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We hoopten dat we met onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie weer zo’n prachtige omlijsting zouden hebben van schaatsende kinderen. Het mocht niet baten maar niettegenstaande dat was het weer hartstikke gezellig. Onze dank gaat
uit naar het feestcomité en de vrijwilligers die dat mogelijk maakten.
En we spreken natuurlijk over dezelfde mensen die zich zo ontzettend uitgesloofd hebben om tijdens de vorstperiode
weer een fantastisch ijsbaantje te creëren . Wat hebben de kinderen (en de volwassenen) weer genoten.
En weer hadden we de eerste natuurijsbaan in Breda. Hulde!!!
Zelfs in het dorp Overasselt zijn we bekend. Daar hadden de bewoners ook het initiatief genomen om een schaatsbaan aan te leggen en vroegen via de gemeente Breda aan ons advies, op welke manier wij dit realiseren. Je ziet
maar waar dit allemaal toe kan leiden.
Het komende buurtfeest is gepland op zaterdag 23 juni.
Nadere berichtgeving volgt nog.

de twee ijsmeesters in conclaaf

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.

Voor in uw agenda:
Vergadering wijkraad 18 april, 30 mei, 11 juli en 12
september om 20.00u in gemeenschapshuis Zandberg,
Zandberglaan 54bis.
Kleur je Lente op 17 en 18 maart.
Buurtfeest op het Hyacintplein is op zaterdag 23 juni.
Rommelmarkt: 1 April 2012 (geen 1 april mop) van
10.30u tot 15.30u.
Er wordt weer een rommelmarkt gehouden in gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54bis. Dit maal
georganiseerd door Zanggroep Ark.
Entree 1 euro inclusief koffie/thee.
Er zijn nog enkele stands te huur a 15 euro. Opgave bij
Piet Brosens tel. 076-5143967.
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Schouw
In april wordt er door enkele medewerkers van de
gemeente, vergezeld door leden van de wijkraad door
de wijk gefietst om eventuele klachten letterlijk in ogenschouw te nemen. Het gaat hier niet om kleinigheden
zoals een verzakte tegel of een kapotte lantaarnpaal.
Daarvoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met het
meldpunt tel. 5294800.
Mocht u een serieuze klacht hebben mail de wijkraad (zie
colofon) of bel Piet Brosens tel 076-5143967. Bedankt
voor uw medewerking.

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
Bureau de Jong en de Jong

Workshops

voor senioren in zandberg-oost
met een eigen woning
De meeste senioren in Zandberg-Oost willen graag in
de eigen woning blijven wonen, maar wanneer men
ouder wordt kan het zelfstandig wonen problemen gaan
opleveren. Dit is zeker het geval wanneer men afhankelijk wordt van rollator of rolstoel. Toch zijn er voor een
groot aantal problemen soms eenvoudige oplossingen
te vinden, die het langer wonen in eigen huis mogelijk
maken.
De wijkraden in Breda hebben daarom besloten een
aantal workshops te organiseren onder de naam “Woon
Morgen Zonder Zorgen”, waarin oudere huiseigenaren
worden getoond welke aanpassingen zij zelf kunnen
doen of laten doen, om langer en comfortabeler in het
eigen huis te kunnen blijven wonen.
Wanneer, hoe en waar hoort u nog van ons.
Wijkraad Zandberg-Oost.

