Wil je reageren op een artikel, heb je suggesties voor
onderwerpen of wil je zelf iets schrijven?
Neem dan contact op met de redactie (zie colofon).

Een TOPwijk verdient een TOPkrant
Het Nieuwjaar werd op inmiddels traditionele wijze ingeluid onder de Kerstboom op het Hyacintplein, compleet
met glühwein, muziek, een houtvuurtje... Toch zeker
zo’n 100 buurtbewoners maakten van de gelegenheid
gebruik om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

Glühend Nieuwjaar
(*) Solfège is de stelselmatige training van het muzikale
gehoor door middel van een muzikale zangoefening,
waarbij de melodie gezongen wordt zonder de tekst en
met gebruikmaking van alleen de namen van de noten.

Eerstvolgende vergaderingen van de Wijkraad
Zandberg-Oost: 4 maart, 15 april, 3 juni. Steeds om
20.00 uur in gemeenschapshuis Zandberg.

Wijkraad Zandberg-Oost

uitdempingsverschijnsel mee te kunnen nemen.

Alvast bedankt voor de medewerking!

onderzoeksgebied is dus vrij groot, dit om het zgn.

Piet Brosens: 514 39 67.

Laan en Maczekstraat t/m Min. Nelissenstraat. Het

neem dan contact op met:

Zandberg-Oost: Wilhelminapark t/m Zandberg-

wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.nl

Het onderzoeksgebied betreft: Sportpark I en

Heeft u een serieuze klacht: mail dan naar

Zandberg-Oost heeft er over meebeslist.

gemeentelijke Meldpunt: (076) 529 48 00.

daartoe lag bij een aantal bewoners, de wijkraad

paal. Daarvoor kunt u terecht bij het speciale

napark en Paul Windhausenweg. Het initiatief

om verzakte tegels of een kapotte lantaarn-

in de wijk op initiatief van bewoners Wilhelmi-

Daarbij gaat het om ernstige klachten, niet

door de gemeente Breda naar parkeerproblemen

klachten letterlijk in ogenschouw te nemen.

Begin 2015 vindt een verkeersonderzoek plaats

wijkraad door de wijk gefietst om eventuele

beeld

werkers van de gemeente en leden van de

Parkeerproblemen in

Schouw

In april 2015 wordt er door enkele medeOp 12 april is het weer ‘rommelen’ geblazen op de
traditionele rommelmarkt in het Gemeenschapshuis
Zandberg, Zandberglaan 54 bis. Van 10.30 – 15.30 uur
staan de deuren open. De entree bedraagt € 1,- incl
koffie/thee.

Puellae Cantates is een koor voor meisjes van 5 t/m
16 jaar. Puellae Cantates geeft kinderen een muzikale
opleiding die bestaat uit stemvorming, goede houding
bij het zingen, solfègetraining(*) met de methode ‘Jongleren” en individuele zangles van een zangdocente. Maar
voorop staat plezier en enthousiasme voor zingen. Puellae Cantate biedt kwaliteit en geeft concerten in en om
Breda van hoog zangniveau. Het koorrepertoire is zeer
divers: van klassiek, filmmuziek tot musicals en meer en
er wordt gezongen in verschillende talen. We repeteren
in de kapel van de Sacramentskerk. De dirigent is Lieke
Sweens en de zangdocente is Lotte van Roosmalen.
We repeteren op woensdag van 17.00 – 18.15 uur voor de
jongsten en voor de meisjes vanaf een jaar of 9 op woensdag van 18.30 – 19.45 uur en vrijdag van 18.30 – 19.45 uur.
Voor meer informatie: puellacantatesbreda@gmail.com,
www.facebook.com/PuellaeCantates,
www.puellacantates.weebly.com

Zingen in de wijk Zandberg met Puellae Cantates

Rommelmarkt
Ginnekenweg 75 Breda Tel: 076 737 0054
www.brasseriezandberg.nl Open vanaf 12;00 uur

