BUURT

B E R I C H T Wijkraad
Buurtfeest 2012
Dit buurtfeest was alweer de 31ste editie en wordt nog
steeds met enthousiasme gevierd.
De aftrap van het feest is de traditionele kinderrommelmarkt en het schminken. Het schminken blijkt elk jaar
weer een groot succes, heel wat kinderen lieten zich
graag beschilderen met diverse kleuren en figuren.
Het versieren van cup cakes was een nieuw onderdeel
dit jaar. De kinderen vonden het geweldig om hun creativiteit los te laten op de cakejes.
Rond de koffie tijd werd de uitslag van de taartwedstrijd
bekend gemaakt, maar zeker ook geproefd van de heerlijke taarten.
Voor de allerkleinste was er aan het begin van de middag een leuke poppenkastvoorstelling.
Het straatvoetbal en hockeytoernooi zijn niet weg te
denken onderdelen van het buurtfeest. Het aantal deelnemers was dan ook weer onverminderd groot. Peter
en John hebben de toernooien ook dit jaar weer prima
geregeld.

Zandberg-Oost Nummer 133 oktober 2012
Onverwacht veel belangstelling was er voor het mergel snijden. Buurtgenoot Jan Groot vertelde met veel
passie over het materiaal en het bewerken hiervan.
Aangemoedigd door zijn enthousiasme gingen steeds
meer kinderen aan de slag met zaag, vijl of schroevendraaier. Geweldig vonden ze het.
Naast het mergel snijden was er een workshop djembe
door docent Tanko. Jong en oud bleken geweldige “trommelaars”. Tanko en een aantal van zijn leerlingen gaven
tot slot van de workshop een spetterende demonstratie
djembe spelen.
De ballonnenwedstrijd als afsluiting van de middag blijft
een feestelijk onderdeel en niet alleen voor de kinderen.
Voor het goed bezochte straatdiner was er weer een
breed scala aan gerechten gekookt door vele vrijwilligers. Dank voor jullie bijdrage.
’s Avonds was het gezellig druk in de tent met muziek
gedraaid door dj Sjoerd. Hiermee sloot het buurtfeest
2012.
Voor mij was het een prachtig feest, dankzij de inzet van
vele vrijwilligers.
Leo Verburg, Voorzitter feestcommissie

Rommelmarkt
Op zondag 11 november a.s. wordt er weer een rommelmarkt gehouden in gemeenschapshuis Zandberg,
Zandberglaan 54bis. van 10.30-15.30u. Entree 1 euro inclusief koffie en/of thee.
Er zijn nog enkele stands te huur a 15 euro. Opgave Piet Brosens, tel 0765143967.

Barbeque
Hortensiastraat
Op zondag 2 september j.l. konden
de bewoners van de Hortensiastraat
bijpraten tijdens een barbeque in
de straat. De opkomst was hoog,
het weer was goed en het was
gezellig!
Allerhande vakantieverhalen en
andere zomerse belevenissen konden worden uitgewisseld onder
het genot van een hapje en een
drankje.
“Voor herhaling vatbaar”, was het
algemene oordeel.

Website

Voor in uw agenda

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.

Vergadering wijkraad 31 october en 12 december om 20.00u in gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54bis.
Workshop Woon Morgen Zonder Zorgen 30 october 2012 (zie pag. 4)
Rommelmarkt 11 november 2012 (zie pag. 1)
Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2013
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Preventieve maatregelen inzake inbraak.
U verkleint de kans om slachtoffer te worden van een woninginbraak
door:
- ramen en deuren goed af te sluiten als u uw woning verlaat of
naar bed gaat;
- te controleren of het hang- en sluitwerk van uw woning en schuur
inbraakbestendig is;
- te kijken of inbrekers via uw tuin of achterpad niet al te makkelijk
toegang tot uw woning krijgen;
-
ervoor te zorgen dat inbrekers geen klimmateriaal uit uw tuin
kunnen gebruiken om uw woning binnen te komen (zet bijvoorbeeld geen kliko onder een openstaand raam);
- bij gelegenheid te praten met medebewoners over de wijze waarop
u uw buurt veiliger kunt maken (samen sta je sterker!)
- bij verdachte situaties onmiddellijk 112 te bellen en het signalement
van verdachte personen en kenmerken van vervoersmiddelen
(merk, kleur, kenteken van auto, brommer, fiets) door te geven.

