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Marianne Gillis

Op donderdag 16 mei werden in “De Zandberg” de
diploma’s uitgereikt aan alle geslaagde EHBO-ers.
Dit gebeurde in de helft van de grote zaal, maar intussen kwamen aan de andere kant van de grote zaal
een groot aantal leden heel stilletjes bijeen. Toen de
deuren open gingen bleek dat zij waren gekomen om
Marianne Gillis, onze buurtfeest EHBO-er te feliciteren.
Zij was 50 jaar EHBO-er en ter ere daarvan werd aan
haar de onderscheiding Bondskruis 2-e klasse uitgereikt
door bestuursleden van het District Noord Brabant van
de Nationale Bond voor EHBO. Dit was voor haar een
grote verrassing, want na de bronze, zilveren en gouden
erespeld komt eerst het bondskruis 3-e klasse en dan
haar onderscheiding, dus was ze heel blij met de hoge
onderscheiding, die haar gegeven werd wegens haar
bestuursactiviteiten en de vele acties en het regelen hiervan alsmede haar 50 jarig jubileum als EHBO-er. Er werd
nog tot laat op de avond een gezellig feestje gevierd met
hapjes en drankjes en heel veel felicitaties.

Wilt u ook EHBO-er worden? In oktober start EHBO ver.
Ginneken weer met een nieuwe cursus op de donderdagavonden van 20.00-22.00 uur in “De Zandberg”. U
leert er ongevalen thuis, op het werk of op straat behandelen, verbanden leggen, reanimeren en werken met
een AED. Wilt u meedoen, dan kunt u aanmelden via
e-mail: ehbo.ginneken@casema.nl of bij Marianne Gillis,
tel.076-5218038

Spektakel in de Hortensiastraat
Na lang wikken en wegen heb ik het
besluit genomen om de hele hoge
80 jaar oude Italiaanse populier te
laten rooien. De firma Pius Floris,
boomverzorging, kwam afgelopen
najaar de italiaanse populier nakijken. Helaas werd de boom niet voor
100% gezond verklaard. Zolang als

Website
Meer nieuws op de website
www.zandbergbreda.nl
o.a. over verkeersoverlast
rondom scholen in de wijk.
Blijf dus op de hoogte wat
er in uw buurt gebeurt.

ik hier woon maakt deze populier
een deel uit van mijn leven. Met pijn
in mijn hart heb ik een kapvergunning aangevraagd.
Op 24 juni j.l. kwam de hijskraan en
de containerwagen. Ik verwachtte ze
al en had op de oprit ruimte gemaakt.
Eenmaal ter plekke werd besloten

GEZOCHT!!

Wij kunnen nog enthousiaste mensen
gebruiken die het leuk vinden om het
nieuws in de wijk te vergaren en er
een leuk krantje van te maken! Iets
voor jou? Je bent van harte welkom!!
Voor informatie of vragen kun je bellen
met Amanda Nelemans tel 5200614

om de kraan, met zeer goede stuurmanskunst, in de Hortensiastraat te
zetten. De Italiaanse populier staat
helemaal achter in mijn tuin. Vanuit
de Hortensiastraat kon de kraan
beter bij de boom komen. Een van
de medewerkers liet zich door de
kraan over de huizen naar de top
van de populier brengen. Hij verankerde zichzelf aan de boom en
zaagde zo de eerste tak eraf. Deze
tak leek wel een complete boom.
Hij werd over de huizen naar de
Hortensiastraat gebracht. Daar werd
de tak op de straat gelegd, in grote
stukken gezaagd en in de container
geladen. Binnen 4 uur lag de complete boom in de container. In mijn
tuin staat nu alleen een boomstronk
als herinnering.
Mevr. R. Zijtregtop

