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Eerder schreven we uitgebreid over het 

nieuwe wijkplatform dat de gemeente in de 

wijk zou gaan opzetten. Via dit platform zou het 

proces van subsidieverstrekking ten behoeve van kleine 

wijkactiviteiten georganiseerd worden. Help: revolutie in 

wijksubsidieland! Maar in Zandberg-Oost wordt het uiteinde-

lijk toch weer anders. Lees daarover in het betreffende artikel.

Na ‘Zandberg Kunstwijk” starten we in dit nummer met nog een nieuwe 

rubriek: “Zomaar een straat”. Daarin zoomen we steeds in op een andere 

straat in Zandberg-Oost. Er zijn van die straten waar betrekkelijk weinig 

informatie over naar buiten sijpelt, terwijl er toch van alles te doen is. In 

deze rubriek starten we met een kijkje in De Roy van Zuidewijnlaan, straat 

met 2 gezichten.

Nieuwe methode afvalinzameling
In de loop van april ontvangen wijkbe-

woners van Zandberg-Oost via een Breda 

Bericht nadere informatie van de dienst 

Afvalservice van de gemeente Breda over 

de nieuwe wijze van afvalinzameling. 

Er komen andere kliko’s (of zakken) en 

op een groot aantal plaatsen in de wijk 

komen er, op korte loopafstand, verzamel-

punten voor kliko’s. In de vorige wijkkrant 

schreven we daar al iets over. 

Ook de inzameling van restafval wordt 

anders. Daar voor komen er ondergrondse 

containers op een aantal plaatsen in de 

wijk. In de tweede helft van maart ontvan-

gen wijkbewoners hierover een Breda Be-

richt . Tegen de beoogde locaties van deze 

restafval containers kan bezwaar gemaakt 

worden maar, zo zegt ons de gemeente 

“dan moet de wijk wel met een goede 

alternatieve locatie komen”. In het laatste 

kwartaal van 2017 zullen deze containers 

geplaatst worden en zal de afvalverzame-

ling volgens de nieuwe opzet uitgevoerd 

gaan worden.

Zie voor algemene informatie over de 

afvalinzameling: 

https://www.breda.nl/wonen-wijken-vervoer/afval/

afval-inwoners/afval-haal-eruit-wat-erin-zit 

Reiniging Posthumusterrein 
begonnen
Na de informatiebijeenkomst voor 

bewoners in juni 2016 en definitieve 

goedkeuring van het saneringsplan door 

de Omgevingsdienst Midden- en West-

Brabant, is de aanpak van de bodemveront-

reiniging door het bedrijf Bosatex op het 

voormalige Posthumusterrein eindelijk van 

start gegaan. Begin januari is begonnen 

met sloopwerkzaamheden. Vervolgens is 

gestart met afgraving van de bovengrond. 

Het verontreinigde grondwater wordt 

vanaf medio maart geïnjecteerd met 

stoffen die de verontreiniging afbreken tot 

onschadelijke eindproducten. 

Voor informatie over voortgang van de 

werkzaamheden kijk op: 

www.bosatex.nl > locaties in uitvoering > Breda

Buurt en wijkcentra bijeen in Effen
Met enige regelmaat komen de Bredase 

wijk- en dorpsraden bijeen. Op 13 februari 

jl. was dat weer eens het geval, deze keer in 

het gemeenschapshuis van Effen. Een 20-tal 

wijk- en dorpsraden spraken onder meer 

over verbetering van de samenwerking, 

hun relatie met de gemeente en de nieuwe 

wijkplatforms die de gemeente Breda gaat 

installeren. Er zijn inmiddels een aantal van 

zulke wijkplatforms actief: in Bavel (waar 

de dorpsraad er geen deel van uitmaakt), 

Heuvelkwartier, Boeimeer, Breda-Noord en 

het Buitengebied Zuid-West.