Bb
4818 hn breda

Inbraakpreventieteam Breda
U kunt gratis advies krijgen van het gemeentelijk inbraakpreventieteam. Bel hiervoor met 076 5310180 en maak een adviesafspraak.
Het team is gecertificeerd en kan een vrijblijvende offerte uitbrengen
om het hang- en sluitwerk te plaatsen, een lamp in uw tuin/achterpad
op te hangen, brandmelders te plaatsen, enzovoorts. U kunt ook een
contactformulier invullen op www.buurtpreventiebreda.nl

Wilhelminapark 74
4818 SN Breda
tel 076-5148331

de Bruijn in balans, praktijk voor haptotherapie
ranonkelstraat 1

U verkleint de kans om slachtoffer te worden van een auto-inbraak
door uw auto zoveel mogelijk op een verlichte plaats te parkeren,
door de auto goed af te sluiten en waardevolle spullen niet in het
zicht en niet onder de autostoelen of in de kofferruimte te laten
liggen.

t: 076 888 88 66

NIEUW: YOGA IN ZANDBERG

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

Kinderwens? In verwachting? Wij verwachten u!
Iedere zwangerschap is uniek! Dat verdient persoonlijke zorg

Kinderyoga ‘de dikke olifant’
peuter- kleuter- en kinderyoga
Wonderbaarlijk Yoga
yoga voor zwangeren
yoga voor vrouwen
shantala babymassage
zwangerschapsmassage

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

Locatie: Tulpenstraat 75
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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Jeu de Boules wedstrijd 2012 Taartwedstrijd 2012
De eerste jeu de boules ronde ging op zaterdag van start
met 28 deelnemers en daarmee was het weer gezellig
druk op en rond de baan. De wedstrijdleiding was weer
in vertrouwde handen van Hans en Hans.
Op zondag leek het er even op dat de finale afgeblazen
moest worden vanwege de regen. Maar precies op tijd
werd het droog en kon de finale beginnen.
Piet Brosens bleek die middag de sterkste speler te zijn
en daarmee de winnaar. Met op een gedeelde tweede
plaats: Carmen Brosens, Adri van de Heuvel en Mieke
Verburg.

De taartwedstrijd van 2012 is gewonnen door Ruben en
Annemijn van Staalduinen. Gefeliciteerd met deze prestatie. Bijzonder knap dat jullie nu 2 jaar op rij gewonnen
hebben. Hierdoor blijft de taartschep trofee voor nog een
jaar bij jullie thuis staan.
Voor de deelnemers van de taartwedstrijd 2013 wel
weer een extra uitdaging om jullie resultaat van 2012 te
overtreffen.

Ballonnenwedstrijd 2012
Na een hele fijne dag op het Hyacintplein hebben we wel
100 ballonnen de lucht in laten vliegen. Waar zouden
ze dit jaar weer naar beneden komen? Dat werd in
Duitsland. Al snel kwamen er kaartjes bij ons terug.
Het waren er maar 4, dat kwam door de vele regen die
de zondag na het Buurtfeest is gevallen.
Bureau de Jong en de Jong
Ontwikkelaars in baan en loopbaan
sinds 1986
Loopbaanadvies
Coaching
Reïntegratie

Hier de uitslag van de Ballonnenwedstrijd 2012.
De kilometers zoals de ballonnetjes door de lucht zijn
gevlogen.
Pieter van Miert 46286 Dorsten, Duitsland
162 km
Coco Oomen
59075 Hamm, Duitsland
242 km
Ties Hyacintplein 59555 Lippstadt, Duitsland 262 km
Mats Kleijsen
33181 Bad Wunnenberg, D 287 km
Mats, van harte gefeliciteerd! De globe is voor jou.
Het zou leuk zijn wanneer jullie een bedankkaartje sturen
aan de mensen die jullie kaartje terug hebben gestuurd.

