
BU
UR

TBERICHT Wijkraad  Zandberg-Oost Nummer 127 maart 2010

IJsvermaak in de Zandberg 
Wat vorig jaar met de nieuwjaarsreceptie net niet lukte sloot op 3 januari jl. naadloos op elkaar. Gelijktijdig met de 
buurtborrel kon de jeugd voor de tweede maal dit seizoen gebruik maken van de ijsbaan op het Hyacintplein. De 
temperatuur was aan de lage kant maar de gezelligheid was er niet minder om. Veel buurtgenoten hebben rond de 
vuurkorven hun nieuwjaarswensen uitgewisseld en lekker bij kunnen praten met een glaasje gluhwijn. Het aantal 
buurtgenoten is n.l. sinds het een buitengebeuren is, verdubbeld.
Aan het eind van de middag was er voor de kleinsten een lampionnenoptocht over het plein. 
Ook dit jaar weer veel positieve reacties van buurtgenoten om de receptie op het plein te houden. Het is heel opval-
lend dat de bezoekers van de receptie klaarblijkelijk de kou prefereren boven de warmte binnen. Een goed besluit 
van het organiserend comitee.

Dankzij de “kernijsploeg” en veel ouders die een handje toestaken kon er in totaal bijna 3 weken  geschaatst worden. 
De ijsliefhebbers hebben vele dagen kunnen genieten van een prima ijsbaan op het plein.
Een activiteit die alleen gerealiseerd kon worden door de handen uit de mouwen te steken tijdens een vorstperiode.
Namens de hele buurt worden de ‘ijsmensen’ en het buurtcomité heel hartelijk bedankt voor alle moeite en zorg. 

Schouw
 
In het voorjaar wordt er door enkele medewerkers van 
de gemeente, vergezeld door een paar leden van de 
wijkraad,door de wijk gewandeld om eventuele klachten 
letterlijk in ogenschouw te nemen.
Het gaat hierbij niet om kleinigheden zoals een verzakte 
tegel of een kapotte lantaarnpaal. Daarvoor kunt u recht-
streeks contact opnemen met het meldpunt tel 5294800.
Mocht u een “heet hangijzer” hebben, mail de wijkraad 
(zie colofon) of bel Piet Brosens tel. 076 5143967.
Bedankt voor uw medewerking! 

Voor in uw agenda:
Vergaderingen: Woensdag 14 april 2010
  Woensdag 26 mei 2010
  Woensdag 7 juli 2010
  Woensdag 15 september 2010
          
Buurtfeest: Zaterdag 17 Juli 2010

Redactieleden gezocht
Voor de derde maal deze oproep voor redactieleden 
voor de wijkkrant!

Wij zijn nu met 3 personen: 
Iemand die stukjes schrijft, iemand die creatief is, 
en iemand die het contact met de drukker onderhoudt. 

We zoeken nog iemand die het leuk vindt om bij te hou-
den wat er in de wijk gebeurt en die mee wil denken over 
hoe we het wijkkrantje gevarieerder kunnen maken.

Wie zich hierdoor uitgedaagd voelt en ons wil helpen, 
kan contact opnemen met: 
Amanda Nelemans (tel 5200614)

Website
Meer nieuws op de website www.zandbergbreda.nl ! 

Blijf op de hoogte.
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Parkeren 
In Zandberg-Oost zijn in november 2009 circa 
1400 enquêtes huis aan huis verspreid. In totaal 
heeft de wijkraad Zandberg-Oost 199 enquêtes 
retour ontvangen. Dit komt overeen met 14%.
Van alle respondanten geeft 42% aan dat zij 
parkeerdruk ondervinden, geeft 10% vaak niet en 
9% bijna nooit een parkeerplek te kunnen vinden 
en 16% vindt de tijd voor het vinden van een 
parkeerplek te lang.
38 van de in totaal 199 geretourneerde enquetes 
geven aan parkeervergunningen te willen, waarvan 
15 in de gehele wijk en 21 alleen in hun eigen 
straat (2 zonder verdere opgave). Dit komt overeen 
met 19%. De overigen zijn tegen een vergunnin-
genstelsel.
Van diegenen die aangeven parkeerdruk te onder-
vinden, geeft 44% aan een parkeervergunning 
te willen. In twee straten is door de bewoners 
unaniem aangegeven voorstander te zijn van 
een vergunningenstelsel als oplossing voor de 
parkeerproblematiek. Dit waren in totaal 10 gere-
tourneerde enquetes. De andere voorstanders 
bevinden zich verspreid over de wijk.
Resumerend kan de conclusie getrokken worden 
dat met name aan de zijde van het centrum 
parkeerhinder ondervonden wordt. Tevens kan 
geconcludeerd worden dat er in de wijk onvol-
doende draagvlak lijkt te zijn voor een alge-
heel vergunningsstelsel. De wijkraad zal met de 
gemeente de uitslag van de enquete bespreken en 
wat de mogelijkheden voor de twee betreffende 
straten zijn.
Alle resultaten zullen per 1 April op de site gepub-
liceerd zijn: www.zandbergbreda.nl 