Lunch
Diner

Borrel
Catering

Zandberg

Oh ja, de uitnodiging staat nog: wie suggesties heeft voor een onderwerp of zelf een keer de
pen ter hand wil nemen, is van harte welkom. Meldt u bij de redactie (zie colofon)!
Tot slot: een wijkkrant maken gaat niet voor niets. Dankzij een aantal trouwe sponsors kunnen
we de wijkkrant uitgeven. Maar nog een paar extra sponsors kunnen we nog wel gebruiken!
Het jaar 2015 werd ingeluid
met een nieuwjaarsborrel onder de
Kerstboom op het Hyancintplein. Inmiddels
mogen we wel spreken van een mooie traditie.
Jammer genoeg ontbrak het ijsbaantje op het plein, al
stonden (en staan) de ‘ijsmeesters’ trappelend van ongeduld klaar
om weer een glanzend ijsvloertje te leggen. Nog maar even wachten of
het nog lukt dit jaar.
In dit nummer van de wijkkrant ruim aandacht voor het basisonderwijs d.m.v.
een interview met de directies van beide scholen. Zandberg-Oost is een kinderrijke buurt,
het bestaan van 2 basisscholen in de wijk is daar het levende bewijs van. Excellente basisscholen nog wel! Van concurrentie om de leerlingen is nog nauwelijks sprake gezien het grote
aanbod van leerlingen, waarvan het overgrote deel afkomstig is uit Zandberg.

brasserie

Kinderwens?
In verwachting?
Wij verwachten u!

KOOKSTUDIO
Kookworkshops en Kookcursussen in de buurt
Diverse activiteiten voor Kookgroepen en Kinderen
Kijk op www.kookikook.nl
of bel Joyce 06 41 89 97 30 voor info

Iedere zwangerschap is uniek! En verdient persoonlijke zorg.
Verloskundige Ineke Oomens heeft haar praktijk bij u in de
buurt. Bel gerust voor een afspraak of advies 06 51 00 77 69.
Wilhelminapark 9, 4818 LS Breda

•

www.ienova.nl

•

info@ienova.nl

Christine Geldtmeijer
Schoonheidssalon
Wilhelminapark 46, 4817 SN Breda
en Amphia Molengracht
(076) 520 43 42
cryon@casema.nl
www.cryon.nl

Twee excellente basisscholen in Zandberg-Oost
Katholieke Basisschool De Zandberg
Start: 1929
Aantal leerkrachten: 47 fte
Aantal leerlingen: 823, groepsgrootte: 25-26
Werving: 82% uit postcodegebied
Cito-score 2014: 7,4
Uitstroom 2014: VWO (29%), VWO/HAVO (4%), HAVO (31%).
Directeur: Frans van Baal (62), Ulvenhout. Directeur sinds 2000
Onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs Breda INOS (29
Die ster hebben ze in ieder geval met elkaar
gemeen. Dat betekent dat ze, ongeacht de grote
verschillen die er zijn in bijvoorbeeld leerlingenaantal en Cito-score(zie kader) even goed
presteren op kwaliteiten als de ‘toegevoegde
waarde’ die een school levert, op werkhouding,
sociaal gedrag en zelfvertrouwen van leerlingen
en nog enkele andere criteria (**).
dat inwoners van Zandberg-Oost van hun
school hebben. Frans: “ik denk dat men naar De

scholen).

Nutsbasisschool Dirk van Veen
Start: 1955
Aantal leerkrachten: 20 fte
Aantal leerlingen: 400, groepsgrootte: 29
Werving: 60% postcodegebied
Cito-score 2014: 8,2
Uitstroom 2014: VWO (43%), VWO/HAVO (20%), HAVO (18%)
Directeur (sinds 2002): Annemarie van Aken (50), Roosendaal.
Locatieleider Dirk van Veen (sinds 2010): Simone Hendrikx
(51),Breda.
Onderdeel van Stichting Nutsonderwijs Breda SNB (5 scholen).
prestatie richting VWO. Als vader van 2 kinderen die
zo’n 30 jaar geleden in Zandberg-Oost ook voor de
schoolkeuze stond, kan ik me daar nog wel iets van
herinneren. Maar als ik deze opmerking maak krijg
ik onmiddellijk de wind van voren. Annemarie en
Simone in koor: “dat is echt een verhaal uit het ver-

leden. We horen nog wel eens mensen zeggen dat
ze daarom zelfs uit België naar onze school komen,
maar dat is een broodje aapverhaal. Er rijdt bij ons
maar één auto voor met een Belgisch kenteken
v.l.n.r. Frans van Baal, Annemarie van Aken en Simone Hendrikx
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Ik vraag eerst naar het beeld dat zij denken

