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Nieuwe website Wijkraad Zandberg-
Oost online!
De Wijkraad heeft al jaren de beschikking 
over een functionerende website. Je kan er de 
notulen van de wijkraadvergaderingen vinden, de 
vergaderdata en alle oude wijkkranten. Maar daar 
is dan ook wel zo’n beetje alles mee gezegd. Als 
actief communicatiemiddel met de wijkbewoners 
was het niet geschikt en werd het dan ook niet 
gebruikt. Hoogste tijd dus voor nieuw élan in dit 
digitale tijdperk! 
Serge Settels, host van de oude website en Joop 
Vaane zetten zich, op verzoek van de wijkraad 
aan de bouw van een nieuwe website tegen 
minimale kosten. Dat laatste is mogelijk door 
gedeeltelijke sponsoring en gratis hosting.
Serge is softwareontwikkelaar en woont sinds 
2006 op het Hyacintplein. Joop is zelfstandig 
ondernemer, onder andere als adviseur voor wa-
terschappen en op het gebied van verduurzaming 
van basisscholen. Daarnaast kan hij ook websites 
bouwen. Hij woont sinds 2012 in de Tulpenstraat, 
op nummer 6. Het toeval wil dat beiden vooraf-
gaand aan hun huidige woning, woonden op het 
adres Tulpenstraat 9! 

De nieuwe website (in Wordpress) is t.o.v. de 
bestaande website aanzienlijk frisser van opzet en 
gekoppeld aan het nieuwe logo van de wijkkrant. 
De site is overzichtelijker, bevat meer informatie 
en bestaat uit 1 pagina wat het aantrekkelijker 
maakt voor gebruik op een mobiele telefoon.
De nieuwe website gaat online op 10 september 
2022!
Kom maar eens kijken op 
www.zandbergbreda.nl !!

Werkgroep ‘ontmoetingen’ van start!
Wie wordt er enthousiast bij het idee om meer 
‘ontmoeting’ te organiseren tussen bewoners van 
Zandberg-Oost? De Wijkraad deed een oproep in 
de wijkkrant en vroeg enthousiastelingen zich te 
melden. Gevolg: een werkgroep van 7 bewoners, 
die onlangs voor het eerst bijeenkwam onder 
de bezielende leiding van Marijke Romme uit de 
Koninginnestraat. Ideeën zijn er genoeg. 

Te denken valt aan een vaste inloopochtend waar 
men altijd terecht kan om buurtbewoners te ont-
moeten, naast het organiseren van themabijeen-

komsten en optredens voor en van buurtbewoners. 

Ook werd het de werkgroepleden duidelijk dat er 
al best veel activiteiten zijn die in de buurt plaats 
vinden, zoals een gymclub, boekenclub, fietsclub, 
buurtkoor. Alleen zijn dit vaak kleine initiatieven 
waar niet iedereen van op de hoogte is. We gaan 
allereerst inventariseren wat er al allemaal is, zodat 
andere wijkbewoners zich hier ook bij aan kunnen 
sluiten. Dus wanneer u deelneemt aan een club in 
onze wijk waar ook andere wijkbewoners deel van 
uit kunnen maken zou u dat dan per email willen 
melden aan marijkeromme@gmail.com.
Hou de website van onze wijk in de gaten, daar zul-
len we als er mooie ontwikkelingen zijn publiceren 
over onze activiteiten (www.zandbergbreda.nl) en 
uiteraard in de volgende editie van de wijkkrant.

Zandberg-Oost Duurzaam/Aardgasvrij
Vóór de zomervakantie werd door de werkgroep 
Zandberg-Oost duurzaam/aardgasvrij aan de bewo-
ners van Zandberg-Oost gevraagd om een enquête 
in te vullen over de ‘staat van duurzaamheid’ van 
hun woning. 
Op 16 mei werd ook i.s.m. de gemeente Breda een 
eerste informatieavond georganiseerd in gemeen-
schapshuis De Zandberg. Het aantal reacties bleef 
helaas beperkt tot ruim 100, te weinig om alge-
mene conclusies uit te kunnen trekken. De meeste 
respondenten waren eigenaar/bewoner, waarvan 
de helft woonachtig in een rijtjeshuis (periode 
1900-1974) waarvan het energielabel onbekend is. 
Veel bewoners hebben al maatregelen getroffen 
zoals vloer- en dakisolatie en het aanbrengen van 
dubbel glas. Bij de aanvullende maatregelen die 
bewoners nemen staan ledverlichting en zonnepa-
nelen bovenaan de wensenlijst. Op korte termijn 
willen deze bewoners vooral investeren in het 
aanbrengen van méer ledverlichting en elektrisch 
(inductie)koken. 