Uit de gesprekken over dit laatste onderwerp 

bleek wel dat veel wijk- en dorpsraden nog 

worstelen met de vraag hoe zij zich moeten 

verhouden tot die nieuwe wijkplatforms. Ook 

in Zandberg-Oost, waar de wijkraad al enige 

tijd gesprekken voert met de gemeente over 

de beste werkwijze. Die is inmiddels gevon-

den: zie het aparte artikel over wijkplatform.

Meer samenwerking wijkraden 
Zandberg-Oost en –West.
In het recente verleden werd er af en toe in-

formatie uitgewisseld tussen de wijkraden van 

Zandberg-Oost en –West, maar daar bleef het 

veelal bij. Maar in middels heeft de wijkraad 

Zandberg-West een volledig nieuw bestuur. 

Een delegatie daarvan bezocht in januari de 

vergadering van de Wijkraad Zandberg-Oost. 

Onder meer werd gesproken over de plan-

nen tot herinrichting van het Oranjeplein (zie 

verder) en het parkeergedrag bij de gokhal 

op de hoek Ginnekenweg/Zandberglaan. Een 

interessant initiatief in Zandberg-West is Buur-

4Buur: een sociaal initiatief om sociale cohesie 

in de wijk te bevorderen door het organiseren 

van een kunstroute in de wijk, een borrel met 

levende muziek, koffieochtenden en wande-

lochtenden. Beide wijkraden spraken af om in 

het voorjaar van 2017 een gemeenschappe-

lijke vergadering te houden.

Herinrichting Oranjeplein: nog geen 
prioriteit 
Door een aantal bewoners van het Ginneken 

is weer een plan ontwikkeld voor herinrich-

ting van het Oranjeplein. Zij maakten een 

ontwerpschets inclusief een aparte fiets- en 

voetgangersbrug. Volgens Patrick Crince, een 

van de initiatiefnemers, hoeft de aanpassing 

maar circa drie ton te kosten.

Aan het plein, dat er tamelijk desolaat bij ligt, 

is sinds begin jaren zestig van de vorige eeuw 

niets meer veranderd. Wethouder Patrick van 

Lunteren, die het plan tijdens zijn bezoek aan 

de wijk Zandberg onder ogen kreeg, heeft 

al laten weten dat er nu geen prioriteit aan 

kan worden gegeven. Er is nu geen geld voor 

beschikbaar. 

Aanpassing Wijkplatform Zandberg-Oost
De oorspronkelijke plannen om een apart wijkplatform 

in te richten waar wijkbewoners subsidieaanvragen kun-

nen indienen ten behoeve van kleine wijkactiviteiten, 

zijn voor Zandberg-Oost alsnog aangepast. Conclusie 

van de gesprekken tussen wijkraad en gemeente is dat 

de variant waarbij de wijkraad tevens deels functioneert 

als wijkplatform ook een prima optie is. Wijkbewoners 

kunnen nog steeds hun voorstellen indienen via het eer-

der aangekondigde contactadres van de wijkbeheerder 

bij de gemeente: Ed Riemers / elo.riemens@breda.nl 

Deze verzamelt de ingediende voorstellen. Deze voor-

stellen worden dan niet ter advisering voorgelegd aan 

een nieuw wijkplatform, maar aan de bestaande wijk-

raad, die daar een advies over geeft.

Dus heb je een goed plan voor een wijkactiviteit: 

schroom niet en stuur het naar de wijkbeheerder!

Vergaderingen
Wijkraad:

U kunt de vergaderingen 

van de wijkraad bijwonen. 

De eerstvolgende verga-

deringen vinden plaats op 

de woensdagen 12 april, 

31 mei en 5 juli 2017. 

U bent van harte welkom! 

De vergaderingen worden 

gehouden om 20.00 uur 

in gemeenschapshuis De 

Zandberg.

Nieuwjaarsborrel op 8 januari
Het was weer een gezellige nieuwjaarsborrel 

op 8 januari ’s middags op het Hyacintplein.

Jammer genoeg was er op dat moment nog 

geen ijsvloertje beschikbaar. Maar korte tijd 

later lukte dat wel. Willem Joosse legde het 

vast op de gevoelige plaat.