Zandberg kijkt als een ‘gemoedelijke school met
goede leerlingenzorg die goede prestaties levert”.
Simone: “ik ga er van uit dat men onze slogan
‘zorgzaam en betrouwbaar met een glimlach’
wel kent, naast de grote ouderbetrokkenheid en
het ons-kent-ons sfeertje dat samenhangt met de
omvang van de school”. Dat laatste was, zeker in
het verleden wel anders, toen de Dirk van Veenschool door menige wijkbewoner toch enigszins
als een elitaire school werd gezien, waar vooral
toegewerkt werd naar een maximale uitstroom-

en dat is die van een lerares
die toevallig net over de grens
woont”.
Kijkend naar de uitstroomgegevens van beide
scholen zijn er natuurlijk wel opmerkelijke verschillen. Frans: “Daar heb ik geen makkelijke verklaring
voor, maar ik vermoed dat die verschillen vooral
worden veroorzaakt door de omvang van de school.
De Zandberg heeft een bredere populatie, met ook
een groeiend aantal leerlingen dat Nederlands niet
als moedertaal heeft. Die ontwikkeling is duidelijk
zichtbaar. Dat betekent overigens ook dat er meer
‘zorg’ geleverd moet worden om die opvang in
goede banen te leiden”. Simone: “Er is natuurlijk een
groep mensen die bewust kiest voor een kleinere
school. Wij hebben op de Dirk van Veen nu 400
leerlingen en 17 groepen, de laatste steen van de
verbouwing is net gelegd en daarmee is het klaar.
Wij willen niet verder groeien”. Bij De Zandberg gaat
het niet om de laatste steen, maar moet de eerste
steen van alweer een verbouwing een dezer dagen
worden gelegd. Dan gaan de noodlokalen tegen
de vlakte en verrijst een nieuwe aanbouw in het
verlengde van het bestaande schoolgebouw. Eind
2015 moet die klus geklaard zijn.
Op de vraag of een kleine school beter is dan een
grote school wordt heel verschillend gereageerd.
Simone en Annemarie zeggen uitdrukkelijk “ja”,
Frans daarentegen zegt: “Nee, een belangrijk
voordeel van een grote school is dat je met meer
leraren ook meer verschillende deskundigheden
kunt binnenhalen en door je grotere formatie meer
experimenteerruimte hebt”.
Vervolg binnenzijde

WIJKRAAD ZANDBERG - OOST

Zandberg-Oost mag zich rijk rekenen met twee ‘excellente’ basisscholen. Hoewel ze in
2014 niet in de landelijke lijst van excellente scholen worden genoemd, blijkt uit een
onderzoek van de Brabantse oud onderwijsinspecteur Smits naar de kwaliteit van het
basisonderwijs in de provincie Brabant (december 2012) dat er drie scholen zijn die er uit
springen (*). Twee daarvan staan in Zandberg-Oost: de katholieke basisschool De Zandberg en de Nutsbasisschool Dirk van Veen. Trots als een pauw zijn ze dan ook: Frans van
Baal, directeur van De Zandberg, Simone Hendrikx, locatieleider van Dirk van Veen en Annemarie van Aken, directeur van de Bredase Nutsbasisscholen Dirk van Veen en Boeimeer.

BUURTBERICHT

rondom zwangerschap
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Vervolg excellente basisscholen in Zandberg-Oost
Neutraal versus katholiek

Op de slotvraag: “welke school is het beste?” volgt

dat in het artikel toch vooral de samenwerking tot

Wat is anno 2015 de betekenis van een ‘katho-

unaniem, diplomatiek én gemeend geen antwoord.

uitdrukking komt.

lieke’ school ten opzichte van een ‘neutrale’

Frans, Simone en Annemarie zijn het gloeiend met

Waarvan akte!

nutsschool? Frans: “Wat mij betreft is dat verschil

elkaar eens: “ouders moeten vooral de scholen goed

Het oordeel is aan de lezer.

niet zo groot. Het stempel ‘katholiek’ is natuurlijk
historisch zo bepaald, maar in de loop van de
afgelopen decennia zijn veel ‘katholieke elementen’ uit de school gehaald. Er is ook geen directe
relatie meer met de parochie”. Maar op mijn
vraag of het dan meer dan symboliek is dat de
Sacramentskerk met zijn rug naar De Zandberg
staat, antwoord Frans ontkennend: “Binnen ons
samenwerkingsverband van katholieke scholen
INOS wordt momenteel weer het gesprek gevoerd
over de betekenis van dat woordje ‘katholiek’.
En de tendens is om dat juist weer sterker te benadrukken en invulling te geven”. Die uitspraak
levert de nodige verrassing op bij de andere
gesprekspartners. Annemarie: “Ik had verwacht
dat de tendens juist de andere kant op zou zijn
gezien de maatschappelijke ontwikkelingen. In
het Nutsonderwijs besteden we wel aandacht
aan christelijke vieringen zoals Kerstmis en Pasen.
Niet in religieuze zin maar op een andere manier.
In de Kersttijd zul je bij ons geen kerststal op
school aantreffen, maar vieren we wel samen
‘het feest van het licht’.