Voor in uw agenda
Rommelmarkt 10 nov. in Gemeenschapshuis
Zandberg, Zandberglaan 54bis.
Vergadering wijkraad 30 oktober en 11
december in Gemeenschapshuis Zandberg.
Nieuwjaarsborrel 5 januari 2014
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Buurtfeest 2013
Dit jaar hadden we een vlotte start van het buurtfeest op vrijdag.
Geen auto’s op het feestterrein, de tent op tijd geleverd gekregen
en voldoende vrijwilligers om deze op te zetten.
De kindermarkt en het schminken vormden weer de traditionele
opening van het feest op zaterdag. Er waren dit jaar minder
deelnemers aan de taartwedstrijd, maar de kwaliteit van de
“kunstwerkjes” was er niet minder om. De toren van Pisa werd de
winnaar van dit jaar. Sammy nam dan ook trots de taarttrofee in
ontvangst.
De allerkleinsten hebben genoten van de leuke voorstelling door
poppentheater “de Kletskous”. De avonturen van een jonge leeuw
en zijn moeder werd door de kinderen met groot plezier gevolgd.
Naast het hockey- en voetbaltoernooi was er dit jaar ook weer
het ‘kunst op het plein” hier konden de deelnemers hun creativiteit uitleven, met als resultaat kleurrijk versierde place mats. Het
“talent van Zandberg” liet zich aan het eind van de middag zien
aan het enthousiaste publiek.
Bij het straatdiner was het weer volle bak in de tent. Het aanbod
aan eten was zeer gevarieerd en smakelijk. Alle deelnemende
koks bedankt hiervoor.
De feestdag werd dit jaar swingend afgesloten met twee bands:
“CU in court” en “Best cellar” die elkaar waar nodig aanvulde qua
bezetting.
Dank zij de inzet van vele vrijwilligers en de feestcommissie was
het weer een goed buurtfeest.

Jeu de Boules toernooi 2013
Met 32 buurtbewoners aan de start begon op zaterdag
het Jeu de Boules toernooi 2013. Onder leiding van Hans
en Hans werden de wedstrijden vlot afgewerkt.
De finale op zondag werd verstoord door een stevige
stortbui. Zoveel water en een verstopte put resulteerde in
een blank staande baan. Een van de finalisten kende de
werking van dit type put en kon gelukkig de verstopping
te verhelpen. Daardoor konden we met een behoorlijke
vertraging de finale toch nog op zondag afronden.

Er is een verloskundige praktijk bij u in de buurt
voor zorg op maat en naar uw eigen wens.
Ineke Oomens Verloskundige, Veilig en Vertrouwd
Spreekuren vóór, tijdens en na de zwangerschap
op onderstaande locatie of bij u thuis.
Bel gerust voor een afspraak of advies 06 51007769
Eggestraat 3, 4818 BR Breda - www.ienova.nl - info@ienova.nl

EINDELIJK ECHTE ZORGHULP IN BRABANT
Steeds vaker krijgen mensen te maken met bezuinigingen in de zorg. Zorghulpmiddelen worden niet meer
vergoed.
Per 1 september kunnen zorgbehoevenden terecht bij
Zorgoutlet Brabant aan de Verbeetenstraat 15 in Breda.
Een winkel waar tweedehands zorghulpmiddelen zowel
in- als verkocht worden.
Sabine van Poppel bedacht een constructie om zorghulpmiddelen te hergebruiken en op die manier betaalbaar te
maken. Zelf werkte Sabine jarenlang in een thuiszorgwinkel en zag met pijn in haar hart goede gebruikte
producten verdwijnen in een magazijn. Daar kunnen
hulpbehoevenden goed gebruik van maken.
In Amsterdam en Driebergen bestaan al zorgoutlets met
eenzelfde constructie. Met de opening van Zorgoutlet
Brabant is dit deel van Nederland nu ook voorzien van
echte zorghulp.

Sammy met zijn welverdiende taarttrofee. Zijn
Toren van Pisa kwam als winnaar uit de bus
dit jaar.

De sterkste deelnemer van dit jaar bleek Hans Lokerse
te zijn zodat de wisseltrofee voor een jaar in de
Tulpenstraat komt te staan.

Bureau de Jong en de Jong

Kinderwens? In verwachting? Wij verwachten u!
Iedere zwangerschap is uniek! Dat verdient persoonlijke zorg
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Saksen Weimarlaan 9, 4818 LA Breda
Tel. 076 521 50 28
drukwerk@oomenoffset.nl
www.oomenoffset.nl

Ontwikkelaars in baan en loopbaan
sinds 1986
Loopbaanadvies
Coaching
Reïntegratie
Oriënterend gesprek?
Tel. 076-5213371 - jongjong@concepts.nl
www.jongjong.nl

Zorgoutlet Brabant
contactpersoon: Sabine van Poppel 06 34 700 208
zorgoutletbrabant@gmail.com
www.zorgoutletbrabant.nl (onder constructie)
www.facebook.com/zorgoutletbrabant

Bb

de Bruijn in balans, praktijk voor haptotherapie
ranonkelstraat 1

4818 hn breda

t: 076 888 88 66

vertrouw op uw gevoel
haptonomie, een krachtig alternatief
www.debruijn-inbalans.nl

Kookworkshops en Kookcursussen
in de buurt.
Diverse activiteiten voor
Kookgroepen en Kinderen.
Kijk op www.kookikook.nl
of bel Joyce: 06-41899730 voor info.

