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Camping ‘t Zandje
Het thema van het zomerfeest van dit jaar was camping. Het weer had zich voor deze dag ook aangepast aan dit 
thema: afwisselend regen, zon en donkere luchten. Echt Hollands weer voor op de camping! De kindermarkt vond 
plaats in de grote tent vanwege de regen. Zo ook het schminken en de tattoo’s plakken.
De traditionele taartwedstrijd werd gewonnen door Eva en Hanna Dekkers, met een uiterst zonnige taart met zon-
nebrillen en parasols.
Tijdens het hockey en voetbal was het weer ook wisselend, maar het aantal deelnemers was er niet minder om.
In de grote tent vond ook ‘Kunst op het plein’ plaats, waarbij de kinderen poppen mochten aankleden met allerlei 
materialen. Eenmaal ‘aangekleed’ met allerlei badkleding werden ze in een leuk campingdecor tentoongesteld.
De zeskamp had volop deelnemers die het parcours onder een heerlijk zonnetje aflegden.
Het oplaten van zo’n groot aantal ballonnen bij de start van de ballonnenwedstrijd is elke keer weer prachtig om te 
zien, ook al is er wel eens verdriet als iemand zijn ballon te vroeg laat ontsnappen. In dit wijkkrantje staat ook de 
uitslag van de ballonnenwedstrijd. 
Onder nieuwe leiding en met een aantal nieuwe kooksterren stond er weer een scala aan rijk gevarieerde en sma-
kelijke gerechten klaar voor het diner. Na afloop was er nagenoeg niets meer over: dat betekent complimenten 
voor de koks lijkt mij.
Het slotstuk van de dag was het optreden van een nieuwe band, met banden in de buurt:  “CU in court”. Ze speel-
den op professionele en enthousiaste wijze covers van bekende hits.  Al met al was het een leuke en gezellige 
dag, die mogelijk werd gemaakt met de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers. Iedereen bedankt daar-
voor! Leo Verburg

Gevraagd!
Redactie wijkkrant
Wij zijn nog steeds op zoek naar een paar actieve 
mensen die de redactie van het wijkbericht willen 
versterken en mogelijk nieuwe impulsen kunnen geven.
Het is altijd goed om van wacht te wisselen en alert te 
blijven. Het vergt niet zo gek veel tijd maar het moet 
wel gebeuren.
Heeft u interesse neemt u dan contact op met: 
Christine Hooft (tel 076 5223997)

Voor in uw agenda:
Vergaderingen

De vergaderingen van de wijkraad zijn altijd op 
woensdag, en vinden plaats in gemeenschapshuis
Zandberg, Zandberglaan 54b en zijn openbaar.

Hieronder staan de data tot het eind van het jaar 2009
          
    21 oktober en 9 december.

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

In memoriam
 
Op deze plaats willen wij als redactie een aantal actie-
ve buurtbewoners herdenken die deze zomer helaas 
zijn overleden.

Tineke Molleman 
Zij was een enthousiast lid van de kookploeg van het 
Hyacintpleinfeest. Haar pindasoep is beroemd.
Wim Cornelissen 
Hij is jarenlang jurylid geweest bij de taartenwedstrijd.
Fien Verkooyen 
Zij is jarenlang dirigente geweest van het buuurtkoor.
Hugo van Krieken

Deze mensen hebben zich jarenlang ingezet om een 
steentje bij te dragen aan een goede sfeer in de buurt 
en we zullen hun inzet niet snel vergeten.
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Parkeren in de wijk Home-Start
Beste buurtbewoners,

Hierbij willen wij u benaderen over het parkeerbeleid 
in de wijk Zandberg. Van diverse zijden vernemen wij 
berichten dat er voor- en tegenstanders zijn voor het 
invoeren van parkeervergunningen / betaald parkeren 
in de wijk.
De verkeerscommissies van de wijkraden Zandberg-
West en Zandberg-Oost hebben hierop de handen 
ineengeslagen om dit nader te onderzoeken. Om een 
juist beeld te krijgen van de eventuele parkeeroverlast 
en wat u vindt van de invoering van parkeervergun-
ningen, nodigen wij u uit om deze korte enquête in te 
vullen en voor 1 november 2009 in te leveren/op te 
sturen.
Het resultaat van deze enquête en eventuele ver-
volgstappen zullen wij vanaf 1 december 2009 publice-
ren op onze website www.zandbergbreda.nl en in het 
buurtbericht. Deze enquête is alleen ter beeldvorming 
voor de wijkraad en dient niet te worden gezien als de 
enquête die de gemeente houdt in het kader van het 
introduceren van parkeervergunningen. De enquête 
bestaat uit een aantal vragen. Om een juiste afweging 
te kunnen maken zijn daaronder een aantal voor- en 
nadelen van betaald parkeren opgesomd. Meer infor-
matie vindt u in de bijlage en op de website van de 
gemeente.