De werkgroep is voornemens in het najaar een 
nieuwe informatieavond te organiseren met als 
centraal thema: woningisolatie. Een logische keuze 
omdat nu eenmaal geldt: optimale isolatie geeft 
de meeste opties voor (dure en energievretende) 
woningverwarming. De werkgroep wil aansluiten 
bij een gemeentelijke campagne op dit gebied en 
waar mogelijk nagaan waar een collectieve aanpak 
mogelijk is. Dat laatste heeft de voorkeur van de 
meeste respondenten. Ook meer informatie over 
subsidiemogelijkheden is dringend gewenst, zeker 
tegen de achtergrond van hard stijgende energie-
prijzen.

Foto’s buurt- en straatfeesten

Juli en augustus zijn maanden waarin nogal wat straat- en buurtfeesten worden georganiseerd. 
Sommige organisatoren sturen daarvan foto’s naar de redactie, maar dat is lang niet altijd het 
geval. Daarom een oproep: gebeurt er iets leuks in je straat laat het ons dan weten en stuur een 
berichtje en/of een foto. Deze keer was het raak op het Hyacintplein en in de Koninginnestraat.

LET OP de eerste ‘Zandberg-ontmoeting’ die we op 19 september a.s. organiseren in 
café-zaal Parkzicht, met een gastoptreden van wijkgenoot /schrijver/storyteller en 
presentator Walter van de Calseyde. Komt dat zien!! Zie verder in deze wijkkrant.

De wijkraad Zandberg-Oost vergadert altijd 
op woensdagavond in Gemeenschapshuis De 
Zandberg. De vergaderingen zijn openbaar. De 
eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 19 oktober 
en 30 november. 
U bent van harte welkom!

Verslagen van de vergaderingen en eerdere 
edities van de wijkkrant kunt u nalezen op de 
website van de wijkraad: www.zandbergbreda.nl. 

Let op: binnenkort treft u een geheel vernieuwde 
website aan! Daarover meer elders in deze krant.
De eerstvolgende wijkkrant verschijnt rond 10 
december 2022.

Uitvoeringsplan wijk- en dorpsraden
In het najaar van 2022 wil de gemeente Breda 
tot een nieuw ‘Uitvoeringsplan Wijk- en Dorps-
raden 2023-2026’ komen in samenspraak met 
de wijk- en dorpsraden. Het moet een vervolg 
worden op het bestaande uitvoeringsakkoord dat 
werd afgesloten voor de periode 2019-1023. Zo’n 
uitvoeringsakkoord benoemt uitgangspunten en 
afspraken m.b.t. de inzet van wijk- en dorpsraden 
in de stad. 

Herinrichting Wilhelminapark-
slotakte
Direct na de bouwvak, wordt in het laatste weg-
vak, tussen Vijverstraat en het hoekpand van De 
Keyzer, nog een deel van de riolering vervangen. 
De oorspronkelijke planning kon jammer genoeg 
niet worden gehaald. Daarna volgt de bestra-
ting. Het is dus de vraag of het dit wegvak eind 
september opgeleverd kan worden. 
Maar hoe dan ook: het heeft dan wel even 
geduurd maar het park is er ontegenzeggelijk op 
vooruit gegaan!

De eerste ‘ontmoeting’ zal plaatsvinden op 
19 september a.s.
Dan neemt schrijver/storyteller/presentator Walter 
van de Calseyde uit de Tulpenstraat ons mee in 
een rijkelijk geïllustreerde tocht door het Bredase 
verleden van Breda en Zandberg. 
Recentelijk kregen ook de nieuwe raadsleden van 
Walter een ‘lesje’ om ze met de nodige historische 
context als bagage ook in het heden ‘bij de les te 
houden’. 
Locatie: Café-zaal Parkzicht, hoek Generaal Mac-
zekstraat/Paul Windhausenweg.
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Toegang gratis.
Onze pogingen om het Viskot als vaste ontmoetings-
plaats te realiseren zijn voorlopig gestrand. Jammer 
genoeg. Daarom wijken we uit naar de overkant.

De werkgroep Ontmoetingen ‘aan het werk’

Serge en Joop

Burgemeester en wijkgenoot 
Paul Depla was aanwezig bij 
de officiële opening van het 
vernieuwde Hyacintplein. 
Depla: “Zo’n plein is als het 
ware de huiskamer van de 
buurt”.