Aankondiging 
buurtfeest
Datum: 1 juli

Thema: Camping 't Blommeke

Meer info: 

www.buurtfeestzandberg.nl 

Rommelmarkt
Het voorjaar komt er aan! Tijd dus voor 

een rommelmarkt in gemeenschapshuis 

De Zandberg, met onder andere  een groot 

aanbod van boeken en platen.  

Organisatie: zanggroep Ark. 

Datum: 23 april, van 10.30 - 15.30 uur. 

Entree: 1 euro incl. 1 kopje koffie /thee

Met veel dank aan de ijsmeesters!!!

rondom zwangerschap

Kinderwens?
In verwachting?

Wij verwachten u!

Iedere zwangerschap is uniek! En verdient persoonlijke zorg.

Verloskundige Ineke Oomens heeft haar praktijk bij u in de 

buurt. Bel gerust voor een afspraak of advies 06 51 00 77 69.

Wilhelminapark 9, 4818 LS Breda  •  www.ienova.nl  •  info@ienova.nl

KOOKSTUDIO

Kookworkshops en Kookcursussen in de buurt

Diverse activiteiten voor Kookgroepen en Kinderen

Kijk op www.kookikook.nl 
of bel Joyce 06 41 89 97 30 voor info

Voor (h)eerlijke varkens- of runderrookworst 
komt u naar Biologische Slagerij De Groene Weg!

Ginnekenweg 1, Breda, (076) 522 87 88, breda@degroeneweg.nl

Generaal Maczekstraat 19
4818 BT Breda
T. + 31 (0)76 888 25 55
E. info@qprintbreda.nl
W. www.qprintbreda.nl
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De Roy van Zuidewijnlaan, straat 
met 2 gezichten
Zandberg-Oost telt ruim 30 straten. In 

sommige daarvan lijkt weinig te gebeu-

ren, althans er komen weinig berichten 

naar buiten. Ook in deze wijkkrant wordt 

er niet of nauwelijks over geschreven. 

Tijd dus om een aantal van deze straten 

eens wat nauwkeuriger onder de loep te 

nemen. Wat weten we bijvoorbeeld van 

de Roy van Zuidewijnlaan?

Om dat te weten te komen rijdt uw 

redacteur op een vrijdagmiddag de straat 

in en spreekt een willekeurige buurtbe-

woner aan. Op de vraag welke bewoners 

iets meer zouden kunnen vertellen over 

activiteiten in de straat verwijst die bijna 

onmiddellijk naar zijn buurvrouw: Pia 

Vorsselmans. Met haar maken we dan ook 

een afspraak voor een interview. 

Straat met 2 gezichten
Pia woont met man Jeroen en 2 kinderen 

al sinds 2001 in de Roy van Zuidewijn-

laan. Om precies te zijn: in het woonerf-

gedeelte. De straat kent twee “gezichten”. 

Enerzijds het ”erf” met huizen dicht naast 

en tegenover elkaar versus “de laan” waar 

vrijstaande villa’s met veel buitenruimte 

het straatbeeld bepalen. Zoals ook in de 

1e en 2e Muntstraat het geval is. Bewo-

ners hebben ongetwijfeld ook onderling 

contact maar op het woonerf -met een-

richtingsverkeer en “gemene” verkeers-

heuvels waardoor veelal alleen de “locals” 

gebruik maken van dit gedeelte van de 

“Roy”- kom je elkaar te pas en te onpas te-

gen. Een praatje is dan snel gemaakt. Dat 

creëert een bepaalde intimiteit. Mensen 

zorgen hier redelijk goed voor elkaar en 

houden een oogje in het zeil, zonder te 

vervallen in overdreven sociale controle. 

Het is goed om alert te zijn want er wordt 

wel regelmatig ingebroken in woningen 

en auto’s en soms worden er vernielingen 

aangebracht. 

