lianbrosens@hotmail.com

eens een keertje kijken. Je bent van harte welkom!
kijkje op onze website, www.zanggroepark.nl of kom
ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan eens een

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

Hou je van zingen of wil je ons muzikaal begeleiden en

Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij Piet Brosens: 0647300019 /0765143967 / emailadres
Voor een opruimploeg van zwerfafval rond de kleine vijver van het Wilhelminapark.

Vrijwilligers gezocht

dwarsfluit, drums en piano.
muzikaal ondersteund door een eigen band, met gitaar,

IJpelaar/Overakker tekenden niet.

een schitterend programma in elkaar zet. We worden

dorpsraden. De dorpsraden Princenhage en Prinsenbeek en de wijkraden Tuinzigt/Westerpark en

onze dirigent en tevens pianist Ronald Tichelaar weer
ben wij een zeer gedreven werkgroep die samen met
van alweer de vijfde MUZZLIE show. Hiervoor hebMomenteel zijn wij weer bezig met de voorbereiding
lid is van ARK.

Lunch
Diner

Zandberg

gegeven dat een aantal leden al meer dan veertig jaar
hiervoor is nog steeds groot, dat blijkt ook wel uit het
als we bijv. in Antwerpen zingen. Het enthousiasme
avond of wordt er een dagprogramma georganiseerd

Borrel
Catering

brasserie

Frans en Spaans.
Facebook:Buurtfeest Hyacintplein

heden en er wordt gezongen in het Nederlands, Engels,

den bij via www.buurtfeestzandberg.nl of kijk op

brengen muziek ten gehore vanaf de zestiger jaren tot

Je kunt informatie opvragen of je direct aanmel-

ZLIE. Wat zoveel betekent als ‘Liefde voor muziek’. Wij

zoekt het feestcomité nieuwe vrijwilligers om een
traditionele ‘straatdiner’ weer een succes te maken

parochies, verzorgingshuizen en instellingen.

Zoals altijd eten we samen in de feesttent. Om van dit
Koks en serveerders gevraagd!

(thema-) viering in de parochiekerk. In de loop der jaren
horen. In de beginjaren verzorgden wij regelmatig een
28 leden telt en inmiddels al 46 jaar lang van zich laat
Zanggroep ARK is een enthousiast koor dat momenteel

op Facebook buurtfeest hyacintplein.
Nieuwsgierig? Kijk op www.buurtfeestzandberg.nl en
verwachting is er dat meer mensen kunnen deelnemen.
thema: “Hawai”. Iets vroeger dan gebruikelijk, maar de
tijd voor het jaarlijkse Zomerbuurtfeest met als centraal

20.30 – 22.30 uur.
in gemeenschapshuis Zandberg op vrijdagavond van
ren. Of misschien wil je al meezingen. Wij repeteren

zomaar gebeuren op zaterdag 27 juni. Dan is het weer
hoela dansend op het Hyacintplein? Toch kan het
bloemenkrans om de nek, cocktail in de hand en de

Kom dan eens naar onze repetitieruimte om te luiste-

Ziet u het al voor u: alle bezoekers in Aloha-shirt, met

Hou je van zingen en ben je nieuwsgierig naar ARK?

Kom je zingen bij zanggroep ARK uit Breda?

serieus overleg. Aanvankelijk diende de wijkraad Zandberg-Oost een bezwaarschrift in tegen
dorpsraden verliep de laatste jaren niet zo soepel, maar het nieuwe college lijkt bereid tot
bijdrage van € 3.500,- van de gemeente Breda. De samenwerking tussen gemeente en wijk- en
de periode 2015-2018 vastgelegd. Voor Zandberg-Oost betekent het onder meer een jaarlijkse
dit nieuwe uitvoeringsakkoord wordt de relatie tussen gemeente en wijk- en dorpsraden voor

Nieuw uitvoeringsakkoord wijk- en
dorpsraden

gerecht klaar te maken of om het eten uit te serveren.

