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BREDASE SPREUKEN

Tegelkus

door Nico Schapendonk
www.bndestem.nl/politiekbreda

Boekenbon

D

oe mij maar een boekenbon. Dat is mijn
standaard antwoord
op de vraag: wat wil je
eigenlijk voor je verjaardag?
Het maffe is dat ik, als het er op
aankomt, zelden een boekenbon
krijg.
Daar begrijp ik geen ene moer
van. Mensen vragen wat je wil,
dus zeg je: doe maar A.
En je krijgt B.
Logisch? Nee, maar het gebeurt
wel. Maar waarom?
Mensen denken waarschijnlijk
dat ik niet creatief genoeg ben om
iets origineels te verzinnen en dat
ik dus stiekem een beroep doe op
hun vindingrijkheid om met iets
onverwachts en vooral leuks te ko-

Mensen vragen wat je
wil, dus zeg je: doe
maar A. En je krijgt B
men.
Zodoende heb ik dus door de jaren heen een broodbakmachine
gekregen, maar ook design-wc-rolhouders, vogelhuisjes, barbecuesets, wollen truien en tuinkaarsen. Ook erg populair: sterke
drank en bierpakketten.
Jammer, jammer... Ik wil mijn eigen brood niet bakken. En drinken doe ik thuis ook al niet.
Echt waar, het liefst krijg ik een
boekenbon. Maar voor je het weet
zit je opgescheept met een Woezel & Pip-vakantiepakket of corrigerend ondergoed.
Dank je wel hoor.
Ach, als je een tijdje de gemeenteraad van Breda volgt, weet je dat
dit soort teleurstellingen tot de dagelijkse praktijk behoort.
Neem nu de vergadering van afgelopen donderdagavond. Afgezien
van de debatjes over de Galderse
Meren en de motie van wantrouwen tegen wethouder Saskia Boe-

lema (‘Dat is één!’), was het een
oorverdovend irritante bijeenkomst. Als er een plaats in Breda
is waar je leert dat je niet zomaar
je zin krijgt, dan is het wel de
raadzaal.
Want je hoopt op een bijeenkomst van verantwoordelijke politici die zich op hoofdlijnen buigen over de grote problemen die
Breda bedreigen.
Maar wat krijg je? Negen fracties,
die verzanden in details die zich
afspelen op het niveau van politieke elementaire deeltjes.
Als het daar dan bij zou blijven,
dan kun je denken: ‘Ach, laat
maar.’ Maar waar je hoopt iets
nieuws te horen, worden de commissievergaderingen nog eens
dunnetjes overgedaan.
Had ik daar soms om gevraagd?
Ik dacht het niet.
Duidelijke antwoorden, daar hoef
je ook al niet op te rekenen.
Er wordt gevraagd om een excuus
van de wethouder, je krijgt een
verhaal over een beëindigd huurcontract.
Is dat het dieptepunt?
Nee hoor. Het kan nog erger.
„Dat is niet een antwoord op de
vraag die ik heb gesteld”, zegt
PvdA’er Arend Hardorff.
„Nee, maar het is wel het antwoord dat ik geef”, zegt Philip
Bos (D66). Lekker duidelijk.
Adel Koger (GroenLinks) kan er
ook wat van: „Ik begrijp de intentie van uw motie. Maar ik kan er
niet mee instemmen.”
Nou, bedankt voor het bedanken,
zeggen ze dan in De Koepel.
Maar ja, het leven is geen lolletje,
paraplu, paraplu, parasolletje...
En dan komt er aanstaande donderdag óók nog een vergadering
over de Voorjaarsnota 2011.
Waar heb ik dit toch aan verdiend? Dit is niet wat ik wilde.
Hier heb ik niet om gevraagd.
Eigenlijk wil ik gewoon een boekenbon!

Vanaf volgende week te
koop: tegelkus met Bredase
spreuken. Voorlopig zijn er
pas tien verschillende,
maar iedere Bredanaar kan
nog een spreuk insturen.

door
Rosé Lokhoff
rose.lokhoff@bndestem.nl

Barbara Putters van de Stichting
Cultuurbehoud Breda kan er
uren over praten. Als rasechte
Bredase heeft ze toch nog wat
spreuken gezien die ze niet kende. En dat geldt ook voor mij.

Voorlopig zijn er tien geselecteerd om op een tegeltje te zetten, maar er komen er nog veel
meer.
Zelf vind ik de allermooiste tot
nu toe Da’s spulleke Brugstraat.
Als je dat vroeger zei over iets
wat net was gekocht, dan bedoelde je dat het uitstekend van kwaliteit was. Als ik winkelier in die
straat zou zijn, zou ik die uitdrukking opnieuw invoeren. Het is
slechts een voorzetje, maar wel
gemakkelijk in te koppen.
Maar goed, terug naar Barbara en
‘haar’ stichting. Die heeft in bijvoorbeeld de Westerwiek formulieren weggelegd waarop de bewoners hun eigen spreuken konden zetten. Nou is natuurlijk
Tuinzigt bij uitstek de goede plek
om zoiets te doen, want daar zitten de echte Bredanaars. Niet alle
spreuken gingen overigens door
de ballotagecommissie omdat ze