Rommelmarkt
Op zondag 25 april a.s. wordt er door zanggroep 
Ark een rommelmarkt gehouden in gemeenschap-
shuis Zandberg.
U kunt uw slag slaan tussen 10.30 en 15.30. 
Entree is 1 euro inclusief een heerlijk kopje Max 
Havelaar koffie en/of thee. 

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

PC-Friend Computer
Nieuw - Gebuikt - Reparatie

Saksen Weimarlaan 17. Tel: 076 - 5310341
E-mail: jchos@concepts.nl

 - NIEUW: onderhoudscontract voor particulieren
 - Vrijblijvend offerte en advies
 - Reparaties meestal binnen 24 uur
 - Installatie en service aan huis mogelijk

Geopend: Dinsdag - Vrijdag: 13.00-18.00
Zaterdag: 10.00-17.00

Parkeren volgens Morris, 4 jaar

Wilhelminapark 74
4818 SN Breda
tel 076-5148331

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



BU
UR

TBERICHT Wijkraad  

Zenmeditatie:  Introductie
 
Op donderdagavond 1 april 2010 organiseert 
Zendo Breda weer een introductieavond voor 
geïnteresseerden in Zenmeditatie. Op deze avond 
maak je kennis met onze traditie, de wijze waarop 
wij Zenmeditatie beoefenen en de praktijk van het 
mediteren. De avond is van 20.00 - ± 21.00 uur aan 
de Laan van Rasseghem te Breda (Ginneken). 

De deelname is kosteloos. Daarna kun je op 
maandagavond (19.30 – 21.00 uur) en/of woens-
dagmorgen (8.00 – 9.30 uur) komen mediteren. 
Voor opgave kun je mailen naar: 
zendobreda@gmail.com. 

Meer informatie (ook voor mensen die al bekend 
zijn met Zen-meditatie) kun je vinden op:
www.zendobreda.nl of je kunt bellen naar Arie 
Geervliet: 076-5656233. 

Sporten bij FIER in Zandberg 
     
Op maandagochtend, maandagavond en donder-
dagavond kunnen dames een uur werken aan hun 
conditie met oefeningen op muziek voor het hele 
lichaam. Dit alles onder leiding van een enthousi-
aste trainster.

Op woensdagmiddag en donderdagavond is er 
gymnastiek / turnen voor meisjes en jongens in 
diverse leeftijden. Er wordt gewerkt in groepen die 
ieder één uur alle vormen van gymnastiek beoe-
fenen. Ook wordt er veel aan de conditie gedaan 
in de vorm van diverse spelen.
Mocht u of uw zoon of dochter mee willen doen 
met één van deze groepen, dan kunt u vrijbli-
jvend een keer meedoen in de gymzaal boven het 
gemeenschapshuis De Zandberg.

Damesgymnastiek:  
maandag 9.00 tot 10.00 uur/ 19.30 tot 20.30 uur
donderdag 20.15 tot 21.15 uur

Jeugdgymnastiek: 
woensdag 15.00 tot 16.00 uur 3-5 jaar
woensdag 16.00 tot 17.00 uur 5-7 jaar
woensdag 17.00 tot 18.00 uur 7-9 jaar
donderdag 17.30 tot 18.30 uur 7-9 jaar
donderdag 18.30 tot 19.30 uur 10+ jaar

Voor meer informatie kunt u ook kijken op  
www.svfier.nl of bellen met 06 – 29 35 56 56.

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

Training- en Acteerbureau Hetsen & Visschers

	 •	Gedrag-	en	vaardigheidstrainingen
  “Gevarieerd, eigentijds, praktijk- en resultaatgericht”
	 •	Trainingsacteurs	tijdens	training	en	opleiding
  “Zij verbinden de theorie met de praktijk”
	 •	Interactief	regietheater
  “Bewustmakend, humoristisch” Een heel andere manier  
    van leren of om als bedrijf met een thema bezig te zijn. 