Buiten deze vieringen treden wij sinds 2005 ook regelzijn deze vieringen wat minder geworden, maar wij

de voorgenomen subsidiebeschikking, maar omdat de gemeente dat bezwaar honoreerde kon
Op 12 maart 2015 zetten voorzitter Louis Magilse en secretaris Kim Taks namens de wijkraad

Buiten onze repetities en optredens organiseert ARK
verzorgen nog steeds themadiensten in verschillende

ook de handtekening van Zandberg-Oost onder het document worden gezet. Het akkoord kan
Zandberg-Oost hun handtekening onder het uitvoeringsakkoord met de gemeente Breda. In

regelmatig ook een rommelmarkt, een gezellige feestmatig op met een muzikale show met als titel: MUZ-

overigens nog steeds niet op volledige steun rekenen. Tot dusver tekenden 20 van de 24 wijk- en

De zomer nadert met rasse schreden
en daarmee ook de alweer 34e editie van het
buurfeest. Dat mag je met een gerust hart een mooie
traditie noemen. Maar zo’n traditie blijft alleen in stand als die
gedragen wordt door de buurtbewoners. Datzelfde geldt voor de
wijkraad, de spreekbuis namens de bewoners van Zandberg-Oost met
gemeente, politie en tal van andere instellingen En wat te denken van de
wijk-opruimploegen die helpen de wijk ‘aan kant’ te houden en daarmee ook nog
eens de kas van de wijkraad spekken omdat de gemeente daar een bijdrage voor verstrekt. En
hoe komt die wijkkrant toch ieder keer weer op tijd in de brievenbus? Omdat buurtbewoners
zich daar voor inzetten. Helpt u ook een handje? Want samen maken we de wijk tot een plaats
waar het goed toeven is.

Helpt U ook een handje?

Hoela dansen op het
Buurtfeest op 27 juni 2015
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

Bestuur Wijkraad zoekt
nieuwe leden
het goed is een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit de wijk in het bestuur te hebben
en omdat het goed is af en toe te vernieuwen. Er
spelen de komende tijd veel onderwerpen die de

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

Parkeren in de wijk

over de planning en een overheersende anti-stem-

Op 18 mei werd door de gemeente Breda een infor-

ming zorgden voor de nodige onrust in de zaal. Hoe

matiebijeenkomst georganiseerd over de mogelijke

het precies verder gaat is niet helemaal duidelijk. De

invoering van parkeervergunningen in delen van

verkeerstelling wordt in ieder geval uitgesteld tot na

Sportpark 1 en Zandberg-Oost. Een omstreden

de zomervakantie en een breed te formeren werk-

onderwerp, maar zeer actueel naar aanleiding van een

groep moet een concreet plan van aanpak maken. De

initiatief daartoe van bewoners van het Wilhelmin-

ontwikkelingen op dit gebied in Zandberg-Oost en

hele wijk raken (lees deze wijkkrant er maar op

Uitgelicht:

apark en de Paul Windhausenweg.

Sportpark hebben als gevolg dat nu ook bewoners

na). Als lid van de wijkraad weet je wat er in jouw

Marie-Louise de Vreede is het nieuwste bestuurslid
(maart 2015). Zij is in het dagelijks leven docent bij
Avans Hogeschool. Marie-Louise: “Ik probeer een duurzaam leven in de praktijk te brengen op allerlei fronten
zoals hergebruik van materialen, zonnepanelen op
het dak, en eigen groenten uit de moestuin. Iedereen
die daar in geïnteresseerd is en/of hier meer over wil
weten is van harte welkom (Zandberglaan 52)”.

Het werd een drukke en enerverende avond in de aula

van het Brabantpark een nieuw onderzoek willen. De

van het Onze Lieve Vrouwelyceum. Een kleine 300

wijkraad daar stemde enige tijd geleden weliswaar in

bezoekers, waaronder aanzienlijk meer tegenstanders

met een systeem van betaald parkeren, maar zegt nu

dan voorstanders, had de moeite genomen om naar

dat de mogelijkheid van een parkeersysteem met een

het OLV te komen. Bij een stemming over wie voor of

blauwe zone door de gemeente niet als mogelijkheid

tegen gereguleerd parkeren was bleken er slechts vier

is aangeboden. In zo’n blauwe zone is gratis parkeren

voorstemmers te zijn.

voor een paar uur wel toegestaan.