De beker wordt elk jaar zwaar-
der. Dit jaar heeft Josemie 

Corstens uit de Wethouder 
Romboutsstraat de eer om 

haar naamplaatje eraan toe 
te voegen. De beker wordt al 

sinds 1983 uitgereikt (toen 
gewonnen door Zus Lepoutre) 

en mag bij de winnaar een jaar 
lang voor het raam staan.

Het was warm, dus de nieuwe 
watertap op het plein kwam 

goed van pas.

Straatfeest Koninginnestraat, 
ook voor de kinderen was er 
‘feestelijke’ hap.

 
 
 
 

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
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Nieuwe website Wijkraad Zandberg-
Oost online!
De Wijkraad heeft al jaren de beschikking 
over een functionerende website. Je kan er de 
notulen van de wijkraadvergaderingen vinden, de 
vergaderdata en alle oude wijkkranten. Maar daar 
is dan ook wel zo’n beetje alles mee gezegd. Als 
actief communicatiemiddel met de wijkbewoners 
was het niet geschikt en werd het dan ook niet 
gebruikt. Hoogste tijd dus voor nieuw élan in dit 
digitale tijdperk! 
Serge Settels, host van de oude website en Joop 
Vaane zetten zich, op verzoek van de wijkraad 
aan de bouw van een nieuwe website tegen 
minimale kosten. Dat laatste is mogelijk door 
gedeeltelijke sponsoring en gratis hosting.
Serge is softwareontwikkelaar en woont sinds 
2006 op het Hyacintplein. Joop is zelfstandig 
ondernemer, onder andere als adviseur voor wa-
terschappen en op het gebied van verduurzaming 
van basisscholen. Daarnaast kan hij ook websites 
bouwen. Hij woont sinds 2012 in de Tulpenstraat, 
op nummer 6. Het toeval wil dat beiden vooraf-
gaand aan hun huidige woning, woonden op het 
adres Tulpenstraat 9! 

De nieuwe website (in Wordpress) is t.o.v. de 
bestaande website aanzienlijk frisser van opzet en 
gekoppeld aan het nieuwe logo van de wijkkrant. 
De site is overzichtelijker, bevat meer informatie 
en bestaat uit 1 pagina wat het aantrekkelijker 
maakt voor gebruik op een mobiele telefoon.
De nieuwe website gaat online op 10 september 
2022!
Kom maar eens kijken op 
www.zandbergbreda.nl !!

Werkgroep ‘ontmoetingen’ van start!
Wie wordt er enthousiast bij het idee om meer 
‘ontmoeting’ te organiseren tussen bewoners van 
Zandberg-Oost? De Wijkraad deed een oproep in 
de wijkkrant en vroeg enthousiastelingen zich te 
melden. Gevolg: een werkgroep van 7 bewoners, 
die onlangs voor het eerst bijeenkwam onder 
de bezielende leiding van Marijke Romme uit de 
Koninginnestraat. Ideeën zijn er genoeg. 

Te denken valt aan een vaste inloopochtend waar 
men altijd terecht kan om buurtbewoners te ont-
moeten, naast het organiseren van themabijeen-

komsten en optredens voor en van buurtbewoners. 

Ook werd het de werkgroepleden duidelijk dat er 
al best veel activiteiten zijn die in de buurt plaats 
vinden, zoals een gymclub, boekenclub, fietsclub, 
buurtkoor. Alleen zijn dit vaak kleine initiatieven 
waar niet iedereen van op de hoogte is. We gaan 
allereerst inventariseren wat er al allemaal is, zodat 
andere wijkbewoners zich hier ook bij aan kunnen 
sluiten. Dus wanneer u deelneemt aan een club in 
onze wijk waar ook andere wijkbewoners deel van 
uit kunnen maken zou u dat dan per email willen 
melden aan marijkeromme@gmail.com.
Hou de website van onze wijk in de gaten, daar zul-
len we als er mooie ontwikkelingen zijn publiceren 
over onze activiteiten (www.zandbergbreda.nl) en 
uiteraard in de volgende editie van de wijkkrant.