Met vriendelijke groet, Verkeercommissies wijkraden 
Zandberg-Oost en Zandberg-West

ROMMELMARKT 
ZONDAG 29 NOVEMBER 2009
 
Er is weer een rommelmarkt op zondag 29 november 
van 10.30-15.30u in gemeenschapshuis Zandberg,
Zandberglaan 54bis. Entree 1 euro inclusief koffie/thee.
Voor ieder die zijn spullen wilt verkopen bestaat de 
gelegenheid om op deze dag tafels te huren voor €15,-
Opgave bij Piet Brosens tel. 076 5143967.
Ook kunt u op deze dag de boekenmarkt  bezoeken 
vanaf 12.00u in de Sacramentskerk.

“Als vrijwilliger van Home-Start geef ik niet alleen 
ondersteuning aan mijn gezin, maar krijg ik zelf ook 
heel veel er voor terug zoals bijvoorbeeld de ervaring 
hoe dingen in een andere cultuur zijn geregeld”. 

Lijkt het je ook leuk om een gezin tijdelijk te ondersteu-
nen bij de opvoeding en ben je een ochtend of een 
middag per week beschikbaar?
Dan kun je je aanmelden voor een kennismakingsge-
sprek bij Home-Start.

Home-Start biedt (opvoedings)ondersteuning aan jonge 
gezinnen (minimaal 1 kind onder de zes jaar) die tijde-
lijk een steuntje in de rug nodig hebben.
Na het volgen van een voorbereidende cursus (6 dag-
delen, start na de herfstvakantie) wordt er een gezin 
gezocht dat bij je past.
Je kunt denken aan vaders en moeders die graag een 
netwerk willen opbouwen en die niet goed weten hoe 
dat moet, ouders die niet weten wat ze met de drift-
buien van hun tweejarige peuter aanmoeten. Ouders 
die graag structuur in de opvoeding van hun kinderen 
willen aanbrengen maar niet goed weten hoe ze dit aan 
moeten pakken.
Als vrijwilliger sta je naast de ouders en ondersteun je 
hen in hun zoektocht naar antwoorden op hun vraag.

Lijkt het je leuk om mee te doen?
Neem dan contact op met een van de coördinatoren 
van Humanitas Home-Start
Monique Adriaansen; 06-13652728
Christine Hooft: 06-24700393

Kortingsbonnen Kermis Breda
 
Van 17 t/m 25 oktober is er kermis op het Chasséveld 
in Breda. Met zo’n 60 attracties staat de Bredase ker-
mis garant voor 9 dagen vertier en plezier voor alle 
leeftijden. 

Om het nog leuker te maken zijn er kortingsbonnen 
beschikbaar via de site www.kermiskorting.nl .

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
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Buurtgenoot nader bekeken
Dit keer zijn we langsgegaan bij Erna van Olphen. 
Omdat zij in de Projectgroep zat bij de herinrichting van 
de Ginnekenweg. Aangezien die herinrichting klaar is 
zijn wij benieuwd hoe de buurt erbij betrokken is. 
Erna woont al 22 jaar in de Min. Nelissenstraat. Haar 
man heeft van zijn derde tot zijn 27e jaar een paar hui-
zen verderop gewoond.
Nadat ze getrouwd zijn hebben ze in Brabantpark en 
Boeimeer gewoond, maar na de 3de baby waren ze 
op zoek naar een groter huis en vonden er een naar 
hun zin in de Min. Nelissenstraat. Erna heeft zich altijd 
actief ingezet voor allerlei activiteiten uit de buurt. Zo zit 
ze al meer dan 10 jaar in de wijkraad.

In 2003 werd aan de leden van de wijkraad gevraagd 
of er iemand zitting wilde nemen in een nieuw te vor-
men Projectgroep Platform Ginnekeweg Noord (voor 
de duidelijkheid: Ginnekeweg Noord loopt van de 
Baronielaan tot het Oranjeplein oftewel de zuidelijke 
rondweg. Vanaf het Oranjeplein tot de Ginnekenmarkt 
heet Ginnekeweg Zuid). De projectgroep is ontstaan 
op initiatief van 3 verontruste moeders die met hun 
kinderen de Ginnekenweg over moesten steken om ze 
naar school te brengen. Zij wilden met de gemeente in 
overleg voor een zebrapad. Dus de eerste insteek was 
de verkeersveiligheid verbeteren. Uiteindelijk bestond 
de projectgroep uit 4 verschillende belanghebbenden:
• Wijkraad Oost (wijk om Zandberglaan)
• Wijkraad West (wijk om Zandbergweg)
• Bewoners Ginnekeweg
• Winkeliersvereniging

