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De zomer is op komst, dus ook de periode 

van de buurt- en straatfeesten, om te begin-

nen op het Hyacintplein. Gaat u weer iets organi-

seren, laat het ons dan weten en stuur een bericht met 

foto naar de redactie. We besteden er graag aandacht aan. 

In deze wijkkrant kijken we nog even terug op de verkiezings-

uitslag in Zandberg-Oost van maart 2017. En wat blijkt: Zandberg-Oost 

mag je gerust een liberaal-linkse wijk noemen. We luisterden naar wat de 

raadscommissie over het parkeren in Zandberg en Sportpart had te vertel-

len en we belden toch nog maar even met de secretaris van de Sacraments-

kerk over het conflict met het bisdom. Daarnaast natuurlijk de vaste rubrie-

ken: Zomaar een Straat met aandacht voor de Rustlandstraat en Kunstwijk 

Zandberg-Oost waarin we spreken met Toon Oomen.

wijkbewoners zelf. Merijn Scheifes van Groen 

Links: “In Zandberg hebben de bewoners zelf 

oplossingen bedacht. De wijkraad daar heeft 

u tot twee keer toe uitgenodigd, u heeft dat 

afgewezen. U zegt dat er maar één instrument 

is, aanwijzen, terwijl er legio zijn”. 

Wethouder Adank volgde die wens van de raad 

op en kwam op 30 mei jl. naar een vergade-

ring van de wijkraad. Met de recent geleerde 

lessen van de aanpak van parkeerproblemen 

in Belcrum en Liniekwartier in zijn achterzak 

ontstond een open gesprek, waarin de wet-

houder bereid bleek om het wijkplanproces 

in Zandberg-Oost, -West en Sportpark de 

noodzakelijke ruimte te bieden. Het woord is 

dus nu aan de wijkbewoners.

Wethouder Adank: “indien het overleg in de 

wijk tussen voor-en tegenstanders leidt tot 

andere oplossingen dan gereguleerd parkeren 

dan zal ik de uitkomst daarvan respecteren” 

Eén ding is wel duidelijk: als het overleg geen 

concrete resultaten oplevert lijkt de kans groot 

dat Adank zijn eigen koers zal varen en zelf-

standig een besluit namens het college neemt.

Voor meer informatie over proces en inhoud 

parkeerproblematiek in Zandberg-Oost: kijk op 

de website van de wijkraad: 

www.zandbergbreda.nl

Sacramentskerk
Het bestuur van de Stichting Sacramentskerk 

was bepaald ‘not amused’ toen het bisdom 

enige tijd geleden besloot om een aantal paro-

chies samen te voegen en de Laurentiuskerk in 

het Ginneken tot parochiekerk te benoemen. 

Daarmee kwamen de eucharistievieringen in 

de Sacramentskerk te vervallen. De Stichting 

besloot toen zelf voorgangers in te huren om 

deze vieringen op die manier te behouden voor 

de kerk, maar heeft dat plan uiteindelijk toch 

moeten laten varen. Secretaris Adriaan Wete-

rings: “het bisdom heeft veel druk uitgeoefend 

op potentiële leveranciers van voorgangers, 

waardoor die zich hebben teruggetrokken. Als 

alternatief organiseren we elke zondagochtend 

gebedsdiensten waar een groot aantal paro-

chianen aan deelneemt. Dat groeit zelfs nog 

elke week. Het gaat goed met ons, we hebben 

net nog voor zo’n 2,5 ton aan sfeerverlichting 

geïnvesteerd”. 

In het kader van het 81e ziekentriduüm dat 

van 18 t/m 20 juli in de Sacramentskerk wordt 

gehouden, is door het bisdom een vrijstelling 

verleend, waardoor eucharistieveringen dan 

wel mogelijk zijn. 

Parkeren: overleg of eenzijdig besluit?
Na het mislukken van eerdere pogingen in 2016 om tot 

een afspraak met de wijkbewoners in Zandberg-Oost en 

Sportpark te komen zet de gemeente Breda het onder-

werp opnieuw op de agenda. Een van de oplossingen is 

de invoering van ‘gereguleerd parkeren’. Voorstanders 

uit de wijk hebben zich met die wens opnieuw tot de 

gemeente Breda gericht. Gereguleerd parkeren is in 

Zandberg-Oost en –West en Sportpark nu nog niet aan 

de orde, maar blijft volgens wethouder Adank wel een 

optie voor de nabije toekomst. In het zuidoostelijk deel 

van de stad is dat nu nog alleen het geval in een deel van 

het Wilhelminapark/Vijverstraat. In een recente beleids-

notitie van de gemeente Breda worden de parkeerproble-

men in geheel Zandberg en Sportpark ernstig genoemd. 