omgeving speelt en neem je deel aan commissies. Deze commissies overleggen met bewoners,
gemeente en andere partijen over voorkomende
aangelegenheden. Het is dé manier om er voor
te zorgen dat onze leefomgeving zo optimaal
mogelijk wordt ingericht. Hierbij staat natuurlijk
het belang van de wijkbewoners voorop.
Heb je interesse, woon dan eens een vergadering
bij. Het vergaderschema vind je elders in dit
blad of op de website www.zandbergbreda.nl/

Eerstvolgende bijeenkomsten van de
Wijkraad Zandberg-Oost:

op zoek naar bewoners uit de Koninginnestraat en
omgeving Wilhelminapark of het deel van de wijk
tussen Zandberglaan en Johan Willem Frisolaan.

8 juli en 9 september, steeds om 20.00 uur
in gemeenschapshuis de Zandberg.
Kom gerust eens langs!

Ben je student en tijdelijk woonachtig in de wijk
dan ben je ook van harte welkom. Het is een leuke

Zandberg Energiek

der het op korte termijn houden van een verkeerstel-

Zoals al eerder aangekondigd bereidt de werk-

ling in delen van Sportpark 1 en Zandberg-Oost. Daar

groep Zandberg Energiek een nieuw initiatief voor

kwam veel verzet tegen omdat in de geplande peri-

in de wijk. De werkgroep doet dat in samenwer-

ode veel studenten afwezig blijken te zijn waardoor er

king met de Bredase energiecoöperatie BRES en

geen realistisch beeld kan ontstaan over de parkeer-

met ondersteuning van Buurkracht, onderdeel

overlast rondom de Hogescholen Avans en NHTV. Een

van Enexis. Het gaat over versnelde aanleg van

slecht zichtbare presentatie, permanente verwarring

zgn. slimme meters, gebruik van een warmtescan en meetapparatuur om energieverbruik van

manier om je voor je wijk in te zetten, te ervaren

Politiezaken

huishoudelijke apparaten te meten, inzet van

wat er in andere delen van de wijk leeft, ervaring

Politie en wijkraad vinden het aantal woning

communicatiemiddelen en het creëren van een

op te doen bv in overleggen met de gemeente.

inbraken en fietsendiefstallen in Zandberg-Oost

online-platform om informatie over energiebespa-

Voor meer informatie kun je contact op nemen

en omringende wijken te hoog.

ring uit te wisselen. In Sportpark 1 is onlangs een

met de voorzitter: Louis Magilse.

Samen met wijkmanager Breda Zuid, Harry

vergelijkbaar initiatief onder de titel ‘Gluren bij de

Verhallen en stadsmarinier Harry Bus gaat de

buren’ al van start gegaan.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

wijkraad hiervoor een plan van aanpak ontwik-

Let op: in het volgende nummer alle informatie

Louis Magilse (voorzitter, Pioenroosstraat),

kelen.

over deze nieuwe actie!

N u m me r 14 0, j u ni 2015

Zandberg-Oost/Vergaderingen. We zijn met name

De gemeente presenteerde een stappenplan, waaron-

WIJKRAAD ZANDBERG - OOST

De wijkraad zoekt nieuwe bestuursleden. Omdat

Piet Brosens (penningmeester, Klimopstraat), Erna van
Olphen en Ard Coenraads (Min. Nelissenstraat),
Hans Snijders (Hyacintplein), Leo Verburg en Sean
Michael Fransen (Weth. Romboutsstraat),
Jacqueline Kusters (Benedictinessenhof) en
Marie-Louise De Vreede (Zandberglaan).

Kinderwens?
In verwachting?
Wij verwachten u!

BUURTBERICHT

rondom zwangerschap

Kim Taks (secretaris, Hortensiastraat),
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Het Benedictinessenhofje

De Vijver: Jubilaris in de Koninginnestraat

Het botert niet echt tussen de gemeente en

De oudste zaken in Nederland dateren ergens uit het

punt van continue groei en enthousiasme bij klanten.

omwonenden van het Benedictinessenhof.

