
Voor in uw agenda:
Vergadering wijkraad 19 oktober en 14 november om 
20.00u in gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 
54bis.

De nieuwjaarsreceptie op het plein is op
zondag 8 januari.

Rommelmarkt: zondag 13 november 2011.
Er wordt weer een rommelmarkt gehouden in gemeen-
schapshuis Zandberg, Zandberglaan 54bis van 10u30u 
tot 15u30. Entree 1 euro inclusief koffie/thee.
Voor ieder die zijn spullen wilt verkopen bestaat de gele-
genheid om op deze dag tafels te huren voor 15 euro. 
Opgave Piet Brosens tel 076-5143967.

Het dertigste buurtfeest.
“Hoezo regen, niks van gemerkt “ was de reactie van 
een van de deelnemers aan het straatvoetbal toernooi. 
Hij had er geen erg in maar het weer op 25 juni was 
niet bepaald erg uitnodigend. Ondanks dat was er toch 
zoveel animo voor deelname dat er stevig geïmprovi-
seerd moest worden door de wedstrijdleiding. De toer-
nooien werden door Peter en John uitstekend begeleid. 
De “walk of fame” later op de middag was een nieuwe 
activiteit. Vele jongens en meisjes wilde graag een keer 
over de cat walk lopen met aan het eind veel zeepbellen 
ter verhoging van dit spannende optreden. Een vastpunt 
op het programma is het oplaten van de ballonnen. Dit 
jaar waren het er iets minder dan andere jaren maar het 
blijft een feestelijk gezicht ruim tachtig ballonnen die in een keer de lucht in gaan. Bij het straatdiner waren weer veel 
onverwachte culinaire hoogstandjes dankzij de vele vrijwillige koks. Gelukkig bleken alle dinergasten een plaatsje in 
de tent te kunnen vinden. Buiten was het nog steeds niet aangenaam. De dag werd afgesloten met een optreden 
van “Best Cellar” een cover band met een stevige sound. Tijdens de pauze van dit optreden hebben we Adrie van 
de Heuvel in het zonnetje gezet. Hij is vanaf het eerste buurtfeest tot nu aan toe betrokken geweest. Hij is de man 
die alle technische zaken regelt en daarnaast ook de tent “dag en nacht” bewaakt. Adrie, nogmaals bedankt voor je 
inzet gedurende de afgelopen dertig buurtfeesten. Naast Adrie bedank ik ook de vele vrijwilligers die zich dit jaar weer 
ingezet hebben om dit feest mogelijk te maken.

Leo Verburg

Website
Meer nieuws op de website www.zandbergbreda.nl o.a. 
over verkeersoverlast rondom scholen in de wijk.
Weth. Romboutstraat heette niet altijd zo.
Twintig eenden slachtoffer van botulisme in het 
Wilhelminapark.
Blijf dus op de hoogte wat er in uw buurt gebeurt.

Taartwedstrijd.
De taartwedstrijd van 2011 is gewonnen door Ruben en 
Annemijn van Staalduinen. Er waren diverse bijzondere 
en creatieve taarten. Die van Ruben en Annemijn was 
spetterend en fris van kleur. De wisseltrofee die hoort 
bij de eerste prijs staat sinds 25 juni bij hun te pronken 
op de schouw. Hopelijk verdedigen ze volgend jaar hun 
trofee met weer een unieke en lekkere taart.
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De ballonnenwedstrijd.
Een traditioneel maar zeer geliefd onderdeel van het 
buurtfeest is de ballonnenwedstrijd.
Dit jaar zijn er van de ruim 80 ballonnen slechts drie 
kaartjes teruggestuurd.
Het zijn de kaartjes van:
Ines Snijders geland in Eindhoven, Elisa Schoenmaker 
geland in Roermond en die van Lucas Schoenmaker die 
geland is in Erfstadt Duitsland.
Lucas is met een afstand van 205 km. de winnaar van 
deze ballonwedstrijd.
Gefeliciteerd met je prijs.