Cryon schoonheidssalon
Wilhelminapark 46
4817 SN Breda
Amphia Molengracht
076-5204342
www.cryon.nl
cryon@casema.nl

- Zoek je iets anders, maar wat?
- Zit je niet lekker in je vel?
- Loop je vast?
Neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.
tel. 06 226 88 736
email info@no-nonsensecoaching.nl
www.no-nonsensecoaching.nl
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Adoptiegroen in de wijk.
Uit bezuinigingsoverwegingen heeft de gemeente Breda
aangekondigd het onderhoud aan hagen en struiken
drastisch te beperken. Om dit te bereiken worden ze
gerooid en vervangen door onderhoudsarm groen.
Als alternatief hiervoor heeft de gemeente de “wijkdeal
openbaar groen” in het leven geroepen. Dit wil zeggen
dat de bewoners een deel van het onderhoud aan de
groenstroken overnemen.
Er zijn op dit moment twee wijkdeals gesloten. Eén
voor het pleintje op de kruising Zandberglaan en de
Ginnekenweg en één voor het Hyacintplein.
De wijkdeal voor het Hyacintplein is aangegaan met
vier personen uit de directe omgeving van het plein. Dit
houdt in dat zij tweemaal per jaar de heggen op het plein
snoeien, en regelmatig het onkruid en het zwerfafval in
en om het groenperk gaan verwijderen. Als tegenprestatie wordt er door de gemeente een financiële vergoeding gegeven.
Afgelopen augustus is door een paar bewoners de eerste
snoeibeurt uitgevoerd. Tijdens deze actie hebben zich
spontaan vrijwilligers aangemeld .Daarnaast hebben
twee bewoners op eigen initiatief het zwerfvuil op het
plein opgeruimd.

Met deze initiatieven zijn we natuurlijk heel blij. Maar we
kunnen bij de “groenploeg” nog meer handjes gebruiken.
Wilt u ook een steentje bijdragen aan het groenonderhoud van het Hyacintplein meld u dan bij:
Leo Verburg - Weth. Romboutsstraat 37 - 076-5142918

Uitslag ballonnenwedstrijd 2013
Er zijn tijdens het buurtfeest
ongeveer 120 ballonnen
opgelaten.Van 10 deelnemers hebben we een kaart
teruggestuurd gekregen.
Hoewel er drie erg dicht
bij elkaar geland zijn is er
een het verst gekomen. De
ballon van Joppe Edenburg
is nipt eerste geworden.
Gefeliciteerd!

Top 9
1 Joppe Edenburg (Resedastraat 5)
2 Mats Vestergaard (Tulpenstraat 43)
3 Youp van Vugt (Hortensiastraat 10)
4 Daniël Struijs (Hyacintplein 18)
5 Lois Brandt (Zandberglaan 39)
6 Beaudine van Valen (Min.Nelissenstraat)
7 Lieke Korving (Hortensiastraat 17)
8 Wouter (Tulpenstraat 39)
9 Pepijn Leenhouts (Tulpenstraat 27)
9 Sophie Le Rutte (Hortensiastraat 1)

Vindplaats
Wierden
Hoge Hexel
Vleugelweg Nijverdal
Paleispark ‘t Loo
Zeisterbos a/d kant vd. Lorentzlaan
Hagestein
Hek van het spoor, Gorinchem
Op de Merwede, Gorinchem
Almkerk
Almkerk

Gezocht!

Rommelmarkt

Voor de Wilhelminasingel en de
Wilhelminastraat zoeken wij een
bezorger van onze wijkkrant.
Interesse? Neem contact op met het
secretariaat:
telefoonnummer 076 56 113 43.

Op zondag 10 november a.s. is er in het gemeenschapshuis Zandberg
Zandberglaan 54bis een rommelmarkt van 10.30-1530u.
Entree 1 euro, inclusief een kopje koffie en/of thee (kinderen tot 12 jaar
gratis toegang) .
Er zijn nog enkele stands te huur a 15 euro. Opgave bij Piet Brosens
076-5143967.

Colofon
Redactie:
Piet Brosens
Amanda Nelemans
Toos Timmermans
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Inleverdatum kopij voor volgende wijkkrant:
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