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Denk in Breda bij de PS-verkiezingen 912
In de categorie ‘Overige’ is opvallend dat

de neerdalende Baudet-Uil van Minerva!

gen in deze wijk ten opzichte van geheel Breda zijn aanzienlijk.

uit de as bij de EP-verkiezingen. De herrijzende Pvda-Fenix overtrof

bureaus in Zandberg-Oost kennen. De verschillen tussen de uitsla-

PS-verkiezingen nog de neergaande lijn maar verrees als een Fenix

slechts weinig wijkbewoners zullen de exacte uitslag van de stem-

niveau van de PS-verkiezingen niet meer. De PvdA volgde bij de

het Europees Parlement (EP) op de valreep nog meenemen. Maar

dan in de stad als geheel en haalt bij de EP-verkiezingen het

dit jaar. Gelukkig kunnen we de uitslag van de verkiezingen voor

voor Democratie is in Zandberg-Oost aanzienlijk minder populair

de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen (PS) in maart van

opkomst is en dat D’66, SP en PVV de grote verliezers zijn. Forum

zingsuitslagen meestal ver achter op de actualiteit. Zo ook met

beide verkiezingen de grootste partij blijft, dat Groen Links sterk in

De wijkkrant is een kwartaaluitgave, dus lopen we met verkie-

Fenix contra de Uil van Minerva

De rapportages van het verkeersonderzoek dat
in opdracht van de gemeente Breda eind 2018
werd uitgevoerd, leidden tot tal van vragen van de
betrokken werkgroepen in Zandberg-Oost, -West
en Sportpark. Vragen waarop in een bijeenkomst
op 22 januari wel antwoorden zijn gekomen,
maar inhoudelijk niet naar tevredenheid van de
werkgroepen.
Nieuwe antwoorden laten echter op zich wachten, waarbij de gemeente naar de onderzoekers
verwijst en de onderzoekers naar de gemeente als
beleidsverantwoordelijke partij. Voor ZandbergOost heeft dat met name betrekking op de
garantie voor het verstrekken van een tweede
vergunning. Het verkeersonderzoek heeft in ieder
geval aangetoond dat nergens de kritische grens
van 90% parkeerdruk is overschreden. En laat dat
nu de belangrijkste juridische onderbouwing zijn
voor invoering van betaald parkeren. In de praktijk
blijkt de geconstateerde de parkeerdruk 81% te
zijn.
De wijkraad in Sportpark West is intussen nog

steeds mordicus tégen invoering van betaald
parkeren en heeft dat in een brief aan het College
ook ondubbelzinnig laten blijken. De wijkraad
Zandberg-West zint op acties die het besluit nog
kunnen tegenhouden. Problematisch is het daar
wel omdat nu al duidelijk is dat betaald parkeren
in de Baronielaan wél zal worden ingevoerd en
de werkgroep in Zandberg-Oost niet principieel
tegen is, maar wel een aantal voorwaarden voor
invoering heeft gesteld. Daarmee zit ZandbergWest een beetje in de tang. Maar ook de werkgroep in Zandberg-Oost voelt zich niet gehoord
door de gemeente en heeft dat in een brief aan
het College ook duidelijk kenbaar gemaakt.
In Sportpark 1 zal de parkeerdruk alleen maar
groter worden omdat het nu nog open parkeerterrein aan de Lovensdijkstraat binnenkort wordt
ingericht voor betaald parkeren. Veel Avans-medewerkers en automobiele studenten zullen dan in
de omgeving hun heil gaan zoeken.
Het College van B&W van Breda bereidt nu een
raadsbesluit voor dat naar verwachting nog

Besluit over betaald parkeren op komst

(toen 64%) overtroffen. Het opkomstper-

Zandberg staat in de belangstelling. De
Gouden Cirkel confereerde er in de Avenue
over op maandag 27 mei. Naar aanleiding daarvan
verschijnt eind 2019 een speciaal boekje. In dit nummer van
de wijkkrant alvast een voorproefje in de vorm van een beknopt
verslag.
We duiken nog even in de geschiedenis van Lonka aan de hand van een interview met Marcel Mossou, zoon van de oud-directeur. In september maken we
bekend wie de winnaar is van de ontwerpwedstrijd voor een kunstwerk ter herdenking van het 100-jarig bestaan van dit oud-Zandbergse snoepmerk.
De zomer is in aantocht, de tijd van de straat- en buurtfeesten breekt weer aan. Om te beginnen
het grote buurtfeest op het Hyacintplein op 29 juni. Alle wijkbewoners zijn van harte welkom.
Naast vreugde bestaat ook verdriet, dus staan we ook stil bij het plotselinge overlijden van Ollie
Holster, de sympathieke beheerder van ons gemeenschapshuis De Zandberg.

