
Voor in uw agenda:
Vergaderingen wijkraad: 13 april 2011
 25 mei 2011
 6 juli 2011

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden 
plaats in gemeenschapshuis De Zandberg.
U bent natuurlijk van harte welkom!

Buurtfeest:  Op zaterdag 25 juni is het weer BUURT-
FEEST en nog wel voor de 30e keer!!

BERICHTEN VAN UW WIJKAGENT
Woninginbraak: de gelegenheid maakt de dief! 

Een inbreker heeft maar 30 seconden nodig om binnen 
te komen. Doet hij er langer over, dan loopt hij het risico 
om gesnapt te worden en zoekt hij vaak een andere 
locatie. Veilig wonen is dan ook vooral een kwestie van 
bewust wonen. Een goed, stevig slot op een deur helpt 
niet, als u tegelijkertijd een raam open laat staan.

Voor een snelle test kunt u de inbraaktest doen op www.
politiemwb.nl > Preventie > Inbraaktest. Deze test van de 
politie geeft u een globale indruk van de beveiliging van 
uw woning. Uiteraard biedt de test geen garanties.

Gaat u op vakantie? Zorg dat u uw woning veilig achter-
laat! Doe de Vakantietest en vul de vakantiekaart in! Kijk 
op www.politiemwb.nl > Preventie > Vakantietips. 
 
Tips

Op www.politiemwb.nl > Preventie > Veilig Wonen vindt 
u tal van tips voor het beveiligen van uw woning. Zowel 
tips over hang- en sluitwerk als over wat belangrijk is in 
uw dagelijks doen en laten. 

Algemene tips:

-  Zorg voor inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien 
van het keurmerk SKG 2 sterren met R. Zie voor meer 
informatie www.politiekeurmerk.nl. 

-  Laat nooit sleutels zitten aan de binnenzijde van het 
slot; berg huissleutels op een vaste plaats op.  

-  Zorg voor goede verlichting bij toegangsdeuren.  
-  Breng rookmelders aan op elke verdieping met slaap-

ruimten.  
-  Houd de groenvoorziening rondom de woning laag.  
-  Hang in de meterkast een kaartje met gegevens van 

personen die in geval van nood gewaarschuwd kunnen 
worden. Hulpverleningsdiensten zoeken daar stan-

daard als eerste om contactpersonen te zoeken.  
-  Merk waardevolle voorwerpen met postcode / huisnum-

mer.  
-  Maak foto’s van waardevolle voorwerpen.  
-  Berg waardevolle spullen op in een kluisje thuis of bij 

de bank.  
-  Maak van uw huis geen etalage.  
-  Berg ladders of ander klimmateriaal op achter slot en 

grendel. 
-  Bel bij onraad of verdachte situaties direct de politie. 

Denk, als het gaat om de veiligheid in uw buurt, niet te 
snel: “Dat zijn mijn zaken niet.” 

Onbekenden aan de deur?

Helaas heeft niet iedereen die bij u aanbelt, goede 
bedoelingen. Sommige mensen proberen u bijvoorbeeld 
aan de deur op te lichten of uw huis binnen te komen om 
iets van u te stelen. Soms vragen ze u om een glaasje 
water of om pen en papier en glipt een handlanger uw 
huis binnen, terwijl u hiermee bezig bent. Ook doen 
dieven zich wel voor als collectant, meteropnemer of 
reparateur. Het kunnen mannen, vrouwen of kinderen 
zijn. Vertrouw nooit zomaar een vreemde. 

Uw wijkagent

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkagent. Via 
uw postcode vindt u op www.politiemwb.nl het dichtst-
bijzijnde politiebureau inclusief e-mailadres. Van daaruit 
kunt u doorklikken naar uw wijkagent. U vindt uw bureau 
en wijkagent ook via het menu Mijn Wijk. Als elke secon-
de telt, kunt u 112 bellen, als het ook zonder zwaailicht 
kan, belt u 0900-8844 (lokaal tarief).

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

Schouw
Op 6 april heeft de schouw van de wijk plaatsgevonden.
Resultaten hiervan kunt u t.z.t. lezen op de website: 
www.zandbergbreda.nl
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Buurtfeest
Op zaterdag 25 juni is het weer buurtfeest op het 
Hyacintplein. Dit jaar voor de 30e keer, dus nu 
extra glitter en glamour.

Hierbij een oproep om foto ’s van al die jaren (digi-
taal graag naar hannekeverdonk@gmail.com) te 
sturen.

Mocht u graag mee willen helpen op die dag, 
graag, want hulp komen we altijd tekort.

Rond 4,5 en 6 juli strijkt het Magic circus weer neer 
op het Hyacintplein. Dit is voor de 2e achtereenvol-
gende keer en voorlopig ook de laatste keer. Dus 
komt dat zien!!

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

Wilhelminapark 74
4818 SN Breda
tel 076-5148331

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

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

Zwerfvuil
De afgelopen  weken hebben alle groepen van 
de Dirk van Veen gewerkt aan een project afval. 
De vuilniswagen kwam op school en er is uitleg 
gegeven over afvalscheiding en afvalverwerking.
De hogere groepen hebben een bezoek gebracht 
aan het  milieustation aan de Slingerweg. In alle 
klassen is er gewerkt met opdrachten, knutsel-
platen, leskisten en spelletjes rondom dit thema.
Verder is er volop geknutseld met afvalmaterialen.
 
Donderdag 31 maart kwam dhr. Bergkamp, weth-
ouder van Wonen en Leven, onze school een 
bezoekje brengen.