Zandberg-Oost Duurzaam/Aardgasvrij
Vóór de zomervakantie werd door de werkgroep 
Zandberg-Oost duurzaam/aardgasvrij aan de bewo-
ners van Zandberg-Oost gevraagd om een enquête 
in te vullen over de ‘staat van duurzaamheid’ van 
hun woning. 
Op 16 mei werd ook i.s.m. de gemeente Breda een 
eerste informatieavond georganiseerd in gemeen-
schapshuis De Zandberg. Het aantal reacties bleef 
helaas beperkt tot ruim 100, te weinig om alge-
mene conclusies uit te kunnen trekken. De meeste 
respondenten waren eigenaar/bewoner, waarvan 
de helft woonachtig in een rijtjeshuis (periode 
1900-1974) waarvan het energielabel onbekend is. 
Veel bewoners hebben al maatregelen getroffen 
zoals vloer- en dakisolatie en het aanbrengen van 
dubbel glas. Bij de aanvullende maatregelen die 
bewoners nemen staan ledverlichting en zonnepa-
nelen bovenaan de wensenlijst. Op korte termijn 
willen deze bewoners vooral investeren in het 
aanbrengen van méer ledverlichting en elektrisch 
(inductie)koken. 

De werkgroep is voornemens in het najaar een 
nieuwe informatieavond te organiseren met als 
centraal thema: woningisolatie. Een logische keuze 
omdat nu eenmaal geldt: optimale isolatie geeft 
de meeste opties voor (dure en energievretende) 
woningverwarming. De werkgroep wil aansluiten 
bij een gemeentelijke campagne op dit gebied en 
waar mogelijk nagaan waar een collectieve aanpak 
mogelijk is. Dat laatste heeft de voorkeur van de 
meeste respondenten. Ook meer informatie over 
subsidiemogelijkheden is dringend gewenst, zeker 
tegen de achtergrond van hard stijgende energie-
prijzen.

Foto’s buurt- en straatfeesten

Juli en augustus zijn maanden waarin nogal wat straat- en buurtfeesten worden georganiseerd. 
Sommige organisatoren sturen daarvan foto’s naar de redactie, maar dat is lang niet altijd het 
geval. Daarom een oproep: gebeurt er iets leuks in je straat laat het ons dan weten en stuur een 
berichtje en/of een foto. Deze keer was het raak op het Hyacintplein en in de Koninginnestraat.

LET OP de eerste ‘Zandberg-ontmoeting’ die we op 19 september a.s. organiseren in 
café-zaal Parkzicht, met een gastoptreden van wijkgenoot /schrijver/storyteller en 
presentator Walter van de Calseyde. Komt dat zien!! Zie verder in deze wijkkrant.

De wijkraad Zandberg-Oost vergadert altijd 
op woensdagavond in Gemeenschapshuis De 
Zandberg. De vergaderingen zijn openbaar. De 
eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 19 oktober 
en 30 november. 
U bent van harte welkom!

Verslagen van de vergaderingen en eerdere 
edities van de wijkkrant kunt u nalezen op de 
website van de wijkraad: www.zandbergbreda.nl. 

Let op: binnenkort treft u een geheel vernieuwde 
website aan! Daarover meer elders in deze krant.
De eerstvolgende wijkkrant verschijnt rond 10 
december 2022.

Uitvoeringsplan wijk- en dorpsraden
In het najaar van 2022 wil de gemeente Breda 
tot een nieuw ‘Uitvoeringsplan Wijk- en Dorps-
raden 2023-2026’ komen in samenspraak met 
de wijk- en dorpsraden. Het moet een vervolg 
worden op het bestaande uitvoeringsakkoord dat 
werd afgesloten voor de periode 2019-1023. Zo’n 
uitvoeringsakkoord benoemt uitgangspunten en 
afspraken m.b.t. de inzet van wijk- en dorpsraden 
in de stad. 

Herinrichting Wilhelminapark-
slotakte
Direct na de bouwvak, wordt in het laatste weg-
vak, tussen Vijverstraat en het hoekpand van De 
Keyzer, nog een deel van de riolering vervangen. 
De oorspronkelijke planning kon jammer genoeg 
niet worden gehaald. Daarna volgt de bestra-
ting. Het is dus de vraag of het dit wegvak eind 
september opgeleverd kan worden. 
Maar hoe dan ook: het heeft dan wel even 
geduurd maar het park is er ontegenzeggelijk op 
vooruit gegaan!

