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Tv-kijkende
inbreker verrast
bewoner Breda

STAD EN STREEK 25

Film met een lach en een traan

door Dennis Nuiten
BREDA – Een rare gewaarwording

voor de bewoner van een huis in
de Kesterenlaan in Breda: toen hij
dinsdag thuiskwam, zag hij een
onbekende man daar relaxed tv
kijken.
De Bredanaar sliep tijdelijk ergens anders vanwege renovatiewerkzaamheden en was een tijdje
niet in zijn woning geweest.
Toen hij dinsdagavond weer eens
bij zijn huis arriveerde, bleek het
slot van de voordeur vervangen te
zijn.
Daardoor kon hij zijn huis niet in.
Via het balkon lukte het de man
alsnog zijn eigen woning binnen
te komen.
Beneden in zijn woonkamer trof
hij de inbreker aan, een 33-jarige
man uit Breda. Die zat doodgemoedereerd op de bank televisie
te kijken en deed alsof hij thuis
was. De man verklaarde dat hij
niet wilde inbreken en alleen onderdak zocht.
De bewoner waarschuwde de politie, waarna agenten de onverwachte gast meenamen voor verder onderzoek.

Fiat voor bouw
tien woningen
in Wagenberg
䡵 Opnames van de documentaire Uit

WAGENBERG – Aan de Elsakker in
Wagenberg mogen tien woningen worden gebouwd. Het college
van Drimmelen heeft hiervoor in
principe toestemming verleend
aan VOF Brabander Ontwikkelingscombinatie en KlokOntwikkeling. Een plan voor 80 woningen tussen de Wagenstraat, de
sportvelden en de Akkerstraat is
afgeketst vanwege te weinig
groen en te hoge woningdichtheid. De tien bouwkavels komen
in het verlengde van de bestaande
woningen en zijn vooral bedoeld
voor zelfbouwers omdat hier
vraag naar was. Paardrijvereniging Driedorpruiters is geïnformeerd over de plannen omdat
een deel van de door hun gepachte grond mogelijk nodig is voor
de ontsluiting van het wijkje.

door Jamaica Vink
RAAMSDONKSVEER – „Je probeert

het in eerste instantie te verbergen. Je gaat door. Met alles, met
werken. Maar dat gaat niet”, aldus
Ankie Donkers in de documentaire Uit balans.
De film ging gisteravond in première bij Louwman & Parqui in
Raamsdonksveer. Uit balans is gemaakt door de Geertruidenbergse
Axel en Lenie Tabbernee en vertelt het indrukwekkende verhaal
van Jordy den Boer (23 als hij overlijdt) en Ankie Donkers (52). Ze
strijden allebei tegen Huntington:
een erfelijke hersenziekte met
symptomen als uitval van motoriek, spraak en geheugen, karakterverandering en depressiviteit. De
ziekte is niet te genezen of af te

Voorverkoop sauwelen Made
MADE – Madese carnavalsliefheb-

bers kunnen zaterdag hun kaartjes voor het sauwelen regelen of
zich inschrijven voor de optocht.
De kaartverkoop voor het sauwelen (14 en 15 februari) en het

jeugdsauwelen (16 februari) is van
14.00 tot 15.00 uur bij ’t Tapperijke en in de Korenbeurs. De inschrijving voor de optocht (2
maart) is van 18.30 tot 19.00 uur
bij ’t Trefpunt.

Het Verhaal van Brabant
Om trots op te zijn!

Nu te zien

balans, met op de achtergrond de Huntingtonkliniek. De film ging gisteravond in première bij Louwman & Parqui in

Raamsdonksveer.

door Marja Klein Obbink

www.hnbm.nl

Veel.
Verrassend.
Van Gogh.

remmen. Ankie woont nog thuis
en fietst vier keer per week op
haar driewieler van Oosterhout
naar De Kloosterhoeve in Raamsdonksveer, een zorgcomplex dat
plaats biedt aan mensen met de
ziekte van Huntington. Jordy leed
aan de progressieve jeugdvorm en
had een appartement in het complex. De filmploeg volgt de laatste
weken van zijn leven en de tijd
na zijn overlijden. Het doel van
de drie kwartier durende documentaire is om meer bekendheid

“

De film laat juist zien
dat we ook nog steeds
kunnen lachen
Kees Donkers

Verwarring over
Rasenberg

te verkrijgen voor de ziekte.
Want, vertelt hoogleraar Jos
Schols in zijn presentatie voor de
vertoning, er is maar een relatief
kleine groep in Nederland die aan
Huntington lijdt. Circa 1700 mensen. „Daardoor heerst er nog altijd veel onbegrip”, aldus Schols.
In Uit balans krijgt de kijker te
zien wat voor impact de ziekte
heeft op de dragers van het gen,
hun naasten en de zorgprofessionals. Het is een film met een lach
en een traan, blijkt ook wel uit de
reacties van het publiek. Het ene
moment worden de zakdoekjes erbij gepakt. Bijvoorbeeld in de scènes waarin Jordy steeds verder aftakelt en Ankie over de dood
praat. Maar er klinkt ook volop gelach. Wanneer Ankie geniet van
een vakantie met haar gezin in

Tal van redenen om voor ons te kiezen
De SieMatic Oosterhout pluspunten!
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door John Bas
TERHEIJDEN – Het nieuws over het
faillissement van de Rasenberg
Holding in Breda veroorzaakte
ook commotie en verwarring in
Terheijden. Want ook daar bestaat een Rasenberg Bouwbedrijf,
een aannemersbedrijf dat al zo’n
tachtig jaar door drie generaties
werd en wordt gerund. En net als
de failliete Rasenberg tachtig
mensen in dienst heeft...
„We zijn platgebeld door ongeruste relaties en stuurden al 500
e-mailtjes naar contacten die kunnen denken dat wíj failliet zijn”,
meldt Anton Jansen van het vanwege de kleur van de busjes bekende ‘witte Rasenberg’.

het Twentse Mander. En als Jordy
duidelijk plezier heeft tijdens een
uitje met De Kloosterhoeve. Axel
en Lenie Tabbernee zeggen trots
te zijn op het eindresultaat. Axel:
„Het was een mooi en tegelijkertijd zwaar project. We hebben er
anderhalf jaar aan gewerkt. Op
een gegeven moment krijg je een
band met de families. Je leeft met
ze mee. Dan is het niet altijd gemakkelijk om objectief te blijven.” De hoofdrolspelers zijn tevreden. Kees Donkers, man van
Ankie: „Het geeft een mooi beeld
waar wij volledig achterstaan. We
waren in eerste instantie bang
voor te veel sentiment, maar de
film laat juist zien dat we ook nog
steeds kunnen lachen.”
Uit Balans is te zien op het YouTube-kanaal van Riethorst Stromenland.
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Uw zorg is ‘onze zorg’!
0162 - 454 978 De Waard 4 Bedrijvenpark de Wijsterd Oosterhout
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www.siematicoosterhout.nl
SieMatic Oosterhout, een (h)eerlijk verhaal!

