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B E R I C H T Wijkraad

Een warme start van 2009
Ondanks de vrieskou was de nieuwjaarsreceptie 2009 een warm begin van het nieuwe jaar.
De bijeenkomst op het Hyacintplein werd druk bezocht en het was gezellig rond de vuurkorven met een
(warm)drankje en een hapje. De vuurkorven werden ook gebruikt voor het warmen van de marshmallows door de
kinderen.
Een veel besproken onderwerp tijdens de receptie was de ijsbaan op het plein. Veel lovende woorden voor de
ijsmeester en zijn hulpen die met veel inzet weer een prachtige schaatsbaan gerealiseerd hadden. Na een oproep
door de altijd enthousiaste ijsmeester Frans hebben zich veel vrijwilligers aangemeld voor het opzetten/onderhouden van de ijsbaan.
We kregen veel positieve reacties over de verplaatsing van de receptie naar het plein.Dus wat ons betreft doen we
het de volgende keer op dezelfde manier met mogelijk nog meer buurtgenoten om het nieuwe jaar goed te
beginnen.
Leo Verburg

Schouw

In april/mei wordt er door de gebiedsbeheerder samen
met enkele leden van de wijkraad weer een
schouw-actie uitgevoerd in onze wijk. Heeft u op- of
aanmerkingen omtrent uw leefomgeving mail ze dan
naar: wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.nl
Bij kleinigheden zoals bijvoorbeeld verlichting kapot,
losse tegels, verstopte riolering kunt u zelf actie
ondernemen door het meldpunt van de gemeente te
bellen telnr 5294800

Gevraagd!
Bezorgers wijkkrant gevraagd
Aan alle bezorgers van ons wijkbericht onze
welgemeende dank. Er zijn evenwel een paar mensen
gestopt met het bezorgen van het krantje.
Wij willen graag een beroep doen op bewoners
uit de volgende straten:
- Laan van Mecklenburg
- Saksen Weimarlaan
- Weteringstraat
- WIlhelminastraat
- Benedictenessenhof
Bent u bereid om 4x per jaar het bericht in uw straat te
bezorgen neemt u dan contact op met:
Piet Brosens (tel. 076 5143967)
Redactie wijkkrant
Wij zijn naarstig 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)

Website
Meer nieuws op de website www.zandbergbreda.nl !
Blijf op de hoogte.
De website van onze wijk wordt al goed gevonden
door onze eigen wijkbewoners. Het geheel ziet er nog
vriendelijker uit en kent tegenwoordig ook een heuse
blog waar je dus zelf ook kan schrijven en reacties kan
geven. Recentelijk zijn er ook foto’s en zelfs filmpjes
van de ijspret op het Hyacintplein en ook van de sinds
jaren weer bevroren vijvers in het Wilhelminapark
toegevoegd. Vergeet dus niet om onze eigen wijk-site
regelmatig te bezoeken!

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 dat tot het eind van het jaar 2009
4 maart, 15 april, 27 mei, 8 juli, 9 september,
21 oktober en 9 december.
Buurtfeest
Het buurtfeest Hyacintplein en omgeving vindt plaats
op zaterdag 18 juli 2009.
Rommelmarkt
Op zondag 19 april wordt er door zanggroep Ark de
jaarlijkse rommelmarkt gehouden van 10.30 tot 15.30
in gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54b
Breda / Entree 1 euro inclusief koffie/thee.
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Schaatsen in de Zandberg
Hij kan nu al terugkijken op een geslaagde winter, onze ijsmeester Frans Weijers. Door zijn inzet en hulp van enkel
vaste krachten verscheen, zodra de vorst zich aandiende, er weer een spiegelgladde ijsbaan op het Hyacintplein.
Dat gedurende onze leuke nieuwjaarsreceptie hij een oproep deed om niet alleen terug te moeten vallen op
dezelfde drie personen was niet aan dovemansoren gericht. De oproep leidde tot behulpzaamheid van veel
betrokken ouders uit de buurt. Laten we dat tot in lengte van dagen zo houden! Op een mooie zaterdag was er
zoals vanouds ook weer gratis koek en zopie, gesponsord door Makelaardij Van de Sande, en door vele handen
uitgevoerd.
Ook toen bleek weer de behulpzaamheid van eenieder uit de buurt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd er echter
niet geschaatst. De temperatuur steeg boven nul en de kwaliteit van het ijs ging door de drukke bezetting snel
achteruit. Dat was natuurlijk niet in orde volgens de hoge kwaliteitseisen van Frans. De kinderen begrepen zijn
oproep om het ijs een middag met rust te laten zodat de volgende dag er weer met plezier gebruik van gemaakt
kon worden. Dat leidt ertoe dat we het volgende moeten toegeven: na Thialf hebben wij op het Hyacintplein de
beste (kunst)ijsbaan van Breda, nee van heel Nederland!
Rico Bongaarts