De eerste ‘ontmoeting’ zal plaatsvinden op 
19 september a.s.
Dan neemt schrijver/storyteller/presentator Walter 
van de Calseyde uit de Tulpenstraat ons mee in 
een rijkelijk geïllustreerde tocht door het Bredase 
verleden van Breda en Zandberg. 
Recentelijk kregen ook de nieuwe raadsleden van 
Walter een ‘lesje’ om ze met de nodige historische 
context als bagage ook in het heden ‘bij de les te 
houden’. 
Locatie: Café-zaal Parkzicht, hoek Generaal Mac-
zekstraat/Paul Windhausenweg.
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Toegang gratis.
Onze pogingen om het Viskot als vaste ontmoetings-
plaats te realiseren zijn voorlopig gestrand. Jammer 
genoeg. Daarom wijken we uit naar de overkant.

De werkgroep Ontmoetingen ‘aan het werk’

Serge en Joop

Burgemeester en wijkgenoot 
Paul Depla was aanwezig bij 
de officiële opening van het 
vernieuwde Hyacintplein. 
Depla: “Zo’n plein is als het 
ware de huiskamer van de 
buurt”.

De beker wordt elk jaar zwaar-
der. Dit jaar heeft Josemie 

Corstens uit de Wethouder 
Romboutsstraat de eer om 

haar naamplaatje eraan toe 
te voegen. De beker wordt al 

sinds 1983 uitgereikt (toen 
gewonnen door Zus Lepoutre) 

en mag bij de winnaar een jaar 
lang voor het raam staan.

Het was warm, dus de nieuwe 
watertap op het plein kwam 

goed van pas.

Straatfeest Koninginnestraat, 
ook voor de kinderen was er 
‘feestelijke’ hap.
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In deze rubriek portretteren we op basis van 
interviews met bewoners steeds een van de straten 
in de wijk Zandberg-Oost. Dit is nummer 21 in een 
reeks van 35.

Léon (70) en Margot Hanssen (69) wonen al 38 jaar 
met zeer veel plezier op nummer 5 in de Helena-
straat en zijn daarmee de langstwonenden in de 
straat. Leon was advocaat en rechter in Breda, 
maar inmiddels met pensioen. Margot had een 
praktijk als kinderfysiotherapeut en is bestuurlijk 
werkzaam voor kinderen met een verstandelijke be-
perking, o.a. in de Bredase WMO-raad. Dat laatste 
is niet zo vreemd omdat hun oudste zoon Quint zelf 
een verstandelijk beperking heeft.

 
Rechter-activist
In 1984 was de Helenastraat en directe omgeving 
een nogal vergrijsde buurt, die door hen ook niet 
als erg kindvriendelijk werd ervaren: “te veel sik-
keneurige bewoners die niet veel op hadden met 
jonge kinderen” aldus Léon. Er was geen speelge-
legenheid in de straat, het park werd voor jonge 

kinderen te gevaarlijk geacht en de speeltuin op 
het Hyacintplein was te ver weg. Dat veranderde 
allemaal met de komst van nieuwe bewoners 
met kinderen en het creëren van speelruimte in 
de middenberm, die tot dan toe vol stond met 
Japanse Kers en een, door de gemeente zelf 
onderhouden, kruidentuin. Het waren overigens 
vooral passanten die daarvan gebruik maakten. 
Léon: “Zonder enige vorm van overleg besloot de 
gemeente in 1996 ineens om de bomen te kap-
pen. Later bleek dat te worden gedaan omdat de 
Primarkt in de Leistraat, achter de Baronielaan, 
plannen had om zich te vestigen in de voormalige 
garage van Van Tilburg-Bastianen in het deel van 
de Koninginnestraat tussen de Ginnekenweg en 
de Helenastraat. Vrachtwagens zouden dan door 
de Helenastraat rijden en last hebben van de 
overhangende boomkruinen”. 
En dus werd rechter Hanssen voor even activist 
Hanssen. 
Na de nodige inspanning richting raadsfracties, 
waarin Léon met name wees op de verkeersover-
last die het op deze lastige plek zou veroorzaken, 
ging het plan uiteindelijk van tafel.