Bureau de Jong en de Jong
 

Ontwikkelaars in baan en loopbaan
sinds 1986 

  
Loopbaanadvies

Coaching
Reïntegratie

Oriënterend gesprek?
Tel. 076-5213371 -  jongjong@concepts.nl 

www.jongjong.nl

Wilhelminapark 74
4818 SN Breda
tel 076-5148331

ranonkelstraat 1     4818 hn breda     t:  076 888 88 66    

vertrouw op uw gevoel
haptonomie, een krachtig alternatief

www.debruijn-inbalans.nl

Bb
de Bruijn in balans, praktijk voor haptotherapie

Cryon schoonheidssalon
Wilhelminapark 46
4817 SN Breda
Amphia Molengracht
076-5204342
0800-belcryon
www.cryon.nl
cryon@casema.nl

Woon morgen
zonder zorgen
In Breda is er een groot tekort aan levensloopgeschikte 
woningen. Ouderen en mensen met beperkingen willen 
namelijk graag zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde 
huis en buurt blijven wonen.

Twee-derde van de woningen in Breda is particulier 
eigendom. Veel eigenaarbewoners hebben behoefte om 
meer te weten over de mogelijkheden om hun woning 
levensloopgeschikt te maken. Het uitvoringsprogramma 
“Verzilvering@Breda” biedt de mogelijkheid om eige-
naarbewoners hierbij te ondersteunen.

Dit gebeurt als volgt vrijwilligers van bijvoorbeeld 
ouderenorganisaties en wijk/dorpsraden, volgen een 
korte cursus. Daarna organiseren workshops voor 
mensen uit hun buurt of netwerk over de mogelijkheden 
van woningaanpassing en kunnen eigenaarbewoners 
aan de slag om hun eigen huis comfortabeler en toekom-
stbestendig te maken. Ook uit onze wijk volgen een 
aantal mensen deze cursus. In ons volgend nummer 
meer nieuws hierover.

Kookworkshops en Kookcursussen 
in de buurt.

Diverse activiteiten voor 
Kookgroepen en Kinderen. 

Kijk op www.kookikook.nl 
of bel Joyce: 06-41899730 voor info.
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Jeu des Boules
De jeu des boules wedstrijden van dit jaar werden weer 
georganiseerd door het duo Hans van Vliet en Hans 
Snijders. Zij zorgden voor een vlotte afwerking van de 
wedstrijden op zaterdag.
Voor 12 spelers was er op zondagmiddag een finale. 
Na de finale waren er twee spelers die een gelijk 
aantal punten behaald te hebben: Henny Joosen en 
Bas Linssen . Een extra wedstrijd moest de beslissing 
brengen en het was Bas die het eerst de dertien punten 
wist te bereiken en was daarmee de jeu de boules 
kampioen van 2011

Cursus EHBO volgen?
Dat kan in gemeenschapshuis Zandberg.

EHBO vereniging Ginneken start een cursus op 
donderdag 13 oktober om 20.00 u.
U leert EHBO, reanimatie, AED helper en verbandleer.

Inlichtingen of inschrijven:
Mevr M. Gillis
Hortensiastraat 7
tel. 076-5218038
of email: ehbo.ginneken@casema.nl

Rommelmarkt
zondag 13 november 2011.
Er wordt weer een rommelmarkt gehouden in gemeen-
schapshuis Zandberg, Zandberglaan 54bis van 10u30u 
tot 15u30. Entree 1 euro inclusief koffie/thee.
Voor ieder die zijn spullen wilt verkopen bestaat de gele-
genheid om op deze dag tafels te huren voor 15 euro. 
Opgave Piet Brosens tel 076-5143967.

Saksen Weimarlaan 9 4818 LA Breda 076-5215028
Email: drukwerk@oomenoffset.nl www.oomenoffset.nl

Kinderwens? In verwachting? Wij verwachten u! 