midden van de 19e eeuw en zijn daarmee meer dan 150

Het is hard werken in de slijterij, maar het gebeurt met pas-

Woordvoerder Jan Breugelmans uit de Laan van

jaar oud. En wie kent in Breda niet Jaak van Wijck aan de

sie. Karin en Erik zijn echter wijnliefhebbers, en een slijter

Meckelenburg ziet met lede ogen aan hoe dit

Ginnekenweg, de winkel met de duizend laatjes en vakjes

moet zijn eigen waar natuurlijk proeven. Met de nodige

buurtparkje steeds verder verloedert. Hij somt

waar al 77 jaar lang ijzerwaren en huishoudelijke producten

regelmaat zijn ze dan ook op wijnreis naar oude en nieuwe

op: “een lange beukenhaag werd weggehaald

aan de man/vrouw worden gebracht.

wijngebieden. Zoon Sven is meer van de bieren, Het jubi-

waardoor de vrijgekomen betonschutting nu een

Daar kan slijterij De Vyver nog niet aan tippen, maar een

leumjaar gaat bepaald niet ongemerkt voorbij. Er was al

open podium biedt aan graffitikunstenaars en de

gouden jubileum mag er beslist ook zijn. En het is, voor

een wijn- asperge-event en er volgen nog een bierspijs in

rododendrons langs de vijver, broedplaats van

zover wij konden nagaan, het enige familiebedrijf in de

het ‘viskotje’ aan de Paul Windhausenweg achter de Poolse

eenden en vogels, zijn dit voorjaar teruggesnoeid

wijk van die leeftijd. 'Sinds 1965' prijkt er op de voorgevel

tank en een proeverij in de Waalse kerk in oktober.

Speciaal ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
heeft slijterij de Vijver een mooi aanbieding:

door werklieden die blijkbaar het verschil niet

dood hout boven in de bomen. Weer een aardige

van deze sympathieke slijter in de Koninginnestraat, waar

weten tussen snoeien en maaien. En eind maart

illustratie, want in dit geval gaat het niet om dode

gediplomeerd vinologe Karin de Backker en autodidact

zijn op last van de gemeente 2 vitale bomen

takken, maar om dode uitlopers van klimop die

vinoloog Erik Bogers sinds 1992 de scepter zwaaien. Sinds 2

gekapt, waaronder de enige kastanjeboom op het

tot boven in de boomtoppen was uitgeschoten.

jaar met ondersteuning van zoon Sven, waarmee de derde

Frankrijk Languedoc Domiane Luc Pirlet

hofje. Eerder werden al flink wat bomen gerooid

In de winter hield deze groenblijvende klimop

generatie in de familiezaak is aangetreden. Dochter Sanne

in het middenperk. Dit alles steeds zonder enige

ladingen sneeuw vast waardoor sommige bomen

heeft andere prioriteiten.

vorm van overleg met de omwonenden. Alleen

afbraken als luciferstokjes. Levensgevaarlijk!

Oudere wijkbewoners kunnen zich misschien nog

degenen die dol zijn op brandnetelsoep zijn

Omwonenden hebben na contact met de ge-

An en George voor de geest halen, die in 1965 de

waarschijnlijk blij, want daarvan is er genoeg op

meente toen zelf maar besloten de klimop door

zaak begonnen en 27 jaar lang het beeld bepaalden.

het hofje”.

de snijden. De gemeente was er niet voor ‘om in

Met het overlijden van deze slijterij-pioniers in 1996

Met de wijnen van Luc Pirlet werken we al heel lang,
we kennen Luc Pirlet ook persoonlijk. En de prijs-kwaliteit is door de jaren altijd zeer goed. Deze wijnen
komen rechtstreek naar ons, en speciaal deze nieuwe
serie voor onze Jubileum wijnen. Leuke blends, toegankelijk en zeer geschikt voor borrel en wijn-spijs!
€ Wit: Sauvignon/Chardonnay 50 jaar
€ Rose: Cinsault/Syrah 50 jaar
€ Rood: Cabernet/ Merlot 50 jaar

te grijpen in deze unieke biotoop’. Gevoel voor

(George) en 2014 (An) zijn meteen de dieptepunten

Jan Breugelmans kan er zich behoorlijk over

cynisme mag je de betrokken ambtenaren niet

in 50 jaar slijterij-historie genoemd. Want verder is de

opwinden en gaat dan ook onverdroten voort:

ontzeggen”.