In een recente commissievergadering drongen verschil-

lende fracties erop aan vooral goed te luisteren naar de 

Wijkraad heeft nieuwe 
voorzitter
De wijkraad Zandberg-Oost 

heeft Mirjam Rutten gekozen tot 

voorzitter. Bestuurslid Erna van 

Olphen, die zich aanvankelijk zou 

terugtrekken, heeft dat voor-

nemen herroepen en blijft dus 

gewoon bestuurslid.

Wijkraad
U kunt de vergaderingen van de 

wijkraad bijwonen. De eerstvol-

gende vergaderingen vinden 

plaats op 5 juli, 6 september, 11 

oktober en 29 november. In Ge-

meenschapshuis De Zandberg. 

Aanvang: 20.00 uur.

Zomerbuurtfeest 
Hyacintplein e.o.
Op 1 juli 2017: buurtfeest op het Hyacintplein 

in vintage kampeersferen. Thema: 'Camping 

’t Blommeke' met voor elk wat wils, voor jong 

en oud. Kijk voor alle informatie en aanmelden 

voor activiteiten: www.buurtfeestzandberg.nl 

Bezorgers gevraagd
Het bezorgen van de wijkkrant is het werk 

van vrijwilligers. Momenteel zijn er 2 

vacatures: voor de Franklin Rooseveltlaan 

en de Rustlandstraat. Het kost u een half 

uurtje per kwartaal, dus de hoeveelheid 

werk valt nogal mee. U kunt zich melden bij 

Piet Brosens:

 076 514 39 67 / 06 47 30 00 19  of 

lianbrosens@hotmail.com 

Vervolg aan binnenzijde

De stemming in Zandberg-Oost
Het is alweer bijna 3 maanden geleden dat de bewoners van Breda naar de stembus 

togen.

De landelijke uitslag en de totaaluitslag van de gemeente Breda zijn gepubliceerd, 

maar niet de uitslag per wijk. Eén ding is zeker, de Zandbergenaren gingen massaal 

naar de stembus: bijna 92% van de stemgerechtigde kiezers in deze wijk deed zijn 

burgerplicht (Breda: 72,3%). Bij een van de 2 stembureaus was dat zelfs een Noord-

Koreaanse uitslag van 98,2%!

Wat was de uitslag in Zandberg-Oost?

 % Zandberg % Breda % Breda % Zandberg 

 2017  2017  2012  Gem.raad 2014

VVD 32,6 27,0 30,6 22,0

D’66 24,6 14,9 10,8 27,5

PvdA   5,3   4,9 23,8 10,0

PVV   2,8 11,5   9,0 n.v.t.

Gr.Links 13,8 10,4   2,4 15,0

SP   5,6   9,5 11,3 10,0

CDA   7,6   9,4   6,5   8,5

PvdD   2,9   3,4   1,8 n.v.t.

50+   1,5

Forum v D     1,6

Denk   0,05   1,9

Overige   4,2

(geen 100% i.v.m. afrondingsverschillen en blanco/ongeldige stemmen).

Kijk en oordeel zelf. Let ook op de aanzienlijke verschillen met de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Vervolg van voorpagina 'Parkeren: overleg of eenzijdig besluit?
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brasserie
Zandberg

Ginnekenweg 75 Breda Tel: 076 737 0054
www.brasseriezandberg.nl Open vanaf 12;00 uur

Borrel
Catering

Lunch    
Diner    

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

Het BBQ seizoen is weer begonnen, kijk op
www.breda.degroeneweg.nl voor onze paketten

Ginnekenweg 1, Breda, (076) 522 87 88, breda@degroeneweg.nl
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De Rustlandstraat: kinderwalhalla
Hoe gaat dat als je op zoek bent naar iemand 

die iets kan vertellen over zijn of haar straat? 

Je schiet iemand aan, maar dat blijkt een 

oppas-opa te zijn die gemakshalve door-

verwijst naar de buurman. Buurman Fred is 

bescheiden en verwijst door naar Sophie een 

paar huizen verder. Maar ook Sophie vindt dat 

zij niet de aangewezen bewoner is en stuurt 

me naar schuin-tegenoverbuurvrouw Marieke. 