De belangrijkste conclusies zijn dat de VVD in Zandberg-Oost bij
Kinderwens?
In verwachting?
Wij verwachten u!

KOOKSTUDIO
Kookworkshops en Kookcursussen in de buurt
Voor Biologisch vlees moet u op Ginnekenweg 1 in Breda zijn
• 100% Biologisch • 99% Glutenvrij
• 98% Klantvriendelijk personeel en
• 97% Van onze klanten sparen mee met ons spaarsysteem
Ginnekenweg 1, Breda, (076) 522 87 88, breda@degroeneweg.nl

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
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Petitie Zuidelijke Rondweg

Hoorzitting in raadszaal Breda

Op 23 mei was het zover: de actiecomités kregen de
gelegenheid om de gemeenteraad toe te spreken.
Bewoners van de omliggende wijken waren opgeroepen om daarbij aanwezig te zijn. En met succes:
met meer dan 100 bewoners barstte de raadszaal
bijna uit haar voegen.
Of het iets oplevert valt nog te bezien, toezeggingen
werden er in ieder geval niet gedaan.
In een bijeenkomst van de Gouden Cirkel over
de wijk Zandberg op 27 mei jl. werd door diverse
sprekers ook een lans gebroken voor een structurele
aanpak van dit probleem (zie verder in deze wijkkrant).

Wilt u meer weten, documenten inzien en dit initiatief
ondersteunen dan kan dat via de volgende website:
www.vvzrbreda.nl
Zie ook uit de dagmail van de raadsgriffie: bijgevoegde
raadsbrief het concept onderzoeksrapport Zuidelijke
Rondweg, uitgevoerd door de Antea Group

Ollie
Ook als je nog maar een jaar beheerder bent van
gemeenschapshuis De Zandberg ben je al een BW-er:
een Bekende Wijkbewoner. Dat gold ook voor Ollie
Holster uit de Tulpenstraat. Maar Ollie, wiens echte
naam Armand was, is niet meer. Volkomen onverwacht
overleed hij op 12 april jongstleden. Dat is in de eerste
plaats een groot verlies voor familie en vrienden. Maar
ook voor de wijk en het gemeenschapshuis, waar hij,
samen met het bestuur, net was begonnen aan de grote
verbouwing. Een verbouwing die De Zandberg weer op
de kaart moest zetten als een echt ‘huis voor en van
de wijk’. Aan ambitie dan ook geen gebrek. Een half
jaar geleden, in de wijkkrant van december 2018, zei
hij nog: “Het gemeenschapshuis is geen commercieel
horecabedrijf, maar een gemeenschapsvoorziening met
een horecavergunning. Een flesje bier kost er dan ook
maar € 1,50. Ik schuif er graag de nodige van over de
toonbank”. Dat laatste is hem helaas niet meer gegund.
Op zaterdag 20 april namen familie en vele vrienden
in en buiten (via luidsprekers en een beeldscherm) het
gemeenschapshuis afscheid van Ollie.

Van de Wijkraad
De wijkraad vergadert altijd op woensdagavond in
Gemeenschapshuis de Zandberg.
De eerstvolgende vergaderingen vinden plaats op
3 juli en 4 september. Aanvang: 20.00 uur.
U bent van harte welkom!
Verslagen van wijkraadvergaderingen en alle
voorgaande edities van de wijkkrant kunt
u nalezen op de website van de wijkraad:
www.zandbergbreda.nl

Buurtfeest Hyacintplein e.o.:
'Vive la France'