hele geschiedenis eigenlijk één doorlopend hoogte-

“de gemeente heeft blijkbaar te weinig geld voor
echt onderhoud en gaat met de botte bijl te keer

Jan Breugelmans maakt duidelijk van zijn hart

op het moment dat het echt niet anders meer

geen moordkuil, maar hoopt wel dat de buurt-

kan. Deze politiek wordt vervolgens gerecht-

schouw aanleiding is om bindende afspraken te

vaardigd met oneigenlijke argumenten. Zoals:

maken tussen gemeente en buurtbewoners. De

we moeten wel gaan kappen want er zit te veel

bereidheid van de buurtbewoners om zelf een

Buurt in beeld... oud en nieuw

Prijs per fles € 5,95 / per doos € 32,50

bijdrage te leveren aan de onderhoud van dit historische parkje is er in ieder geval. Ze zijn bereid
om hun ergernis om te zetten in concrete actie.
Als die afspraken er komen laten we het u weten.

Winkel in 1986

Bureau de Jong en de Jong

1965

50 jaar

De Vijver anno 2015 met Sven, Erik en Karin

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

Vervolg Electrische laadpalen

Reconstructies in de wijk

Op 18 maart vond tussen wijkraad en Ghislain
Rooijmans van de gemeente Breda overleg

Herinrichting Wethouder Romboutsstraat pas
medio augustus van start.

plaats over de plaatsing van elektrische laadpa-

De werkzaamheden aan de Wethouder Romboutstraat,

len. Om meningen te horen van wijkbewoners

die aanvankelijk half mei zouden beginnen, zijn uit-

Posthumus-terrein

en het draagvlak te peilen is afgesproken is

gesteld tot na de zomervakantie. De aanbestedings-

Het nieuwbouwplanplan van Architect Frits Haverman

om een bredere bijeenkomst te organiseren

procedure moet nog plaatsvinden, maar het Bureau

voor invulling van het Posthumus-terrein is al wel goed-

met een 15-tal bewoners. Naar verwachting zal

E.S.B. Expertise is al wel begonnen met opname van de

gekeurd door Welstand en Stedenbouw maar uitvoering

het aantal elektrische auto’s de komende tijd

woningen. Dit in verband met eventuele schade die door

van het plan is afhankelijk van de oplossing van een

toenemen en dus moet er een visie worden

de werkzaamheden zou kunnen ontstaan. De herinrich-

erfdienstbaarheidkwestie die daar speelt. Zodra die

ontwikkeld over de betekenis daarvan voor de

ting, die naar verwachting 4 tot 5 maanden in beslag zal

kwestie uit de wereld is zal er een overleg met de buurt
plaatsvinden.

bewoners wordt dan ook een beroep gedaan de nodige
flexibiliteit op te brengen.

wijk. Onlangs werden alweer enkele nieuwe

Heb je interesse in dit onderwerp en wil je

nemen en plaatsvindt in 3 delen, zal medio augustus van

laadpalen geplaatst, zoals in de vorige wijkkrant

deelnemen aan dit overleg stuur dan een mail

start gaan. Ongeveer 2 à 3 weken voor aanvang van de

al werd aangekondigd (Paulinastraat, Hyacint-

met je gegevens naar wijkraadzandbergoost@

werkzaamheden zullen de bewoners door de gemeente

Oranjeplein:

plein/Weth. Romboutsstraat, Saksen Weimar-

zandbergbreda.nl

met een BredaBericht uitgebreid worden geïnformeerd.

De planontwikkeling voor herinrichting van het Oran-

plein en Zandberglaan).

Via persoonlijke contacten heeft zich inmiddels

De werkzaamheden zullen zeker enige parkeerproble-

jeplein stokt. Vooralsnog zal er niets gebeuren wegens

een aantal bewoners al aangemeld.

men met zich meebrengen voor de bewoners van zowel

geldgebrek bij de gemeente Breda.

de Wet. Romboutstraat als van omliggende straten. Op

Studentenoverlast
De bewoners van het Benedictinessenhof
hebben overlast ervaren van de omwonende
studenten. De oplossing wordt gezocht in
huisvesting van studenten die een langere
periode hier wonen i.p.v. studenten die voor
een korte periode hier zijn. Ook mogen
studenten geen feesten meer geven in de
studentenflat.

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