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

Voor al uw drukwerk
Saksen Weimarlaan 9, 4818 LA Breda
Tel. 076 521 50 28
drukwerk@oomenoffset.nl
www.oomenoffset.nl
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Kloostertuinoverleg
Vanuit het Kloostertuinoverleg is vier keer vergaderd met
de initiatiefnemers voor het MFP De Zandberg onder
leiding van de wijkraad.
Daarbij zijn zowel de opzet en inhoud alsmede de financiering van een te houden verkeersonderzoek uitvoerig
besproken, naar aanleiding van diverse door adviesbureau SOAB uit Breda uitgebrachte offertes.
Ook is de situatie ter plekke uitgebreid met de projectleider van het te houden onderzoek, bekeken.
Dit heeft ertoe geleid dat er nu een onderzoeksplan klaar
ligt, waarbij er op beide scholen (en bij de kinderopvang)
een zogenaamd draadjesonderzoek plaats zal gaan
vinden. De leerkrachten van de scholen zullen dan door
middel van de draadjesmethode samen met de kinderen
in kaart brengen waar de kinderen vandaan komen en
met welk vervoermiddel ze naar school zijn gebracht.
Tevens zal er op een dag met slecht weer een schouw
worden gehouden. Daarbij zal een verkeerskundig
onderzoeker s ‘morgens vanaf half acht tot aanvang
schooltijd en
s ‘middags tussen 14.50 en 18.00 uur de situatie rondom
de scholen en kinderopvang aanschouwen. Er zullen
dan aantekeningen en fotos worden gemaakt van situaties die zich voordoen.

Daarna zullen de resultaten worden uitgewerkt en zal er
rapportage volgen.
Het startgesprek van het onderzoek zal naar verwachting
plaatsvinden in de week van 22 oktober. Daarbij zal door
de voorbereidingsgroep samen met de onderzoekers
worden gekeken of alle neuzen één kant op staan. Voor
deze bijeenkomst wordt ook de ambtenaar onderwijs van
de gemeente Breda uitgenodigd.
De week daarna, mede afhankelijk van de weersomstandigheden, zal het onderzoek zelf van start gaan.
Vervolgens zullen waarschijnlijk eind november de resultaten kunnen worden besproken en zal daarna een definitief rapport volgen.
De gemeente heeft inmiddels medewerking verleend
door de onderzoekers alle gevraagde kaartgegevens te
verstrekken.
Met betrekking tot de uitbreidingsplannen van de initiatiefnemers zijn er niet veel nieuwe ontwikkelingen te
melden. Door teruglopende leerlingaantallen en kinderopvangplaatsen kan het zijn dat de oorspronkelijke
plannen aanpassing behoeven. Ook de betrokkenheid
van het gemeenschapshuis kan nog tot verandering van
de plannen leiden.

Workshops “Woon morgen Oproep Volleybal
zonder zorgen”.
Volleybalvereniging De Zandberg is op zoek naar nieuwe
In de vorige wijkkrant zat een flyer met een antwoordstrook om u aan te melden voor een van de workshops.
Wij kunnen u melden dat de eerste workshop wordt
gegeven op dinsdag 30 oktober a.s. in gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54bis Breda van 19.30 tot
21.30u.
Mocht u geinformeerd willen worden omtrent de mogelijkheden en aanpassingen in uw woning, zodat u in staat
bent langer in de wijk te blijven wonen dan kunt u zich
nog aanmelden bij Piet Brosens tel. 5143967.

Colofon
Redactie:
Piet Brosens
Christine Hooft
Amanda Nelemans
Toos Timmermans
Tel. nr. secretariaat: 5611343
website: www.zandbergbreda.nl

leden.
Zin om (weer) te gaan volleyballen? Interesse in een
kleine sociale vereniging, waar spelplezier en prestatie samen gaan? Neem dan contact op met Liesbeth
Frijters, secretaris van onze vereniging: liesbethfrijters@
hotmail.com of 076-5146970.
Onze vaste trainingsavond is de woensdagavond in de
gymzaal van het gemeenschapshuis Zandberg.
Alvast hartelijk dank,
Trudy Creemers

Inleverdatum kopij voor volgende wijkkrant:

15 januari 2013
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