Op 29 juni is het weer zover: vanaf 10.30 uur tijd voor
het grote buurtfeest op het Hyacintplein met als
centraal thema: 'Vive la France'. Het feest waar alle
wijkbewoners welkom zijn. Met activiteiten voor kinderen en volwassenen, straatdiner en feesten ’s avonds in
de grote tent op het plein met dj Martin.
Wil je meer weten? Check de website! Onder
www.buurtfeestzandberg.nl / ‘Hoe kan ik helpen’
vind je meer info over het feest en hoe je een handje
kunt helpen. Of via www.facebook.com/BuurtfeestZandberg. Opgeven kan via de website of via
info@buurtfeestzandberg.nl
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Het rommelt alweer een jaar of twee langs de
Franklin Rooseveltaan, de oude Zuidelijke Rondweg.
Bewoners aan weerszijden hebben last van steeds
maar weer toenemend autoverkeer met het nodige
lawaai, trillingen en fijnstof tot gevolg.
De gemeente wil nu de rijbaan weer verbreden
vooral om de doorstroming te bevorderen. Dat zou
leiden tot minder geluidsoverlast en een lagere
fijnstof-concentratie. Maar de twee actieve bewonerscomités geloven daar niet in. De Belangengroep

‘Betere Leefbaarheid Omgeving ZRW’ (Ginneken)
en de ‘Vereniging Voormalige ZRW Breda’ (Zandberg) organiseren nu een burgerinitiatief en stelden
in dit verband een petitie op. Deze petitie is inmiddels door meer dan 600 bewoners ondertekend.
De bewonerscomités willen de huidige situatie
ongemoeid laten, dus géén rijbaanverbreding, “maar
dan wel zonder doorgaande vrachtwagens (van A16
naar A27 en vice versa-red.) die de voormalige ZRW
uitsluitend gebruiken om elders files te omzeilen.
Dus geen vrachtverkeer meer op het ZRW-deel tussen de Claudius Prinsenlaan en de Graaf Hendrik-IIIlaan en geen omliggend sluipverkeer in aanpalende
straten”. Het burgerinitiatief/verzoekschrift is
inmiddels aan het College van Burgemeester en
Wethouders aangeboden.

WIJKRAAD ZANDBERG - OOST

voor de zomervakantie aan de raad zal worden
voorgelegd. De vrees bestaat dat dit, ondanks alle
kanttekeningen toch zal leiden tot invoering van
betaald parkeren. De vraag is dan nog wel of en zo
ja waar de grens van het betaald parkerengebied
wordt getrokken.
Wijkbewoners kunnen zich, als de besluitvorming
definitief is en ongeacht hun eigen voorkeur, nog
aanmelden bij de gemeente om in een klankbordgroep mee te denken over de wijze van invoering.
De rapporten van onderzoeksbureau DUFEC met een
overzicht van alle verkeerstellingen liggen ter inzage
in gemeenschapshuis De Zandberg.

BUURTBERICHT

rondom zwangerschap
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Zomaar een straat in Zandberg-Oost: de Weteringstraat
Als je vanaf het Oranjeplein door de Saksen
Weimarstraat fietst (of andersom natuurlijk) ben
je er voorbij voordat je er erg in hebt: de Weteringstraat. Het is een kort en doodlopend straatje met
maar 17 ogenschijnlijk tamelijk kleine woningen.
Op het eerste gezicht ziet het er een beetje saai uit
met aan een kant een lange rij geparkeerde auto’s
als blikvanger, al hebben enkele bewoners aan de
autovrije kant, waar een parkeerverbod geldt, met
wat groene aanplant en een bankje geprobeerd
daar iets aan te doen. Als ik zoals gewoonlijk maar
eens aanbel bij een willekeurige bewoner word ik
onmiddellijk doorverwezen naar Mieke Lucas (61)
aan het eind van de straat. Mieke is een oudgediende, ze woont er al sinds 1966 en was toen 8 jaar.
Daarmee is ze niet de oudste bewoner, want dat is
mevrouw van Dijk die al 60 jaar in de straat woont
maar een interview liever aan zich voorbij laat gaan.
Al snel wordt overbuurvrouw en leerkracht speciaal
onderwijs Christine Breedveld (60) erbij gehaald,
die er ‘pas’ 32 jaar woont. Haar woning dateert uit
1927. We spreken af om een week later maar eens
gezamenlijk door te praten over de Weteringstraat.

