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Hyacintplein voor één dag Jacinto-plaza
Het thema van het jaarlijkse buurtfeest was Spanje, dus
werd het Hyacintplein omgedoopt tot Jacinto-plaza. En
dat gaf heel wat gezelligheid.
Het plein was versierd met Spaanse vlaggetjes en in de
grote tent hingen prachtige vergezichten van dit mooie
land.

In de ochtend was iedereen welkom in de grote tent
voor koffie met taart. Voor de taartbakwedstrijd waren
prachtige taarten gemaakt door de kinderen, compleet
met Spaanse danseressen in het midden.
De mooiste en de lekkerste werd gemaakt door
Sanne en Meike van der Brugge en Lieve en Iza
Herremans. Een foto van de uitreiking van de Gouden
Taartschep kun je zien op www.zandbergbreda.nl onder
het kopje”archief”.
Direct hierna begon de kinderrommelmarkt, waar menig
verkopertje meer spullen mee naar huis nam dan dat ze
verkocht hadden.
Daarna werd het tijd om te gaan voetballen of hockeyen. Hier kon je zien dat er veel sportief talent is in
onze buurt. Veel ouders en vriendjes stonden langs de
kant om de prestaties te bewonderen en de teams aan
te moedigen. Ook was er een dansworkshop te volgen,
daar waren veel, zowel grote als kleine liefhebbers voor
en allemaal lekker dansen! Ondertussen vermaakte de
acteur Jeroen de allerkleinsten met z’n optreden als
clown.

altijd een gewilde attractie. In no-time stond er een rij
kinderen netjes op hun beurt te wachten.
Later op de middag was er een optreden van Los
Aficionados, een spaanse zang-en dansgroep. Dit
optreden begon met een inleiding over de oorsprong
van deze groep en de muziek die ze brengen.
Het prachtige geluid van de akoestische gitaar en de
zang en dans van de dames zorgden voor een heel originele spaanse sfeer. De sangria en de tapas die op het
terras werden geserveerd pasten hier uitstekend bij.
Toen was het alweer tijd om de ballonnen op te laten.
Verzamelen in de zandbak en dan allemaal tegelijk de
lucht in….Het ballonnetje dat de meeste kilometers heeft
afgelegd was van Fritz Schuurink, zijn ballon kwam 195
km ver!
Daarna werden in de tent de schragentafels gedekt
voor het Straatdiner. Met je eigen bordje en bestek iets
kiezen uit wat de kookgroep gemaakt had. Er waren veel
originele Spaanse gerechten, echt heerlijk!
Zo tegen 21.00 begon de band te spelen. Net zo’n groot
succes als vorig jaar , CU in Court, een prima band om
mee te swingen, dansen en mee te zingen. Iedereen kon
zich lekker uitleven op de muziek.
Kortom, het was wat de organisatie betreft weer een
geslaagd Buurtfeest.

Ook bij “Kunst op het Plein” was het thema Spanje goed
te zien. De kunstig door de kinderen versierde waaiers
werden in één lange slinger in de tent opgehangen, een
heel vrolijk en fleurig gezicht.
De waaiers kwamen later goed van pas want de zon
begon goed door te komen.
Voor de echte voetbaltalenten was er een leerzame
workshop. Daar konden de liefhebbers nog wat extra
tips en trucs leren.
In de middag werd het springkussen opgeblazen. Dit is
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Jeu de boules Zandberg
Vanaf september willen we een kleine jeu de
boules-competitie opzetten in Zandberg. Er wordt
gespeeld met telkens twee teams op een doordeweekse avond om 19.30 uur op het Hyacintplein.
Per match worden 3 sets gespeeld tot elk 13
punten (ongeveer 1-1,5 uur). Als alle teams tegen
elkaar gespeeld hebben worden er finalerondes
gespeeld. De beste twee teams spelen tegen
elkaar in een match van 5 sets.

Bb

de Bruijn in balans, praktijk voor haptotherapie
ranonkelstraat 1

4818 hn breda

t: 076 888 88 66

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

Je kunt je individueel opgeven, of als team van
2 personen bij Rico Bongaarts (06-53890309)
of rbongaarts@ziggo.nl . Laat bij opgave weten
welke avond de voorkeur heeft.

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

Magic Circus op het plein
Het is wel even geleden maar toch leuk om het
in het wijkblad te memoreren. Op 8 en 9 juli j.l.
kregen de bewoners van het Hyacintplein nieuwe
buren, die het hele plein in beslag namen (zie
foto). Het magic circus gaf hier een paar voorstellingen. Een prachtige show en mocht u het gemist
hebben; volgend jaar komen ze terug!

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
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IJsmeester Frans
Het is natuurlijk bekend in onze wijk, maar we
willen hier toch nog even de aandacht op vestigen,
dat onze ijsmeester Frans Weijers voor zijn vele
verdiensten een Koninklijke onderscheiding heeft
gekregen.
Frans van harte proficiat!!