In deze projectgroep heeft Erna zitting genomen vanuit 
wijkraad Oost. De projectgroep heeft onderhandeld met 
gemeente en politiek om te komen tot het plan voor 
herinrichting van de Ginnekenweg.
Het was nodig om de politiek erbij te betrekken omdat 
zij toezeggingen kunnen doen, ambtenaren niet.
De gemeente was onder de indruk van de organisatie 
van de projectgroep omdat ze altijd eerst samen ver-
gaderden en dan met een gezamenlijk standpunt naar 
het overleg met de gemeente stapten. Dit onder leiding 
van de woordvoerder Peter Elbertse. Uiteindelijk is de 
straat ontzettend mooi opgeknapt, ook al kon natuurlijk 
niet aan ieders wensen voldaan worden.  Ook zullen de 
meningen misschien verdeeld zijn over of het nu veili-
ger is geworden.

De projectgroep geeft er ook aan gedacht dat er een 
regel bestaat dat bij ieder project van de gemeente 1% 
van de totale kosten besteed mag worden aan een of 
meerdere kunstwerken. De kop van de Zandberglaan 
bij de Ginnekeweg is een prachtige plan om én een 
mooie boom én iets speciaals te plaatsten. De ontwer-
per…………………………….. is al gekozen en hij heeft 
een ontwerp in miniatuur gemaakt. Nu is het nog wach-
ten op het plaatsen van het origineel!

Erna zegt tot slot dat er in de opslag van de gemeente 
nog zo veel mooie beelden en dergelijke staan en het 
leuk zou zijn als er op meer plaatsen in de wijk kunst-
werkjes komen. Zo is er ook al een plan om een hele 
grote stoel bij de kleine Wilhelminavijver te plaatsen. 
Leuk idee!

EHBO cursus
EHBO vereniging Ginneken start op donderdag 
8 oktober in Gemeenschapshuis De Zandberg 
weer een cursus EHBO met verbandleer, kleine 
ongevallen,reanimatie en ook de opleiding AED bedie-
ner zit vanaf 1 september in de opleiding voor het 
diploma van het Oranje Kruis. Deze EHBO vereniging 
bestaat dit jaar 70 jaar en is ook ieder jaar aanwezig bij 
de hockeywedstrijden op het buurtfeest.
Wilt u meedoen met de cursus dan kunt u zich aan-
melden bij Marianne Gillis, Hortensiastraat 7, tel 076-
5218038 of e-mail ehbo.ginneken@casema.nl  Ook 
voor inlichtingen kunt u bij haar terecht.
 
Met vriendelijke groet,
 
Marianne Gillis, secr. EHBO Ginneken

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
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Colofon 

Redactie:
Piet Brosens
Christine Hooft
Amanda Nelemans

Inleverdatum kopij voor volgende wijkkrant: 
15-01-2010

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

Wilhelminapark 74
4818 SN Breda
tel 076-5148331

Ballonwedstrijd

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

1 Daniël Struijs / Hyacintplein 18
Vindplaats: Didderse in Duitsland, 396 kilometer

2 Lois Brandt / Zandberglaan 39
Vindplaats: Fürstenberg in Duitsland, 321 kilometer

3 Myrthe Oprel / Hyacintplein 20a
Vindplaats: Mettingen in Duitsland, 218,5 kilometer

4 Sam Liefting / Klimopstraat 1
Vindplaats: Hamm in Duitsland, 216 kilometer

5 Joppe en Boef Edenburg / Klimopstraat 7
Vindplaats: Raesfeld in Duitsland, 146 kilometer

6 Sammie Hink Goijarts / Weth. Romboutsstraat 34
Vindplaats: Hamminkel in Duitsland, 136 kilometer

7 Eva Dekkers / Hyacintpleun 13
Vindplaats: Wesel in Duitsland, 131 kilometer

8/9 Sophie & Jesse Lokerse / Overakkerstraat 208 
Vindplaats: Rees in Duitsland, 114 kilometer

10/11 Olaf Veen / Laan van Mecklenburg 5
& Puck Wennere / Zandbergweg 70
Vindplaats: Goch in Duitsland, 98,5 kilometer

Daniël, van harte gefeliciteerd!
Het zou leuk zijn wanneer alle mensen die jullie 
kaartjes terug hebben gestuurd een bedankje hiervoor 
krijgen. Een zelfgemaakte kaart bijvoorbeeld. 
Bij deze is de ballonwedstrijd gesloten!

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

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