En dan heb ik beet. Marieke durft het gesprek 

wel aan, maar dan wel graag samen met haar 

overbuurvrouw Martine. 

En zo spreek ik op een avond met Marieke 

Thoen (39) van nummer 5 en Martine Pilaar 

(46) van nummer 8. Marieke woont met 

man en 3 kinderen sinds 2005 in de Rust-

landstraat, Martine met man en 4 kinderen 

al sinds het jaar 2000. Het wordt een vrolijk 

gesprek met twee bewoonsters waarvan 

je wel aanvoelt dat ze wel van een gezellig 

(straat)feestje houden. Veel meer dan de 

vraag: ‘wat voor straat is de Rustlandstraat nu 

eigenlijk?” is er niet nodig om het gesprek op 

gang te brengen. Marieke: “Het is hier echt 

een kinderwalhalla. Toen wij hier kwamen 

wonen zijn er in een jaar of vijf wel zo’n 25 

kinderen geboren. Die groeien samen op 

in de straat, gaan naar de Zandbergschool 

of de Dirk van Veenschool en hebben hier 

een prachtige en rustige speelplek. De lage 

verkeersdrempel in het midden van de straat 

is een verzamelpunt en noemen we hier ook 

wel het ‘pleintje’. 

Martine: “Er wonen best veel verschillende 

mensen in deze straat, veelal gezinnen, 

werkende stellen en een aantal senioren 

(waaronder de oom en tante van D’66 leider 

Pechtold). Dat gaat prima samen en Marieke 

is echt iemand die zorgt voor de cohesie in 

de straat. Ze is ook beheerder van de straat-

app. Het wonen in deze straat geeft je af en 

toe een soort camping-gevoel, we wonen 

vaak ook een beetje op straat. Als iemand 

op een zonnige dag in de voortuin gaat 

zitten met een glas wijn heb je soms binnen 

de kortste keren een spontaan oploopje en 

ontstaat er een klein feestje”.

Eén keer per jaar wordt er een gezamenlijk 

straatfeest georganiseerd, een traditie die 

al een jaar of dertig bestaat. Het gebeurde 

ook weleens een paar jaar niet, maar sinds 

2004 werd het weer een echt georganiseerd 

straatfeest. Dankzij subsidie van Hart voor 

de Buurt werd een springkussen aange-

schaft en een partytent. Martine: “wie na 

zo’n feest de volgende ochtend de party-

tent in zijn voortuin vond was de Sjaak en 

moest het een jaar in zijn schuur opslaan. Je snapt 

wel dat er niemand vroeg weg wilde, dus het werd 

altijd laat en de drank vloeide meestal rijkelijk”. De 

laatste jaren wordt het feest niet meer op Ko-

ningsdag georganiseerd maar met Halloween op 

31 oktober. Het is tegenwoordig wat minder strak 

georganiseerd en iedereen neemt zelf wat drank 

en versnaperingen mee. En de meeste bewoners 

doen altijd mee”.

Dat het plezierig wonen is in de Rustlandstraat blijkt 

ook wel uit het feit dat er heel weinig verloop is. Het 

toeval wil dat Martine en haar gezin, tot verdriet 

van Marieke, binnenkort gaan verhuizen naar de Vij-

verstraat. Zeker niet vanwege de sfeer, maar vooral 

omdat zij met het 6-koppige gezin behoefte hebben 

aan meer ruimte. De woningen in de Rustlandstraat 

zijn daarvoor net aan de krappe kant, hoewel het 

ruime gezinswoningen zijn met vooral veel zolder-

ruimte. Wie goed kijkt ziet ook dat de 4 repeterende 

woningblokken van 5 woningen gespiegeld zijn ont-

worpen, waardoor de voordeuren recht tegenover 

elkaar uitkomen. 

Grote problemen doen zich in de straat eigenlijk niet 

voor. Zoals ook op andere plaatsen in de wijk zorgt 

de overdaad aan parkerende auto’s soms voor over-

last. Martine: “ze komen soms vanuit de Ginneken-

weg al de straat in, tegen het eenrichtingsverkeer in.

En als het tijd is om de kliko’s buiten te zetten op 

de verzamelplaats ter hoogte van de Ginnekenweg 

is er soms sprake van een chaotische kliko-file. 

Maar het stelt allemaal weinig voor en vergalt ons 

woonplezier echt niet”. 