Straatfeest
Zodra het weer het toelaat wordt regel-

matig het weekend ingeluid met een 

spontane straatborrel. Wie zin heeft 

schuift aan en brengt een flesje of een 

hapje mee en dan kan het soms heel 

gezellig worden. Uit een van deze borrel-

middag en ontstond door drie stellen het 

initiatief om weer eens een straatfeest te 

organiseren. In 2016 werd begin oktober 

de partytent -die gezamenlijk is aange-

schaft- opgezet, de straat afgezet en een 

springkussen, sjoelbak en tafeltennis 

geplaatst. Pia: “We doen het low-budget, 

iedereen neemt wat te eten mee en stort wat 

geld in de pot om de activiteiten te financieren. 

Simpeler kan het eigenlijk niet. We hadden deze 

keer een karaoke-wedstrijd georganiseerd en de 

winnaar kreeg als hoofdprijs de opdracht om in 

2017 het volgende straatfeest te organiseren”. 

Buvenborrels en Bumenborrels
Een heel bijzondere vorm van straatvermaak 

vormen de zogenaamde ‘buven- en bumenbor-

rels’, waarbij de in het eerste geval de (buur)

vrouwen en in het tweede geval de (buur)

mannen uit de straat elkaar treffen voor een 

gezamenlijke borrel of een andere activiteit. De 

‘buven’ en de ‘bumen’ hebben aparte mailgroe-

pen om de deelnemers bijeen te roepen.

Pia: “kort geleden waren we voor een wat ver-

late Nieuwjaarsborrel weer met 16 vrouwen bij 

elkaar. Deze keer op initiatief van de ‘buurvrouw 

om de hoek’ in de 1e Muntstraat, want die hoort 

er ook bij en is erg actief in het initiëren van 

activiteiten”. 

De Roy van Zuidewijnlaan lijkt een straat waar 

zich weinig problemen voordoen. Pia: “er is een 

parkeerprobleem, maar dat lost zich in de prak-

tijk altijd wel weer op. Dat is ‘part of the deal’ als 

je hier graag wilt wonen”. Haar grootste ergernis 

is de hondenpoep op straat maar dat is ook het 

enige minpunt wat zij kan bedenken. "En als er 

andere zaken zijn die het wel en wee in de straat 

raken dan is het meestal onze ‘buurtvader’ Ben 

van Doorn die dat oppakt. Het is heerlijk wonen 

in de Roy van Zuidewijnlaan”. 

In deze rubriek portretteren we steeds een 

kunstenaar/kunstenares uit de wijk. Dat 

zijn er waarschijnlijk vele, deze rubriek 

kan dus lang mee. Cobie Visschers, die het 

spits mocht afbijten geeft het stokje door 

aan overbuurvrouw Anna van Bohemen.

Ik spreek Anna in haar atelier op de 

zolderetage van de fraaie stadsvilla 

‘Sandwyck’ aan de Zandberglaan. Haar 

werk is wat je noemt veelzijdig en be-

paald niet onder één noemer te vangen. 

Met een uitbundige mix van materialen 

(hout, riet, textiel, papier) en technieken 

(olie, verf, was, klei) maakt zij werk dat 

vaak driedimensionaal is en een grote 

diversiteit aan verschijningsvormen kent. 

Dat heeft ongetwijfeld te maken met 

haar opleiding aan de Bredase Kunstaca-

demie Sint Joost (1974-’79) waar zij de 

opleiding schilderkunst en monumentale 

vormgeving volgde. Uit die spannende 

combinatie van vrije kunst en werken met 

traditionele ambachtelijke materialen die 

dat opleverde ontstond een geheel eigen 

manier van werken. 

Vergankelijkheid
Op de vraag waar zij haar inspiratie vandaan 

haalt, zegt zij: “wat mijn innerlijke drijfveer 

betreft vind ik dat lastig te beantwoorden, 

maar het feit dat ik een Poolse moeder heb 

en daarom veel in Polen ben geweest, heeft 

zeker een grote invloed op mijn werk. Het is 

‘aards’en tastbaar en heeft als hoofdthema 

de vergankelijkheid en kwetsbaarheid 

van de materie. Die kwetsbaarheid en 

de schoonheid van het verval probeer ik 

zichtbaar te maken in mijn objecten”. Een 

van haar grote voorbeelden is de Poolse 

kunstenares Magdelena Abakanowice, bekend van 

het enorme wandkleed in de Bois le Duc-zaal van 

het provinciehuis in den Bosch.