Als ik dan in de woning van Mieke aanschuif blijkt
onmiddellijk al dat mijn eerste indruk over de
omvang van de woningen, niet persé klopt. Mieke:
“deze woning was oorspronkelijk een oude boerderij
uit 1901, die we helemaal verbouwd hebben. Dus
aan ruimte geen gebrek”. Dat geldt ook voor de
achtertuin die verbazingwekkend groot is en een
deel van het voormalige boerenland beslaat. Zoals
op veel plaatsen in de wijk het geval is hebben ook
hier veel bewoners op- en aangebouwd om wat
meer woonruimte te creëren.
Dat vlak langs haar woning vroeger het riviertje de
Leie liep is nog merkbaar door voortdurend optrekkend vocht in de muren. De Leie vormde tot 1942
de grens met de gemeente Ginneken. De Weteringstraat was tot die tijd dus Ginnekens grondgebied.
Ook het begrip ‘doodlopend’ vraagt om nadere
uitleg. Het einde van de Weteringstraat is meteen
de toegang tot een groot parkeerterrein van Van
Oers Accountancy en Advies aan de Ginnekenweg.
Mieke: “dat levert behoorlijk wat verkeersoverlast
op, vooral aan het begin van de ochtend en het eind
van de middag. Wij mogen daar na werktijden ook

Christine Breedveld en Jos Lucas, de partner van Mieke (die liever niet op de foto wilde) aan het einde van hun Weteringstraat.

1965

50 jaar

De oorsprong van dit korte straatje ligt bij het ‘Voetpad van
de Gemeenteweg naar het Ploegje op de Molengracht’ (al
gedocumenteerd in 1870). Later heette het ‘Voetpad van de
Watermolen naar het Ploegje op de Molengracht’. Nog weer
later (1898) werd het achtereenvolgens ‘Aan de Leij’, ‘Aan de
Watermolen’ en ‘Oranjeplein’. In 1904 kreeg het bij Raadsbesluit van de gemeente Ginneken de naam Tramstraat. Dat was
een logische naam omdat er een jaar daarvóór een tramspoor
door de straat was gelegd waarover trams naar de remise aan
de Ginnekenweg konden rijden. Die werd in gebruik genomen

parkeren, maar overdag, als het parkeerterrein vol is, wordt er
gewoon hier in de straat geparkeerd”.

in 1884 en werd in 1920 weer opgedoekt. In 1933 werd een
deel van het voetpad opgenomen in de Nassaulaan, de huidige
Saksen Weimarlaan. Het overgebleven gedeelte kreeg, na de

Is de Weteringstraat ook een ‘saaie’ straat? Nou, dat was het
in ieder geval vroeger niet.
Christien: “de laatste tijd gebeurt er niet zo veel meer, maar
in het verleden was dat wel anders. Ooit was het een heel
kinderrijke straat. Ik kreeg een keer 11 kinderen uit de straat
als logee. Ze sliepen met z’n allen in mijn woonkamer. Dat was
een dolle boel. Nu zijn er nog maar 3 kinderen in de straat die
er ‘vast’ wonen en een paar kinderen van gebroken gezinnen,
die er maar een deel van de week zijn. Het was vroeger ook
een beetje een volkse buurt, waar we bijvoorbeeld bij een
WK van Oranje met de hele oranje gekleurde straat naar
het voetbal keken. Als er iemand naar het ziekenhuis moest
kwam men meteen in de benen. En het laatste straatfeest
dateert ook alweer van een jaar of 6-7 geleden. Mieke: “er is
best veel verloop geweest in de afgelopen jaren. Het aantal
alleenstaanden is inmiddels ook groot. We kennen elkaar wel
en als het nodig is helpen we elkaar ook natuurlijk, maar de
vanzelfsprekende samenhang is wel verdwenen”. Christine
vult aan: “Er wonen nu veel meer hoogopgeleide bewoners,
de mensen zijn meer op zichzelf en hebben elkaar blijkbaar
minder nodig. Misschien is de bereidheid om elkaar te helpen
nog wel hetzelfde, maar het contact is er niet meer zo”. Mieke:
“er is wel een straatapp die alleen gebruikt wordt om elkaar te
informeren over relevante zaken. Het is geen lief- en leed-app”.
Zoals in veel andere straten in de wijk waren ook hier ooit
middenstanders gevestigd: op de hoek met de Saksen Weimarlaan bakkerij van Mensvoort en aan de overzijde in de
SW-laan een kruidenierzaak. Toen de bakkerij sloot opende
John Hos er een pc-winkel, maar die is alweer enkele jaren
geleden naar elders vertrokken.