Cursus EHBO
EHBO vereniging Ginneken start op donderdag
14 oktober weer een cursus Eerste Hulpverlener
met reanimatie, AED bediener en verbandleer en
kleine ongevallen.
De cursus wordt gegeven in het Gemeenschapshuis
“De Zandberg” aan de Zandberglaan. Wilt u kunnen
helpen als er iets met uw kinderen, huisgenoten,
buren of collega’s gebeurd, kom dan eens deze
cursus volgen. U hoeft er niet ver voor weg en het
is altijd handig te weten wat u doen moet.
Onze vereniging is ook altijd aanwezig bij het
buurtfeest bij de hockey- en voetbalwedstrijden
Wilt u meedoen of inlichtingen, neem dan contact
op met Marianne Gillis, Hortensiastraat 7, tel.
076-5218038 of per e-mail ehbo.ginneken@
casema.nl
Met vriendelijke groet en misschien tot op de
cursus,

WONDERBAARLIJK-YOGA
Kerstin Vonkeman 06-11076139
Voor meer informatie:
www.wonderbaarlijk-yoga.nl
of info@wonderbaarlijk-yoga.nl
Of bel even aan in de Zonnebloemstraat 29
Yoga voor Zwangeren
Zwangerschapsmassage
Yoga na je Bevalling
Shantala Babymassage
Yoga met je Baby

GEMEENSCHAPSHUIS ZANDBERG
Wilt U graag biljarten, kaarten, dammen, schaken e.d. dan
biedt de Seniorensociëteit Zandberg
U graag die gelegenheid.
Bent U 55 plusser meld U dan aan voor deze activiteiten,
die gehouden worden in Gemeenschapshuis Zandberg,
Zandberglaan 54 bis,
op dinsdag- en donderdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur.
Deelname is gratis.
Verdere inlichtingen: H. Koeken, tel. 076 5141368

Marianne Gillis, secr. EHBO vereniging Ginneken.
Dat Marianne van Gillis tijdens het buurtfeest op
haar EHBO post zat, was voor ons een geluk
bij een ongeluk. Onze vijfjarige zoon Morris viel
namelijk van het speeltoestel naar beneden met
zijn rug op de eerst trede van het speeltoestel.
Alhoewel we wel het een en ander van Morris
gewend zijn, was hij dit keer toch echt verkeerd
terecht gekomen. Gelukkig was Marianne er voor
de eerste check en met een interessante “coolpacking”om zijn middel liep Morris al snel weer
volop mee te doen met het buurtfeest.
Wat fijn om EHBO-ers op het buurtfeest te
hebben!
Marianne, bij deze nog heel erg bedankt voor je
hulp!
Ard en Christine

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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Sportieve meiden gezocht!
In oktober start de NAC Street League voor de
allereerste keer met een straatvoetbalcompetitie
voor meiden van 12 tot en met 16 jaar: de NAC
Ladies Street League. Ben jij een sportieve, stoere
meid en houd je van voetballen? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
De NAC Ladies Street League is dé straatvoetbalcompetitie van NAC Breda. Er wordt daarin gevoetbald tussen verschillende wijken en dorpen in de
gemeente Breda. Elke wijk binnen de gemeente
kan meedoen met een eigen team. De teams
hebben een eigen veld, waar zij de thuiswedstrijden op spelen. Voor de wijk Zandberg is dit het
veldje aan het Hyacintplein. Tijdens uitwedstrijden gaat het team op bezoek in andere Bredase
wijken.
De wedstrijden van de meiden worden gespeeld
op zondag van 11.00 uur tot 12.00 uur. Vervolgens
spelen de jongens van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Ook voor de jongens zijn we trouwens nog op
zoek naar versterking! Dus ken jij jongens die mee
willen doen? Of ben je een jongen en wil je graag
meedoen? Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Meld
je dan snel aan!
Voor inschrijven, of extra informatie kijk op
www.nacstreetleague.nl of op www.nacladiesstreetleague.nl !

Rommelmarkt
zondag 28 november 2010
Er wordt weer
een rommelmarkt gehouden
in gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan
54bis.
Entree 1 euro, inclusief koffie/thee.
Voor ieder die zijn spullen wilt verkopen bestaan
de gelegenheid om op deze dag tafels te huren
voor 15 euro.
Opgave Piet Brosens tel 076-5143967.

Tafeltennis
OPROEP
“Wil je ook meer bewegen”? Wij zijn een groepje
enthousiaste tafeltennissers van “middelbare
leeftijd” uit Zandberg. Wij zoeken nog enkele
nieuwe leden (m/v).
We spelen elke woensdagavond van 19.30-21.00
u in het Rondeel (tegenover het Chassee theater).
Bewegen en plezier staan hoog in ons vaandel.
Kosten per avond 0,50 eurocent (dat moet een
Zandberger kunnen betalen!)
Bel ons:Jan Hetsen 5219541
of Jos Schutter tel. 5217669.
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Kookworkshops en Kookcursussen
in de buurt.
Diverse activiteiten voor
Kookgroepen en Kinderen.
Kijk op www.kookikook.nl
of bel Joyce: 06-41899730 voor info.
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