Hij gaf het startsein voor de zwerfvuilcampagne, 
waarbij de leerlingen van de groepen 8, grijpers 
overhandigd kregen om zwerfvuil uit de buurt 
te rapen. Tevens werden de nieuwe veegwa-
gentjes die de gemeente sinds kort in gebruik heeft 
genomen, gepresenteerd.

Alle leerlingen uit de groepen 8 mochten de 
wagens bezichtigen en zelfs achter het stuur van 
een grote vrachtwagen plaatsnemen.
Kortom, het was een geslaagd, leerzaam en leuk 
project voor de leerlingen van onze school!
 
Vriendelijke groet,
Simone Hendrikx
Locatieleider NBS Dirk van Veen
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Badminton
Wil je recreatief badminton spelen?
Dat kan op maandag avond van 19.45 tot 22.15 in 
gemeentelijke sporthal “De scharen”.
De badminton sectie maakt deel uit van de sport-
vereniging LIDUINA in Breda. Daardoor is de 
organisatie goed en de contributie laag. Er is zowel 
voor beginners als gevorderden training mogelijk. 
Kom eens een avond kijken of doe direct mee ! 
Voor meer informatie kun je mailen naar:
marco.hendrickx@zonnet.nl  of bellen naar Hans 
Maas  076 5870395 of Rico Bongaarts 06-53890309

Nieuw wijkraadslid
Begin 2011 is mevr. Van der Kroon teruggetreden 
als lid van de wijkraad. Zij heeft meer dan 8 jaar de 
Benedictinessenhof vertegenwoordigd.

Mevr. J. Kusters, eveneens uit de Benedictines-
senhof, volgt haar op.

Hierbij bedanken we Mevr. van der Kroon en verwelkomen Mevr. Kusters.

Jeu de boules Zandberg
Vanaf  april willen 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 finale rondes gespeeld. De 
beste twee teams spelen tegen elkaar in een match 
van 5 sets. Teams van 2 personen kunnen zich 
opgeven bij Rico (06-53890309) of rbongaarts@
ziggo.nl Saksen Weimarlaan 9 4818 LA Breda 076-5215028

Email: drukwerk@oomenoffset.nl www.oomenoffset.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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Geschikt Wonen voor 
Iedereen (GWI)
In oktober 2010 is door de wijkraden van Zandberg 
en Sportpark het zgn. GWI convenant met de 
gemeente en zorginstellingen getekend. Het doel 
hiervan is om gezamenlijk activiteiten te ontwik-
kelen die het mogelijk moeten maken dat oudere 
bewoners en bewoners met een beperking langer 
zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen. De 
details van het convenant en de voorafgaande 
gebiedsanalyse zijn te vinden op de website van de 
gemeente of via de website van de wijk.

Een aantal van de acties die in dit convenant zijn 
opgenomen betreffen onderzoeken. De gemeente 
en ook diverse andere instantie houden regelmatig 
onderzoeken naar allerlei aspecten van wonen 
en welzijn in de wijk. Deze richten zich echter op 
bevindingen. 

De wijkraden weten (dit bleek ook uit de GWI 
gebiedsanalyse) dat bewoners ook op latere leeftijd 
graag in de wijk willen blijven wonen, maar dat dit 
om allerlei redenen niet mogelijk is. 

De wijkraden van Zandberg en Sportpark gaan 
nu een onderzoek starten waarbij de vraagstel-
ling is:  “Waarom wil men ook op latere leeftijd, 
of met een beperking, in de wijk blijven wonen en 
waaraan zou dan moeten worden voldaan”. Om 
dit onderzoek uit te voeren is een stagiaire van de 
NHTV (Stedenbouw & Logistiek) bereid gevonden. 
Deze stagiair is nu de onderzoeksopdracht aan 
het formuleren. In de loop van maart/april zal het 
daadwerkelijk onderzoek plaatsvinden. 

Het is dus mogelijk dat u benaderd te wordt om 
deel te nemen. U kunt zich ook opgeven om mee te 
doen via wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.nl 
aan het verloop van het onderzoek en de uitkom-
sten houden we u via de website op de hoogte. De 
uiteindelijk resultaten worden natuurlijk ook in het 
buurtbericht gepubliceerd.

Plannen in de wijk
Het gaat hier over de ontwikkelingen van een 
kinderdagverblijf aan de Parkstraat, de plannen 
met de stomerij van Posthumus en de initiatieven 
rondom de Sacramentskerk en Zandbergschool. 
Bij sommige van deze ontwikkelingen zetten 
omwonenden vraagtekens of zijn in contact met 
de initiatiefnemers. Ook de wijkraad is hierbij 
betrokken en organiseert zaken en houdt vinger 
aan de pols.

NIEUW:  YOGA IN ZANDBERG

Kinderyoga ‘de dikke olifant’
peuter- kleuter- en kinderyoga

Wonderbaarlijk Yoga 
yoga voor zwangeren 
yoga voor vrouwen

shantala babymassage
zwangerschapsmassage

Locatie: Tulpenstraat 75

Voor meer informatie:
Kerstin Vonkeman 06-11076139

www.wonderbaarlijk-yoga.nl / www.kinderyogabreda.nl

Meldingen Meldpunt 2010
Misschien weet u het niet, maar vele bewoners van 
de wijk maken gebruik van het Meldpunt van de 
gemeente om allerlei zaken te melden.
Elk kwartaal wordt aan de wijkraad een anoniem 
overzicht van die meldingen verstrekt.
Deze publiceren we dan op de website. In 2010 
betrof het in totaal 801 meldingen in Zandberg-
Oost en West.
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