide 
bouwen, rekening houden met 
akoestiek. De bewoners zijn prikkel-
gevoelig, je wilt niet dat ze last van 
elkaar hebben. Door de rust die ze in 
deze landelijke omgeving vinden, 
hopen we dat ze ook meer stappen in 
de maatschappij kunnen zetten.”

Drie van de vier studio’s zijn al ver-
geven. ,,Volgens de gemeente zijn er 
kandidaten genoeg, daar hoeven we 
ons geen zorgen over te maken.”

 ‘Gunfactor van hondje hoger 
dan van iemand met autisme’

 c Zorgboerderij Lucashoeve gaat door ondanks tegenslagen

BREDA

NAC Street Leaque 
groeit ook buiten Breda
De vraag naar het project de 
NAC Street League groeit 
zowel in Breda als in de rand-
gemeenten. Voor komend jaar 
hebben twintig basisscholen 
en elf middelbare scholen zich 
aangemeld in Breda.

De verwachting is dat er ook tien 
teams uit Geertruidenberg aan-
sluiten. De maatschappelijke 
voetbalcompetitie, die al 
twaalf jaar draait in Breda, is erop 
gericht om sportiviteit en respect 
onder kinderen en jongeren 
te bevorderen. Daarnaast gaan de 
teams aan de slag met  verschil-

lende maatschappelijke thema’s.
De competitie wordt in rand-

gemeenten georganiseerd voor 
de groepen 7 en 8 van basisscho-
len. In Breda sluiten de eerste en 
tweede klassen van de middel-
bare scholen ook aan. Elke school 
kan deelnemen met een eigen 
team. 

Hennie van Kuijk, namens 
Buurtsportcoach Geertruiden-
berg: ,,We zijn trots dat Geertrui-
denberg de eerste gemeente bui-
ten Breda is die van start gaat met 
de NAC Street League.” 

 – Palko Peeters