annexatie door Breda van de gemeente Ginneken in 1942, om
verwarring met de Bredase Tramsingel te voorkomen, de naam
Weteringstraat. Die naam verwijst naar de Molenlei, die aan
de noordkant van het straatje liep. In 1947 werd die gedempt.
Bron: De Straten van Breda/Gerard Otten

Jeu de Boules-baan
Benedictinessenhof
komt er
De gemeente Breda heeft in
het kader van de ‘wijkplatforms’ subsidies beschikbaar
voor kleinschalige projecten
die de leefbaarheid bevorderen. Een bewoner van het
Benedictinessenhof nam in het najaar van 2018 het initiatief
voor de aanleg van een jeu de boules-baan en zette een enquête uit onder alle bewoners. Een grote meerderheid bleek
vóór de aanleg van een jeu de boules-baan, maar het bestuur
van de woongemeenschap ‘Sous-Venir’ was tégen. Niet principieel tegen de baan, maar wel tegen de uitgekozen locatie:
aan de overzijde van de weg tegenover het wooncomplex.
Een bewonersdelegatie deed zijn beklag bij de wijkraad en de
gemeente. Naar aanleiding hiervan werd door de gemeente
gekeken naar een andere geschikte locatie op het hof, maar
die werd niet gevonden. De gemeente vond de bezwaren
onvoldoende steekhoudend en volgt nu toch de wens van
de meerderheid. Het College van B&W heeft daarover een
besluit genomen. De baan wordt naar verwachting voor de
zomervakantie aangelegd.
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Sjef Bakers

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

Lonka-parade
In het vorige nummer
van de wijkkrant
publiceerden wij een
oproep aan Zandbergse
kunstenaars (m/v): “Wie helpt Lonka na 100 jaar
weer in de schijnwerpers te zetten?"
Kunstenaars uit Zandberg-Oost werd gevraagd een
idee te ontwikkelen voor een blijvend kunstwerk
ter herinnering aan de caramel en toffee-fabriek
LONKA in de Minister Nelissenstraat. De fabriek
sloot de poorten in Breda weliswaar al in 1965, maar
de productie ging onverminderd door in achtereenvolgens Essen en Roosendaal, sinds 2015 onder verantwoordelijkheid van het Zweedse bedrijf Cloetta.
De 100-jarige Lonka is dus nog springlevend.
De oproep aan de Zandbergse kunstenaars leverde
4 inzendingen op. De keuzecommissie bestaande uit
initiatiefneemster Dymph Smolders en hoofd marketing van de huidige eigenaar Cloetta, Annette Visser,
zal zich in de maand juni een oordeel vormen en een
besluit nemen. Meer daarover in het septembernummer van de wijkkrant.

Meer over Lonka en Mossou
Wie een verhaal schrijft over Lonka in Zandberg
komt al snel op de naam van Johan (Jo) Mossou die
zich, in de 50 jaren dat hij verbonden was aan het
bedrijf (1923-1973), opwerkte van jongste bediende
tot directeur van de Bredase vestiging. Hij woonde
zo ongeveer naast zijn bedrijf in de Minister Nelis-