ONZE middenberm
Het gevolg van de bomenkap was echter dat 
steeds vaker auto’s half in de middenberm 
parkeerden. Léon: “We hebben toen zelf een plan 
gemaakt om er een speelterrein voor de kinderen 
van te maken, met rondom een taxushaag als 
afzetting. We zouden zelf voor de aanleg en het 
onderhoud zorgen. Met een subsidie van 3000 

gulden van ‘Hart voor de Buurt’ op zak dachten we dat 
we aan de slag konden. Maar ons plan werd afgewezen 
omdat de gemeente gevaarlijke situaties op de weg 
voorzag bij het knippen van de haag aan de buitenkant. 
Toen hebben we het ontwerp wat aangepast en kregen 
we de toestemming alsnog”. 
Margot: “Het was de eerste gezamenlijke straatactie 
waardoor bewoners elkaar ook beter leerden kennen. 
En voor onze zoon Quint betekende het dat hij voor de 
deur lekker kon voetballen met vriendjes uit de buurt. 
We beschouwen de middenberm ook echt als iets van 
ons, alle bewoners dragen bij aan het onderhoud. In onze 
straatapp ‘Helenastraatgenoten’ wordt nu wel geklaagd 
dat mensen uit de buurt er hun hond uitlaten en dan 

de poep niet of nauwelijks opruimen. Vroeger hingen 
we daar bordjes op met als tekst: ‘kinderen spelen hier. 
AUB geen hondenpoep’, dat heeft lange tijd gewerkt. Nu 
moeten we regelmatig kleine kinderen vragen om niet 
steeds in en op de haag te springen. We leggen dan uit 
dat de haag zo kapotgaat en dat werkt prima. We willen 
de middenberm graag behouden als speelterrein voor de 
spelende kinderen”.

Borrelen met mannenclub WEDO
Toen Léon en Margot in 1984 in de Helenastraat kwamen 
wonen, de verjonging zich had ingezet en de saamhorig-
heid was gegroeid, hadden ze het idee dat dat wel altijd 
zo zou blijven. Margot: “Maar er is een jaar of 10-15 
geleden toch wel het nodige verloop geweest. Nu is de 
situatie weer redelijk stabiel”. Wat destijds ook hielp om 
de onderlinge contacten te versterken was een verjaar-
dagspartijtje. Toen Léon 40 jaar werd nodigde Margot 
een groep mannen uit de buurt uit om dat mee te komen 
vieren. Dat had vergaande gevolgen. Léon: “Vanaf dat 
moment kwamen we elke vrijdag onder de naam WEDO 
(Wilhelminapark En Directe Omgeving) aan het eind 
van de middag bijeen in café de Baronie (nu Café Noir) 
om een paar biertjes met elkaar te drinken. De vrouwen 
mochten wel mee, maar dat gebeurde in de praktijk niet. 
Dat borrelen hebben we een jaar of 5-6 volgehouden. 
Dat bracht veel saamhorigheid en er kwamen ook weer 
nieuwe activiteiten uit voort zoals een loopgroep en een 
schaakgroep”.
In 1999 werd er het eerste grote gezamenlijke buurtfeest 
van Koninginnestraat, Helenastraat en Paulinastraat 
georganiseerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de Koninginnestraat”. Margot: “het leuke van dat 
feest is dat nieuwkomers altijd een rol krijgen in de 
organisatie. Dan zijn ze ook meteen ‘thuis’ in hun nieuwe 
woonomgeving”. 

Problemen zijn er momenteel niet in de Helenastraat, 
ook het betaald parkeren wordt niet als zodanig ervaren.
Kortom: de Helenastraat is een mooie, kleine straat waar 
de tevredenheid overheerst.

Betaald Parkeren – een korte update
In 2021 werd een enquête uitgezet onder 
bewoners en ondernemers, als onderdeel van de 
evaluatie over betaald parkeren in Zandberg en 
omgeving. In mei 2022 is de evaluatiewerkgroep, 
waarin 5 bewoners (van de oorspronkelijke 
12), uit Zandberg nog zitting hebben, door de 
gemeente geïnformeerd over de uitslag van die 
enquête. Conclusie was dat in delen van de wijk 
de parkeeroverlast lijkt te zijn afgenomen, maar 
dat die in algemene zin nog steeds groot blijft, 
met name in Zandberg-West. De ‘ruimte’ zit hem 
vooral in Zandberg-Oost waar bij aanvang nogal 
wat gedoog-parkeerplaatsen waren omgezet in 
officiële plaatsen. In totaal is sprake van een over-
capaciteit van 400 plaatsen. De vraag is of dat zo 
moet blijven of dat dat uit overwe-
gingen van verkeersveiligheid ook 
‘een onsje’ minder kan. Omdat de 
externe projectleider vervangen 
werd en de aanstaande invoering 
van betaald parkeren in Sonsbeeck 
en Brabantpark de gemeente veel 
tijd kost, heeft de werkgroep nog 
geen inhoudelijk antwoord ontvan-
gen op een aantal kritische vragen. 
Wordt dus vervolgd.
Overigens staan daarna ook 
Sportpark en Boeimeer nog op 
de nominatie voor invoering van 
betaald parkeren.