De Rustlandstraat is onderdeel van de wijk Zand-

berg-Oost, maar het is natuurlijk altijd de vraag of 

dat iets extra’s met zich meebrengt. Voelen bewo-

ners van deze straat zich ook ‘wijk’bewoner? Marieke 

en Martine: “wat de mensen aan elkaar bindt zijn 

toch vooral de kinderen en het feit dat ze naar de 

beide buurtscholen gaan. Van een echt Zandberg-

Oostwijkgevoel is niet echt sprake”. Waarvan akte.

In deze rubriek portretteren we een kun-

stenaar/kunstenares uit de wijk Zand-

berg-Oost, die het stokje vervolgens mag 

doorgeven aan een collega. Deze keer valt 

de eer te beurt aan Toon Oomen. 

Toon Oomen mag je, als architect, schilder, 

schrijver en muzikant, met een gerust hart een 

veelzijdig en productief kunstenaar noemen. En 

met zijn 70-jaar zit er nog bepaald geen sleet 

op deze actieve inwoner van de Zandberglaan 

(is het toeval dat ook zijn 2 voorgangers in 

deze rubriek in dezelfde straat wonen?). Toon is 

getrouwd met Mariëtte, ook kunstschilder, en 

heeft 2 dochters.

Ontwerpen en loslaten
Toon werd in Breda geboren, woonde in 

Oosterhout en Bavel, studeerde bouwkunde 

in Delft maar kwam in 1987 weer terug in 

Breda om zich daar definitief te vestigen in 

de Zandberglaan. In een ‘vertrouwde’ omge-

ving want het atelier achter zijn woning was 

oorspronkelijk onderdeel van het voormalige 

Benedictinessenklooster waarvan de kapel 

door zijn opa werd gebouwd. Ook zijn vader 

was architect, dus dat Toon in hun voetsporen 

trad was welhaast genetisch bepaald. De 

architectonische handtekening van Toon is 

overal in het land te vinden, niet in de laatste 

plaats in de (ver)bouw van kloosters, zoals de 

Abdij Maria Toevlucht in Zundert, Mater Dei aan 

de Hopmanstraat in Breda (gebouwd door zijn 

vader) en tien jaar geleden verkocht hij zijn aan-

deel in zijn architectenbureau Oomen en vanaf 

die tijd kon hij een belangrijk deel van zijn tijd 

wijden aan andere kunsten dan de architectuur. 

Want ook het bouwkundig ontwerpen is een 

‘kunstzinnig’ proces. Het was dit onderdeel dat 

hem ook het meeste bevredigde. Toon: “het 

was altijd een vreemde gewaarwording als je 

na dat intensieve proces van ontwerpen en 

bouwen terugkwam in ‘jouw’ gebouw en dat 

je dan moest aanbellen en te horen kreeg: ‘wie 

kan ik zeggen dat er is?’. Je moet het kunnen 

loslaten”. Een thema dat ook later in zijn schilderkunst 

belangrijk werd.

L’art pour l’art
Zijn vader was ook kunstschilder en als kind kreeg 

Toon het schilderen met de paplepel ingegoten. Na 

school lagen papier en potlood altijd klaar en ook op 

vakanties schilderde hij buiten mee aan de zijde van pa. 

Hij ontwikkelde zich tot ‘self-made’ kunstenaar, volgde 

geen specifieke opleiding, maar zijn studie bouwkunde 

zorgde wel voor een goede basis. Formeel was hij met 

die studie ook 1e graads bevoegd tekenleraar.

Wat kenmerkt zijn huidige werk als kunstschilder? 

Toon: “Ik heb altijd een uitgangspunt nodig in de 

realiteit in de vorm van een stilleven, maar laat dat 

vervolgens zo snel mogelijk los. Ik werk nooit met 

een vooropgezet plan, het verstand gaat al snel op 

nul. Ik schilder niet vanuit een bepaalde filosofie, het 

onderwerp is verder ook niet relevant. Het is meer ‘ 

l’art pour l’art’. Het gaat primair om de verbeelding, 

het moet vooral lekker zijn om naar te kijken en je mag 

er je eigen invulling aan geven”. Dat ‘ loslaten van de 

realiteit’ geeft ook de belangrijkste ontwikkeling weer 

in zijn werk als schilder.