‘proeven’ en zelf een keuze maken op basis van het

Samenwerking of Concurrentie

Samen kijken naar de nieuwbouwplannen van De Zandberg

de ene school beginnen een sneeuwballengevecht met elkaar, dan bellen we even en zorgen
dat het leuk blijft. Tijdens onze verbouwing
konden we gebruik maken van lokalen van De
Zandberschool en in de toekomst zullen we ook
gebruik maken van de nieuwe gymzaal in de
nieuwbouw van De Zandberg. Ook op het gebied
van de verkeersproblemen werken we samen
in een werkgroep”. Wat de verkeersproblematiek betreft is men het met elkaar eens dat het
probleem niet oplosbaar is binnen de gegeven
situatie en dat er vooral gewerkt moet worden
aan beperking van de overlast. Van onderwijs
inhoudelijke samenwerking tussen de beide
scholen is geen sprake. Dat type van samenwerking vindt alleen plaats binnen de bestuurlijke
samenwerkingsverbanden( INOS en NSB)
waartoe de scholen behoren.

vertrouwen dat zij ervaren. Zij moeten kiezen voor

(*) Breda telt ook 2 excellente kleurrijke scholen: De Liniedoorn en

wat zij zien als de beste onderwijsomgeving voor hun

Keijsersmolen (beide INOS-scholen).

kind”.

(**)Kijk op: http://www.onderwijsbrabant.nl/content/onderzoeker-

Bij de afronding van het interview benadrukken de

smits-drie-%E2%80%98witte-basisscholen-brabant-echt-excellent.

gesprekspartners nog eens nadrukkelijk dat zij hopen

Buurt in beeld... oud en nieuw

1979 de speelplaats van toen nog Sacramentsjongensschool

1987 het voorplein van de Nutsbasisschool

Katholieke Basisschool De Zandberg 2015

Nutsbasisschool Dirk van Veen 2015

Op de vraag of de scholen samenwerkingspartners of concurrenten zijn, volgt een unaniem

Dat er in Breda nu veel meer samenwerking tus-

antwoord: samenwerking staat voorop, de

sen basisscholen is dan in het verleden juichen

kwaliteit van het onderwijs is op beide scholen

zij van harte toe. In 2014 ontstond ‘Breedsaam”,

‘excellent’.

een coöperatief samenwerkingsverband van

Frans: “In het verleden was er ongetwijfeld sprake

11 Bredase schoolbesturen, die gezamenlijk de

van concurrentie, maar dat speelt nu geen rol
meer”. Simone: “Wij hebben een wachtlijst
en verwijzen leerlingen dan ook door naar de
Zandberg. Als er sneeuw valt en de leerlingen van

verantwoordelijk op zich hebben genomen om

Bureau de Jong en de Jong

de huisvesting van alle Bredase basisscholen te
optimaliseren en daartoe ook kan beschikken
over het gemeentelijke budget.

1965

50 jaar

Foto's: Willem Joosse

2015

Ontwikkelaars in baan en loopbaan sinds 1986

Loopbaanadvies
Coaching
Reïntegratie
Oriënterend gesprek?
T. (076) 521 33 71 - jongjong@concepts.nl
www.jongjong.nl

Sjef Bakers
Karin & Erik Bogers
Koninginnenstraat 114
w w w.wijnhuisdevijver.nl

Saksen Weimarlaan 9
4818 LA Breda
Tel. 076 521 50 28
drukwerk@oomenoffset.nl
www.oomenoffset.nl

Tulpenstraat 2 | 4818 GV Breda
Telefoon (076) 565 34 33 | Mobiel 06 25 09 64 57
sjef@studiobakers.nl | www.studiobakers.nl

Nieuwe oplaadpalen in Zandberg-Oost?