1e Parkeervergunning wordt gratis en 
aantal bezoekuren verdubbeld
Het bestuursakkoord van het nieuwe College 
van B&W voorziet in verdubbeling van het aantal 
bezoekuren (van 40 naar 80) en het gratis maken 
van de eerste parkeervergunning. Een derde ver-
gunning wordt daarentegen aanzienlijk duurder. 
Ook wordt gekeken naar het in lijn brengen van 
parkeertijden in verschillende zônes. Dat kan tot 
gevolg hebben dat in Zandberg-Oost het parkeer-
regime wordt uitgebreid naar de volledige week 
en mogelijk gaat gelden tot 21.00 uur. 
De wijkraad zal zich binnenkort buigen over dit 
onderwerp.

OPCHARGE Zandberg-Oost
Alle bewoners van Zandberg-Oost 
kregen begin juli een brief in de bus 
van OPCHARGE, het bedrijf dat in 
samenwerking met de gemeente 
Breda, locaties vaststelt voor de 
plaatsing van openbare laadpalen. 
Op die plaatsen mogen dus ook 
‘brandstofauto’s’ gewoon staan. 
Bewoners konden via een website 
en een QR-code hun mening geven 
over de gekozen locaties. In verband 
met de vakantieperiode niet echt 
een gelukkige timing! De voorlopig 
8 gekozen locaties in deze wijk zijn: 
Tulpenstraat/hoek Koningin-

nestraat, Tulpenstraat/hoek Hortensiastraat, Vijver-
straat, Zandberglaan/hoek 1e Muntstraat, 1e Muntstraat, 
Saksen Weimarlaan/hoek L.v. Meckelenburg, Ginneken-
weg/hoek Roy van Zuidewijnlaan, Minister Nelissen-
straat/hoek Koninginnestraat.
Navraag bij Opcharge leerde dat enkele bewoners gerea-
geerd hebben, waardoor in enkele gevallen de voorgeno-
men locatie enigszins is gewijzigd.
Voor meer info zie: 
https://participatie.evmaps.nl/breda

Oranjeplein
Zoals we al eerder meldden is de plaatsing van een 
kunstwerk onderdeel van de herinrichting van het Oran-
jeplein. Er werd daartoe een subsidieverzoek ingediend 
bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat fonds heeft 
onlangs een bedrag van € 10.000 toegezegde voor een 
licht-kunstwerk van Tamar Frank.

Uitvoering van de herinrichting zal in 2023 plaatsvinden

Kunst in de etalage 

Op de achterpagina straatfeestfoto's

Zomaar een straat 

In het ontwerp van het Wilhelminapark van 19854 
waren geen straten voorzien tussen het park en de 
Loopschans, de huidige Koninginnestraat. Omdat de 
bouwgrond ten oosten van de Koninginnestraat veel 
goedkoper was bestond er weinig belangstelling voor 
de grond tussen het park en de Koninginnestraat. Pas 
in 1926, aan de vooravond van de annexatie, wer-
den twee straten getrokken. Bij raadsbesluit van 22 
november 1926 kregen deze de namen Prinsessestraat 
en Prinsestraat, in aansluiting op de naamgeving van 
de Koninginnestraat. Bij raadsbesluit van 16 juni 1954 
werden deze namen gewijzigd in Helenastraat en 
Paulinastraat, in aansluiting op de naamgeving van het 
Wilhelminapark. Helena was de tweede voornaam van 
koningin Wilhelmina, Paulina de derde voornaam.
Bron: De straten van Breda, Gerard Otten, 1988

De Helenastraat gezien vanuit de Koninginnestraat

Leon en Margot voor hun huis in de Helenastraat 

Kunstenares Marijke van der Straten uit de Ranonkelstraat nodigde op 
zondag 21 augustus straat- en buurtgenoten uit voor een kunstgalerij 
bij haar voor de deur in de Ranonkelstraat. Vanwege een verbouwing 
moet de opslag van haar werk inkrimpen en dus werd al het verkoop-

bare werk tentoongesteld. Het werd een gezellige happening in het 
zonovergoten hofje, onder het genot van een hapje en een drankje. Met 

Marijke als stralend middelpunt.
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In deze rubriek portretteren we op basis van 
interviews met bewoners steeds een van de straten 
in de wijk Zandberg-Oost. Dit is nummer 21 in een 
reeks van 35.