Een techniek die hij, vooral op vakanties in zijn favo-

riete Frankrijk steeds vaker gebruikt is het werken met 

oliepastel. Onlangs exposeerde hij met zulk werk in het 

van Gogh-huis in Zundert, waar het van directeur Ron 

Dirven het predikaat ‘Goghiaans’ werk meekreeg. En 

het viel in de smaak, want hij verkocht er maar liefst 12 

van zijn werken.

Muziek, cursiefjes en reisnotities
Het gesprek met Toon gaat al snel over zijn schilder-

werk, maar daarnaast heeft hij andere passies zoals 

muziek en schrijven. Het gekke is dat de muziek hem 

eigenlijk nog het meeste aanspreekt: “schilderen geeft 

mij veel bevrediging en ook waardering van buiten-

staanders, maar muziek is eigenlijk het leukste om te 

doen. Tegelijkertijd ben ik er het slechtst in, ik heb er 

ook geen enkele opleiding in gevolgd”. Hij heeft een 

voorliefde voor jazz en Franse chansons en speelt zelf 

tenor- en sopraansax in het Koningskwartet, Loulou’s 

Gang en is kapelmeester van de Opjuiners. Muziek is 

voor hem ook een sociale activiteit: “schilderen doe je 

individueel, muziek maak ik samen met anderen”. 

Sinds een aantal jaren is Toon ook schrijver en publicist. 

In 2000 verscheen het boek “Toon Oomen schilderijen”, 

geschreven door zijn zus Marijke. In 2009 publiceerde 

samen met Marijke ‘Reisnotities’ waarin tekeningen en 

aquarellen van zijn hand, vooral gemaakt tijdens vakan-

ties in Frankrijk, worden gecombineerd met autonome 

gedichten van zijn zus.

Naar aanleiding van een film over de bankencrisis in 

de VS en handelswijze in de financiële wereld schreef 

hij in 2012 een column die hij voorlas op een Rotary-

bijeenkomst. Dat viel in zulke goede aarde dat het het 

begin werd van een lange reeks. Deze cursiefjes met 

illustraties van Jan van Poppel, waarvan 2 delen zijn 

verschenen (2012-2013 en 2014-2016) geeft hij uit in 

eigen beheer. 

Toon organiseert ook lezingen en groepsexscursies. 

Hij exposeerde op veel plaatsen, nationaal en interna-

tionaal. Momenteel zijn 26 werken geëxposeerd in De 

Beeldenaar in Breda. 

Heb je belangstelling voor het werk van Toon: 

kijk op www.toonoomen.nl of neem contact op via:

toon.oomen@hetnet.nl / 06 53 15 88 52 /Zandberglaan 72

Kunstwijk Zandberg-Oost

Zomaar een straat in Zandberg-Oost

De Rustlandstraat is in 1933 aangelegd op het terrein van het voormalige buitengoed 

Rustland. Dit besloeg bijna het gehele blok Ginnekenweg-Zandberglaan-Eerste Muntstraat-

De Roy van Zuidewijnlaan. Het landhuis werd gebouwd tussen 1807 en 1814, afgebroken en 

herbouwd rond 1900 en wederom afgebroken in 1933. 

Straatfeest

Joep, Wandelfrans en Madonna-
plaquettes
Joep Peeters, sinds 1980 wijkbewoner, heeft een 

aantal ideeën die hij na de zomervakantie gaat reali-

seren, als er belangstelling en medewerking voor is 

in de Bloemenbuurt. Wat dacht je van Wandelfrans? 

De oud-leraar Frans gaat Franse les geven, al lopend 

door de straten in de buurt. Privéles, vijf personen 

per promenade. 

En dan is er ook nog een plan: in de buurt zijn er 

nog veel Madonnaplaquettes naast de voordeur van 

de huizen. Ze dateren uit Wereldoorlog Twee toen 

de beruchte V1’s over onze hoofden vlogen. Een 

fotoboekje met uitleg zou een prachtig document 

zijn. Plaquettemelders gevraagd. En tenslotte is Joep 

al 52 jaar musicus, met een gigantisch repertoire. 

Hij gaat muziekles geven, zang of piano, voor jong 

en oud. Wordt vervolgd. Info: Voor informatie over 

voortgang van de werkzaamheden kijk op: 

contact@joeppeeters.nl

Specialist in 
particuliere thuiszorg

www.degezellin.nl
06-24281578

1 9 6 5    5 0  j a a r    2 0 1 5

Karin & Erik Bogers
Koninginnenstraat 114

www.wijnhuisdevijver.nl