Iedere zwangerschap is uniek!  Dat verdient persoonlijke zorg

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
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Preventiebericht
Via 0900-8844 en www.politiemwb.nl veel zaken 
makkelijk en snel vanuit thuis te regelen
‘Politie bellen is makkelijker dan binnenlopen’

Burgers kunnen veel zaken met de politie Midden en 
West Brabant telefonisch of via internet regelen. Alleen 
voor zwaardere zaken is het nog nodig om, na afspraak, 
op het politiebureau aangifte te doen. De politie biedt 
burgers hiermee meer gemak.

Burgers kunnen via 0900-8844 24 uur per dag tele-
fonisch persoonlijk advies krijgen bij al hun vragen, meld-
ingen of voor het doen van aangifte. In veel gevallen kan 
aangifte via internet of telefonisch worden opgenomen. 
Voor complexere zaken wordt een afspraak gemaakt 
om aangifte te doen op een politiebureau. Dan kunnen 
we alle tijd en aandacht geven die een slachtoffer 
verdient. Er zijn zes politiebureaus in de regio waar men 
zonder afspraak kan binnenlopen: in Tilburg, Oosterhout, 
Sprang Capelle, Breda, Roosendaal en Bergen op 
Zoom. Andere politiebureaus zijn alleen open voor 
bezoekers met een afspraak.

Eerst bellen
De actuele openingstijden van alle bureaus zijn te vinden 
op www.politiemwb.nl. Wilt u contact met de politie? 
Belt u dan eerst 0900-8844 of kijk op www.politiemwb.
nl voor alle locaties en openingstijden. Hiermee kunt 
u voorkómen dat u lang moeten wachten of voor een 
gesloten deur komen te staan. Bij alle politiebureaus kan 
24 uur per dag via de intercom contact worden gelegd 
met 0900-8844. Bij spoed belt u natuurlijk altijd 112.

Uw wijkagent
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkagent. Via 
uw postcode vindt u op www.politiemwb.nl het dichtst-
bijzijnde politiebureau inclusief emailadres. Van daaruit 
kunt u doorklikken naar uw wijkagent. U vindt uw bureau 
en wijkagent ook via het menu Mijn Wijk.

NIEUW:  YOGA IN ZANDBERG

Kinderyoga ‘de dikke olifant’
peuter- kleuter- en kinderyoga

Wonderbaarlijk Yoga 
yoga voor zwangeren 
yoga voor vrouwen

shantala babymassage
zwangerschapsmassage

Locatie: Tulpenstraat 75

Voor meer informatie:
Kerstin Vonkeman 06-11076139

www.wonderbaarlijk-yoga.nl / www.kinderyogabreda.nl

Politiebureaus ook 
‘s avonds open
De volgende politiebureaus zijn elke dag geopend, óók in 
het weekend en ‘s avonds:

Politiebureau Tilburg, Ringbaan Zuid 498a
Politiebureau Oosterhout, Europark 30
Politiebureau Breda Centrum, Chasséveld 3
Politiebureau Roosendaal, Nieuwstraat 6
Politiebureau Bergen op Zoom, Jacob Obrechtlaan 9
Politiebureau Sprang Capelle, Tilburgseweg 23B, (alleen 
op werkdagen en tijdens kantoortijden geopend)

Makkelijk vanuit huis
Een burger heeft gemiddeld één keer per drie jaar met 
de politie te maken. Steeds meer mensen kiezen dan 
voor het gemak om vanuit huis, of een andere plaats, 
hun zaken met de politie te regelen. Van misdrijven die 
veel voorkomen zoals (winkel)diefstal, vandalisme, vern-
ieling, zakkenrollerij, inbraak uit een schuur of garage en 
het verlaten van een plaats ongeval kon al via internet 
aangifte worden gedaan, maar telefonische aangifte 
hiervan is nu ook mogelijk. Door de mogelijkheid om 
internetaangifte te doen is het aantal bezoekers aan de 
politiebureaus sterk gedaald.
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