Noot van de redactie
Op verzoek van onze ijsmeester een oproep in de wijk
voor enkele mensen die de kar willen gaan trekken om
de continuïteit van ons ijsbaantje te waarborgen in de
komende wintertijden.
Het is van groot belang om wanneer het vriest het
startschot te geven en de mensen te mobiliseren.
Opgave bij Leo Verburg tel. 5142918.

Training- en Acteerbureau Hetsen & Visschers
Cryon schoonheidssalon
Wilhelminapark 46
4817 SN Breda
Amphia Molengracht
076-5204342
0800-belcryon
www.cryon.nl
cryon@casema.nl

• 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
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Een buurtgenoot nader bekeken
Ze woont niet in de Zandberg, maar heeft in januari wel haar winkel geopend op de Maczekstraat, De Fietsfabriek.
Carola van Damme had in haar vorige woonplaats, Haarlem, een bakfiets van De Fietsfabriek gekocht en was daar
zeer enthousiast over. Eenmaal verhuisd naar Breda vroegen ontzettend veel mensen waar ze haar bakfiets had
gekocht. Dit bracht haar, samen met haar man op het idee om een filiaal van De Fietsfabriek te openen in Breda.
Ze ging praten met de initiatiefnemers en het klikte.
Het bedrijf is zes jaar geleden opgezet door een Turkse en een Nederlandse man in Amsterdam. Het was een
droom van de Turkse eigenaar om een fabriek te bouwen in zijn geboortedorp, wat werkgelegenheid zou scheppen
voor de mensen daar. Dat is gelukt, de frames worden nu geproduceerd in Turkije. De assemblage vindt nog
steeds plaats in Amsterdam. De Fietsfabriek heeft ondertussen 12 vestigingen in Nederland, elders in Europa,
Japan en sinds kort in Amerika. Daar willen ze proberen Barack Obama op de bakfiets te krijgen!! De Fietsfabriek
in Breda is de eerste Brabantse vestiging.
U moet vooral zelf eens gaan kijken naar de mooie, solide en stoere fietsen van De Fietsfabriek. Er zijn bakfietsen,
transportfietsen, herenfietsen, damesfietsen en maatwerkfietsen. En naar keuze met het karakteristieke zwarte
krat. Ze zijn niet goedkoop maar de kwaliteit straalt eraf, ze zijn stoer, stevig en je kunt je eigen of eventueel een
bedrijfsnaam in de fiets aan laten brengen. Op de bagagedrager kan 80 kg vervoerd worden, wat handig is als je
kind de kinderzitjes ontgroeid is. Een prettig kussen op de bagagedrager kan geleverd worden.
Mocht er iets aan de hand zijn met de (bak)fiets dan hoeft u hem niet naar de winkel te sjouwen want De
Fietsfabriek werkt samen met de mobiele fietsenmaker van West-Brabant, en die komt naar u toe!
Voor meer informatie: 076 – 7511116 Gen. Maczekstraat 19.

Bureau de Jong en de Jong
Ontwikkelaars in baan en loopbaan
sinds 1986
Loopbaanadvies
Coaching
Reïntegratie
Oriënterend gesprek?
Tel. 076-5213371 - jongjong@concepts.nl

Volleybalvereniging
zoekt versterking
Ben je toe aan een sportieve, gezellige uitdaging en
heb je zin om (weer) te volleyballen?
Onze vereniging zoekt versterking.
We hebben twee gemengde teams in de 2e en 3e
klasse van de ORV-competitie.
Bel Robin de Theije op 076-5717586
en kom eens meetrainen.
Volleybalvereniging De Zandberg.

www.jongjong.nl
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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”
(vlakbij de Pellikaan Health Club, het voormalige Casino).
De badminton sectie maakt deel uit van de sportvereniging LIDUINA in Breda. Daardoor is de organisatie goed en
de contributie laag.
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
Je kunt ook kijken op onze website: www.liduina.com

Carnaval in de Zandberg

Colofon
Wilhelminapark 74
4818 SN Breda
tel 076-5148331

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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