Poolse invloed
Anna maakt objecten in de vorm van huiden, 

pantsers, schilden die bij nadere beschouwing 

vol sporen zitten die verwijzen naar de kwetsbare 

inhoud.

De Poolse invloed is herkenbaar in haar serie 

Heilige Huisjes, objecten in de vorm van huisjes, 

altaartjes en kleine wagentjes. Die zijn gebaseerd 

op relikwieën en voorwerpen waarin tastbare 

herinneringen zijn opgeborgen waaraan in som-

mige culturen magische krachten worden toege-

kend. Anna: “maar er is ook een serie die voor mij 

speciale herinneringen bevatten aan vakanties bij 

mijn Poolse familie. Deze huisjes en wagentjes zijn 

geïnspireerd op het primitieve houten speelgoed, 

de kleuren van de boerenhuisjes en de vrolijk 

decoraties voor vele feestdagen”.

Insecten
Naast haar opleiding aan de Academie Sint 

Joost, volgde zij ook een opleiding MO Peda-

gogiek en ging een blauwe maandag naar de 

Toneelschool. Werkzaam was ze bij De Beel-

denaar in Breda en het Brabants Instituut voor 

School en Kunst (BISK) in Eindhoven dat later 

overging in wat nu de Kunstbalie in Tilburg is. 

Het educatieve werk dat zij hier deed inspi-

reerde haar onder meer om een serie insecten 

te maken voor een reizende tentoonstelling 

voor kinderen. Anna: “het thema sluit echter 

goed aan bij mijn werk. Van dode insecten is de 

kwetsbare inhoud verdwenen. Wat overblijft zijn 

prachtig omhulsels, schilden en pantsers. Daar 

waar in het werk voor de kindertentoonstel-

lingen het accent meer ligt op kleur en lichtheid 

ben ik in mijn laatste serie insecten meer bezig 

met het vergankelijkheidaspect in de vorm van 

stillevens: ‘nature morte”. 

Het je belangstelling voor haar werk? Kijk dan op 

www.annavanbohemen.nl 

Anna exposeert van 13 maart tot 12 mei in het 

gemeentehuis van Binnenmaas in de Hoeksche 

Waard.

Kunstwijk Zandberg-Oost

Zomaar een straat

Nieuwe drukker wijkkrant
Drukkerij Oomen Offset, de huisdrukker van 

de Wijkraad Zandberg-Oost heeft haar deuren 

gesloten en in februari van dit jaar alle bedrijfsacti-

viteiten overgedragen aan Drukkerij Roggeband & 

Accuraat –drukkerij & Print aan de Schrepelstraat 

4 in Breda. Deze wijkkrant is dus vers van de 

Roggeband-pers.

“Aan de oostkant van de Ginnekenweg bouwden Bredase families van aanzien buitenhuizen die meestal 

alleen in de zomer werden bewoond. Een fraai voorbeeld daarvan was Huize Rustland van de familie De 

Roy van Zuidewijn, destijds gelegen aan de ‘Straatweg naar het Ginneken’, ter hoogte van de huidige 

Rustlandstraat. In 1899 werden door enkele bouwondernemingen in deze omgeving straten aangelegd, 

zoals de Parkstraat (nu Minister Nelissenstraat), de Boulevard Zandberg (nu Zandberglaan), de Molen-

straat (nu De Roy van Zuidewijnlaan) en de Eerste en Tweede Muntstraat”.

Uit: “ Breda 2002, na 750 jaar””, uitgave Sectie D Zandbergse Boekstichting n.a.v. het 750-jarig bestaan van de stad Breda)
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