Zandberg Energiek in zee met Buurtkracht

De gemeente Breda ziet de wijk Zandberg

De gemeente Breda kijkt niet alleen naar de

De werkgroep Zandberg Energiek, onderdeel van de

of buurt informatie over energieverbruik tussen bewo-

als één van de wijken waar potentieel veel

concrete aanvragen van e-rijders voor oplaad-

wijkraad Zandberg-Oost, gaat in 2015 samenwerken

ners uit te wisselen. De werkgroep Zandberg Energiek

elektrische rijders verwacht mogen worden. Een

palen, maar probeert ook rekening te houden

met Buurkracht, een initiatief van netbeheerder Enexis.

krijgt bovendien de mogelijkheid om gebruik te maken

belangrijk deel daarvan heeft niet de beschik-

met bewoners die overwegen elektrisch te gaan

Voor alle duidelijkheid: Enexis is een onafhankelijk

van de mogelijkheid om warmtefoto’s te maken, die

king over eigen oprit of garage. Deze e-rijders

rijden. Het is soms ook een kip ei-kwestie omdat

bedrijf waarvan de aandelen in handen zijn van Neder-

haarfijn laten zien warmte naar buiten lekt en koude

zijn dus afhankelijk van publieke laadinfra-

sommige bewoners pas een elektrische auto

landse gemeenten en provincies, waaronder de provin-

naar binnen.

voorzieningen. Het aantal e-rijders neemt nog

aanschaffen als zeker is dat er een oplaadvoor-

cie Noord-Brabant. Ook andere wijken in Breda zoeken

steeds toe en verwacht wordt dat deze groei

ziening in hun buurt aanwezig is. Het aantal

die samenwerking zoals Sportpark I en Prinsenbeek.

Aanvulling:

doorzet. Het aanbod van elektrische auto’s

concrete aanvragen alleen zegt dus niet alles.

Buurkracht helpt bewoners om energie te besparen

In de vorige wijkkrant schreven we over de huiskamerbijeenkomstbij Connie en Ed. Wat we er niet bijschreven
was waar deze bijeenkomst plaats vond. Dat was:
Wethouder Romboutstraat 64.
Wil je ook bewoners uit je straat uitnodigen op een
huiskamerbijeenkomst dan bieden wij daarbij ondersteuning. Neem dan contact op met Joop Vaane van de
werkgroep Zandberg Energiek: 06 42714145

van diverse automerken neemt immers steeds

door samenwerking te organiseren in en met de buurt

meer toe. De voorzieningenlopen daarmee niet

Wie een oplaadpaal voor zijn of haar elektrische

en bewoners meer grip te laten krijgen op het energie-

in de pas. Nu al worden signalen ontvangen

auto wil kan dat aanvragen bij de gemeente Bre-

verbruik. Dat is ook wat Zandberg Energiek wil.

van mensen die geconfronteerd worden met

da. Op dit moment zijn de volgende aanvragen

Samenwerking met Buurkracht heeft als groot voordeel

voortdurend bezette oplaadpalen.

ingediend bij de gemeente Breda:

dat de wijk voorrang krijgt bij het plaatsen van slimme

• Saksen Weimarplein tegenover huisnummer 5

meters. Slimme meters maken het mogelijk om je eigen

Het heeft weinig zin om van overheidswege
elektrische auto’s te propageren o.a. door fiscale
maatregelen (BPM en bijtelling) en vervolgens
geen of onvoldoende oplaadmogelijkheden te
bieden.
Dat heeft onder andere tot gevolg dat e-rijders
zelf vanuit hun woning laadkabels over de stoep

> 2 aanvragers

energiebeheer te verbeteren, maar ook om in een wijk

• Paulinastraat parkeerstrook tegenover
huisnummer 4 > 5 aanvragers
• Wethouder Romboutsstraat / Hyacintplein
> 2 aanvragers
• Zandberglaan tegenover huisnummer 17
> 1 aanvrager

leggen en aansluiten op hun auto. Dit geeft natuurlijk het risico van valpartijen, zeker ’s avonds

Wil je meer informatie van de gemeente Breda, stuur dan

en ’s nachts, maar kan ook een ongewenst

een email naar gjal.rooijmans@breda.nl, senior adviseur

privébeslag leggen op openbare parkeerruimte.

Mobiliteit en Milieu van de gemeente Breda.

Voor (h)eerlijk lamsvlees met Pasen komt u naar
Biologische Slagerij De Groene Weg!
Ginnekenweg 1, 4818 JA Breda, (076) 522 87 88, breda@degroeneweg.nl

Generaal Maczekstraat 19
4818 BT Breda
T. + 31 (0)76 888 25 55
E. info@qprintbreda.nl
W. www.qprintbreda.nl