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

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
Wilhelminapark 74
4818 SN Breda
tel 076-5148331

Voor meer informatie:
Kerstin Vonkeman 06-11076139
www.wonderbaarlijk-yoga.nl / www.kinderyogabreda.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
0800-belcryon
www.cryon.nl
cryon@casema.nl
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Burgernet

AED

U voelt zich betrokken bij de veiligheid van uw buurt of
wijk. Wonen en leven in een veilige omgeving vindt u
belangrijk . U bent alert en bereid een bijdrage te leveren
aan een prettige leefomgeving. Laat dan van u horen (en
doe mee) met Burgernet.
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers,
gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en
werkomgeving te bevorderen. De gemeente en politie
werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Zij werken
daarbij graag nog beter samen met u. In uw eigen buurt
kunt u immers zelf ook veel doen om uw leefomgeving
prettig en veilig te houden. Daarom is Burgernet op zoek
naar burgers die behulpzaam willen zijn om verdachten,
voertuigen of vermiste personen gerichter en sneller op
te sporen. Gewoon vanuit uw eigen huis, op straat vanaf
de werkplek. Zo vergroten we samen de kans dat een
vermist kind snel wordt opgespoord of dat een verdachte
sneller wordt gepakt. Met dank aan u!
Bent u 16 jaar of ouder dan kunt u zich via de website
www.burgernet.nl direct aanmelden als deelnemer.

Breda, 09-nov-2011
Met ingang van vandaag heeft er weer een uitbreiding plaatsgevonden van de AED 6-minuten cirkels in
Breda. Op initiatief van de wijkraad Zandberg-Oost en
in samenwerking met BREDA-AED proof en Sociëteit ’t
Turfschip aan het Wilhelminapark is bij de sociëteit een
AED geplaatst. Hiermee zijn er in de wijk nu twee AED
apparaten aanwezig. Bij de officiële in gebruik name
waren aanwezig de heer C. Kriesels van AED-Proof en
de heren A. Coenraads en A. Magilse van de wijkraad.
Op foto van links naar rechts. A. Coenraad, A. Magilse,
C. Kriesels

45-jarige
zoekt nieuwe leden
Dit jaar viert volleybalvereniging De Zandberg haar
45-jarig jubileum. In deze periode hebben heel wat
leden met veel plezier recreatief volleybal gespeeld in
de sportzaal van gemeenschapshuis De Zandberg aan
de Zandberglaan.
Momenteel spelen wij met 3 teams competitie in twee
klassen (ORV). Voor elk van deze teams kunnen we nog
versterking gebruiken. Heb je interesse om op woensdagavond direct actief aan de slag te gaan, neem dan
contact op met de secretaris via liesbethfrijters@hotmail.
com of bel naar 076 - 541 69 70.

Voor al uw drukwerk
Saksen Weimarlaan 9, 4818 LA Breda
Tel. 076 521 50 28
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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organiseert een
Hobby- en Informatiebeurs
op 17 en 18 maart 2012
De stichting heeft als doel:
•

 m toekomstige (en huidige) pensionara, maar ook
O
ouderen, en mensen met beperkingen, tijdig voor te
bereiden op, of helpen zoeken naar, het zinvol en
leuk invullen van de vrije tijd (na een leven van hard
werken).

•
•

 et helpen voorkomen van vereenzaming.
H
Het informeren van de doelgroep over welzijn, sport
en spel, gezondheid en andere zaken.

Naast deze doelgroep wil de stichting echter ook jongere mensen graag aansporen
hun vrije tijd zinvol, leuk en sportief in te vullen.

Wat kunt u verwachten op de beurs:
Doorlopend
• Demonstraties met betrekking tot de veelzijdigheid aan hobby’s (veel nieuwe hobby’s en enkele
oude ambachten)
• Exposities (een aantal schilders zijn aan het werk)
• Kleine workshops (tegen kleine vergoeding voor
materiaal)

Daarnaast ook nog
• Presentaties
• Lezingen
• Demonstraties
• Sport en Spel
• Diverse activiteiten

Veel interactie dus en voor ieder wat wils, van jong tot oud!

Openingstijden:
zaterdag en zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur
in Zaal Vianden, Viandenlaan 3-5, 4835 EG, Breda
Toegangsprijs € 2,00 BredaPas houders en kinderen tot 16 jaar gratis
info: www.kleurjelente.nl
e-mail: kleurjelente@gmail.com
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