net iets te schuin waren, en het
moet ook geen carnaval worden.
En het moet echt over Breda
gaan. Barbara verwacht dat er
veel meer zijn over bijvoorbeeld
echte Bredase bedrijven. Zoals
die van de meskes van de Kwat.
En wat te denken van een instituut als NAC, of de suikerfabriek
(waar ze klontjes op maat zogen).
Maar ze zoekt nog meer levenswijsheid, die namelijk de cultuur
van alledag tekent, doorspekt
met humor, een lach, een traan
en een kwinkslag.
De stichting heeft niet voor niks
de opdracht gekregen van de gemeente om de Bredase volkscultuur onder aandacht van het publiek te brengen en te houden.
‘Breda, een stad om te zoenen’ is
de inleiding van het project. Kunstenares Yvonne Né gaf de Tegelkus vorm.
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Breda Art Award voor derde
keer uitgereikt aan jong talent
Voor het derde achtereenvolgende
jaar worden vanavond op kunstacademie Sint Joost de publieksprijzen Breda Art Award uitgereikt.
Die prijzen, die het resultaat zijn
van een samenwerking tussen de
academie en serviceclub Rotary
Club Breda Zuid, zijn bedoeld voor
studenten die dit jaar zijn afgestudeerd. Vanavond, tijdens een maal-

tijd die wordt gecombineerd met
het kijken naar kunst, presenteren
de zes genomineerden uit drie verschillende disciplines hun werk.
Het publiek kiest drie prijswinnaars: één voor elke kunstrichting.
De prijs bedraagt 1500 euro. Publiek kan voor 49 euro om 16.30
uur aanschuiven en meedoen.
www.bredart.nl
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Schade Zuidelijke Rondweg snel aangepakt

Singelschippers

Ook het deel van de Zuidelijke
Rondweg dat is aangetast door de
vorstschade wordt de komende
maanden opgeknapt. De gemeente
dacht dat het langer zou duren

De Stichting Behoud Boten Breda
krijgt veel bijval om boten langer
dan 4 meter in de singels te houden. Dinsdag is er een hoorzitting
in het Stadskantoor (15.00 uur).

COLOFON BREDA
Advertenties
Verkoopteam West-Brabant
tel. 076-5 312 255, fax 076-5 312 299
teamwestbrabant@bndestem.nl
Personeelsadvertenties:
tel. 055-5 388 000, fax 055-5 388 210
E-mail: arbeidsmarkt@wegenerdagbladen.nl
Business to business, onroerend goed,
educatie- en zorgadvertenties:
tel. 076-5 312 277, fax 076-5 312 274.
E-mail: segmentteam@bndestem.nl
Informatie over adverteren:
www.bndestemadverteren.nl

Online adverteren:
multimedia@bndestem-pzc.nl
Redactie Breda
Spinveld 55, 4815 HV Breda
e-mail: redactie.stad@bndestem.nl
telefoon 076-5 312 311
fax 076-5 312 162

TURNHOUT

D E S I G N

SALES

STWG OP DIEST 111 (N19) • TURNHOUT • +32(14)416113

w w w . m a s t e r m e u b e l . b e
zat en zon open van 11.00 tot 18.00

uur

voor de rondweg aan de beurt is.
Toch is er geld gevonden op de begroting van de gemeentelijke
dienst, zodat het nog dit jaar goed
komt met het beschadigde wegdek.

Complexe zaken?
Wij lossen ze deskundig,
eenvoudig en betaalbaar op.

Het verschil.
www.vermetten.nl
Bisschop de Vetplein 10a, Gilze (0161) 45 60 56
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Kijk voor het laatste nieuws ook op:
www.bndestem.nl
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Zoals het tegeltje
thuis valt...
Trut van d’n Aodijk Mastbos. Zit
er nog aor op, of mos. Niet alle
echte Bredase uitdrukkingen
gaan een tegeltje halen. Of misschien toch, maar dan worden
ze onder de toonbank verkocht.
Moeder de pap is aangebrand, zet
’m aan de waterkant, want ik lust
geen aangebrande pap, is daarentegen een goede kandidaat.
Een heel bekende is Steek mij
maar dood, want ik moet hoesten.
Ene Mathijs Helt moet dat hebben gefluisterd in het vooronder van het Turfschip toen
dat dichtbij de Spaanse overheerser voer.
Er wordt onder meer nog gezocht naar Geluk, geluk, Breda.
Er moet ooit een lied zijn geweest dat daarmee begon.
Spreuken of gezegden, als ze
tenminste Bredaas zijn, naar:
www.cultuurbehoudbreda.nl

Zondag 3 juli open:
IKEA Amsterdam en Delft: 10-18 uur
IKEA Utrecht: 11-18 uur
IKEA Breda: 11-17 uur
IKEA.nl/openingstijden

ELKE DAG IS ANDERS

© Inter IKEA Systems B.V. 2011

TOT ZO
GESLAAGD
Geslaagd? Zelf weet je vast wel of je geslaagd bent of niet.
Maar hoe zit dat met je klasgenoten? Kijk
voor alle geslaagden in de regio op de
site van BN DeStem
Kijk voor alle geslaagden op:
www.bndestem.nl/geslaagd

Digitenne daarna 9,- p/m. Betreft jaarcontract Digitenne bij Telfort internet Plus of Max. Aansluitkosten
Digitenne 25,- Kijk voor de voorwaarden en beschikbaarheid op telfort.nl

www.bndestem.nl

Telfort
Internet Plus
tot 20 Mb/s
Een jaar lang
voor maar

17,50
p/mnd

+ eerste 6 maanden
gratis digitaal
TV kijken

telfort.nl
Telfort winkels