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

senstraat, op nummer 9. “Dat vertrek ging hem aan
het hart” zegt Marcel Mossou, de inmiddels 67-jarige
zoon van de voormalige directeur. “Vooral ook
omdat hij na de sluiting van de Bredase vestiging in
1965 zijn laatste werkzame jaren op de verkoopafdeling in Essen moest slijten. Hij overleed in 1982”.
Het huwelijk van Johan Mossou was vruchtbaar, er
kwamen 5 jongens en 3 meisjes van. Zoon Marcel is,
buiten een 12 jaar durend uitstapje naar het Noorden
van het land, de wijk trouw gebleven. Hij woonde
aanvankelijk, net als zijn ouders, in de Minister
Nelissenstraat maar vestigde zich in 1990, op een
steenworp afstand van het ouderlijk nest, in de
Wethouder Romboutsstraat. Zijn zoon Sjoerd, die
het inmiddels ver geschopt heeft als sportjournalist
en regelmatig op tv te zien is, is ook dichtbij gebleven en woont net als zijn grootouders weer in de
Minister Nelissenstraat. Daarmee is de familie-koek
in Zandberg-Oost nog niet op, want zus Lieke woont
in de Zandberglaan.
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Marcel had zelf geen officiële rol in de Lonka-fabriek,
daarvoor was hij te jong. Wat herinnert hij zich nog uit die
tijd? Marcel: “natuurlijk de geur van snoepjes en de stokerij
met die enorme ketel van de stoommachine die dag en nacht
met kolen gestookt moest worden en via banden zorgde
voor de aandrijving van de machines. En de enorme carameldeegmassa’s die met de hand gekneed werden en daarna
verwerkt tot snoepjes en toffees”.
Oude foto’s, waaronder een groepsfoto van het voltallige
personeel, laten zien dat Lonka een niet onbelangrijke
werkgever was in de stad, hoewel niet te vergelijken met de
klassieke maak-industrieën als Kwatta, Enka of Hero. Het
bedrijf bood werk aan meer dan 100 mensen, waaronder
relatief veel vrouwen die vooral op de administratie en de
verpakkingsafdeling werkten. Maar was Lonka economisch
ook voor Zandberg-Oost van betekenis? Marcel:” ik denk
maar in zeer beperkte mate. Waarschijnlijk alleen in een aantal hogere functies. Ik weet nog wel dat de meeste productiemedewerkers ’s morgens fietsend naar het werk kwamen
vanuit de meer typische arbeiderswijken in de stad”.
Marcel is houder van het Lonka-archief van zijn vader. Het
bestaat uit administratieboeken en documenten van allerlei
soort, tal van recepten, maar ook zijn ontslagbrief uit 1973.
Hij moet het allemaal nog eens ordenen, maar verheugt zich
ook op de uitnodiging die hij onlangs kreeg van Cloetta, de
huidige eigenaar, om nog eens bij de productie in de huidige
fabriek te komen kijken.
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Op maandag 27 mei vond in Theater Avenue in de Waterstraat
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onder leiding van voorzitter Marijke van
der Putten de conferentie van de Gouden
Cirkel plaats over de wijk Zandberg. Voor
ruim 100 belangstellenden werd de wijk
aan een grondige analyse onderworpen en
wel vanuit zeer verschillende invalshoeken
waaronder: de geschiedenis en specifieke ontwikkeling van de
wijk (vooral door particulier initiatief), de opbouw in achtereenvolgende perioden, de sociale ontwikkelingen, de positie en
rol van burgers en wijkraden, een beoordeling van de openbare
ruimte en het belang van ‘groen’. Alle sprekers eindigden met
een aantal toekomstgerichte adviezen aan de gemeente Breda.
Zo constateerde Jan Willem Messner dat aanpak van de Zuidelijke Rondweg meer prioriteit zou moeten krijgen dan de Noordelijke rondweg omdat hier sprake is van drie kilometer lang
overlast dwars door een aantal woonwijken (bijvoorbeeld door
ondertunneling), adviseerde landschapsarchitect Frans Maas
om een betere relatie tot stand te brengen tussen Zandberg en
de Mark (de rivier teveel gebruikt als ‘achterkant’ van de wijk),
vroeg Ad Bijma aandacht voor het gebrek aan geschikte appartementen in de wijk voor de leeftijdscategorie 60-70 jarigen
en pleitte architect Frans van den Meiracker voor een betere
verbinding tussen de beide vijvers van het Wilhelminapark. Ook
werd de gemeente in het algemeen opgeroepen om beter te
luisteren naar de opvattingen van wijkbewoners.
De inhoud van de conferentie wordt vertaald in een boek over
de wijk Zandberg, naar verwachting in december 2019 verkrijgbaar in de Bredase Boekhandels en bij de Gouden Cirkel. Eerder
verschenen publicaties over het Heuvelkwartier, de Haagse
Beemden en de Belcrum.