Tel. 076-5219541 E-mail: hetsen-visschers@wanadoo.nl
www.hetsen-visschers.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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Colofon 

Redactie:
Piet Brosens
Christine Hooft
Amanda Nelemans

Inleverdatum kopij voor volgende wijkkrant: 
01-09-2010

e-mail: wijkbladzandbergoost@hotmail.com

Wijkraad Zandberg-Oost:
Voorzitter: Louis Magilse 
Secretaris: Kim Tax

Tel. nr. secretariaat: 5611343
website: www.zandbergbreda.nl
e-mail: wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.nl

Het Nederlandse Rode Kruis 
Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Breda en 
omstreken heeft de ‘Collecte-Prijs’gewonnen!
Op 2 december jl. vond de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering van het Rode Kruis in Utrecht.
De bestuursleden van alle afdelingen en districten (230) 
waren er getuige van hoe voorzitter drs. Elco Brinkman, 
in aanwezigheid van prinses Margriet, voor de eerste 
keer een prijs uitreikte voor die afdeling die de hoogste 
opbrengst had tijdens de traditionele collecte week van 
het Rode Kruis in juni 2009.
Voorzitter Frans Kevenaar en directeur Dick Simons 
van het Rode Kruis Breda e.o. hebben het beeldje dat 
bij deze prijs hoort dankbaar in ontvangst genomen. In 
een korte reactie gaf Frans Kevenaar aan dat de prijs 
vanzelfsprekend toekomt aan al die mensen die zich 
ingespannen hebben voor dit resultaat.

Ruim 900 collectanten, van afdeling Breda en omstreken, 
brachten een bedrag van € 60.000, = bij elkaar!
Een deel van deze opbrengst is uiteraard bestemd voor 
de internationale noodhulp waarvan we bijna dagelijks 
via de media getuige van kunnen zijn. De rest is 
bestemd voor de hulpverlening in de eigen regio. Zo zijn 
de vrijwilligers op grote schaal betrokken bij de inent-
ingsoperatie van kinderen tegen de Mexicaanse griep. 
Ruim 1600 uren werden onopvallend besteed aan het 
opvangen van flauwgevallen kinderen (of moeders?), 
maar ook aan het regelen van het verkeer rondom de 
inentingslocaties.
Daarnaast zijn regelmatig gespecialiseerde vrijwilligers 
bezig met het zoeken naar verwanten van bijvoorbeeld 
asielzoekers die in de omgeving van Breda verblijven.

Tijdens de ledenvergadering werden ook de prijzen 
uitgereikt voor de 3 beste projecten op het gebied van 
Sociale Hulp. Ook hiervoor was de afdeling Breda e.o. 
genomineerd met het project ‘Veiligheid in en om het 
huis voor allochtone vrouwen’.
Hiervoor waren de dames Karima El Melissen, Fatiha 
Miri, Somantha van Putten, Aysen Gunes,
Helma Schenk-Frigge (instructrice) en Maaike 
Warmerdam uitgenodigd om in een kort maar vurig 
pleidooi aan te geven waarom hun idee het beste zou 
zijn. Hoewel ze niet met de eerste prijs nar huis konden 
gaan, werden ze toch extra beloond door het feit dat ze 
voor het familiealbum met prinses Margriet op de foto 
konden.

Na afloop was er nog even een echt ‘Bredaas’ onderonsje. 

Voor informatie: Dick Simons
  Nederlandse Rode Kruis Breda e.o.
  Havermansstraat 4, 4814 EJ Breda
  076 5212302  /  06 53550253
  d.simons@rodekruisbreda.nl

Goed idee? Doe mee!

Heeft u een goed idee voor uw straat of 

buurt? Een idee voor een mooier, gezelliger 

en veiliger woonomgeving? Dien het dan in 

bij Hart voor je Buurt. U krijgt misschien 

een bijdrage.

Hart voor je Buurt is een initiatief van de 

wijk - en dorpsraden en de Gemeente Breda 

en steunt plannen met een groot sociaal 

karakter. 

Met een bijdrage van Hart voor je Buurt 

kan uw idee snel werkelijkeheid worden. 

Voldoet uw idee aan de spelregels? Dien uw 

idee dan in via www.hartvoorjebuurt.nl