Léon (70) en Margot Hanssen (69) wonen al 38 jaar 
met zeer veel plezier op nummer 5 in de Helena-
straat en zijn daarmee de langstwonenden in de 
straat. Leon was advocaat en rechter in Breda, 
maar inmiddels met pensioen. Margot had een 
praktijk als kinderfysiotherapeut en is bestuurlijk 
werkzaam voor kinderen met een verstandelijke be-
perking, o.a. in de Bredase WMO-raad. Dat laatste 
is niet zo vreemd omdat hun oudste zoon Quint zelf 
een verstandelijk beperking heeft.

 
Rechter-activist
In 1984 was de Helenastraat en directe omgeving 
een nogal vergrijsde buurt, die door hen ook niet 
als erg kindvriendelijk werd ervaren: “te veel sik-
keneurige bewoners die niet veel op hadden met 
jonge kinderen” aldus Léon. Er was geen speelge-
legenheid in de straat, het park werd voor jonge 

kinderen te gevaarlijk geacht en de speeltuin op 
het Hyacintplein was te ver weg. Dat veranderde 
allemaal met de komst van nieuwe bewoners 
met kinderen en het creëren van speelruimte in 
de middenberm, die tot dan toe vol stond met 
Japanse Kers en een, door de gemeente zelf 
onderhouden, kruidentuin. Het waren overigens 
vooral passanten die daarvan gebruik maakten. 
Léon: “Zonder enige vorm van overleg besloot de 
gemeente in 1996 ineens om de bomen te kap-
pen. Later bleek dat te worden gedaan omdat de 
Primarkt in de Leistraat, achter de Baronielaan, 
plannen had om zich te vestigen in de voormalige 
garage van Van Tilburg-Bastianen in het deel van 
de Koninginnestraat tussen de Ginnekenweg en 
de Helenastraat. Vrachtwagens zouden dan door 
de Helenastraat rijden en last hebben van de 
overhangende boomkruinen”. 
En dus werd rechter Hanssen voor even activist 
Hanssen. 
Na de nodige inspanning richting raadsfracties, 
waarin Léon met name wees op de verkeersover-
last die het op deze lastige plek zou veroorzaken, 
ging het plan uiteindelijk van tafel.

ONZE middenberm
Het gevolg van de bomenkap was echter dat 
steeds vaker auto’s half in de middenberm 
parkeerden. Léon: “We hebben toen zelf een plan 
gemaakt om er een speelterrein voor de kinderen 
van te maken, met rondom een taxushaag als 
afzetting. We zouden zelf voor de aanleg en het 
onderhoud zorgen. Met een subsidie van 3000 

gulden van ‘Hart voor de Buurt’ op zak dachten we dat 
we aan de slag konden. Maar ons plan werd afgewezen 
omdat de gemeente gevaarlijke situaties op de weg 
voorzag bij het knippen van de haag aan de buitenkant. 
Toen hebben we het ontwerp wat aangepast en kregen 
we de toestemming alsnog”. 
Margot: “Het was de eerste gezamenlijke straatactie 
waardoor bewoners elkaar ook beter leerden kennen. 
En voor onze zoon Quint betekende het dat hij voor de 
deur lekker kon voetballen met vriendjes uit de buurt. 
We beschouwen de middenberm ook echt als iets van 
ons, alle bewoners dragen bij aan het onderhoud. In onze 
straatapp ‘Helenastraatgenoten’ wordt nu wel geklaagd 
dat mensen uit de buurt er hun hond uitlaten en dan 

de poep niet of nauwelijks opruimen. Vroeger hingen 
we daar bordjes op met als tekst: ‘kinderen spelen hier. 
AUB geen hondenpoep’, dat heeft lange tijd gewerkt. Nu 
moeten we regelmatig kleine kinderen vragen om niet 
steeds in en op de haag te springen. We leggen dan uit 
dat de haag zo kapotgaat en dat werkt prima. We willen 
de middenberm graag behouden als speelterrein voor de 
spelende kinderen”.

Borrelen met mannenclub WEDO
Toen Léon en Margot in 1984 in de Helenastraat kwamen 
wonen, de verjonging zich had ingezet en de saamhorig-
heid was gegroeid, hadden ze het idee dat dat wel altijd 
zo zou blijven. Margot: “Maar er is een jaar of 10-15 
geleden toch wel het nodige verloop geweest. Nu is de 
situatie weer redelijk stabiel”. Wat destijds ook hielp om 
de onderlinge contacten te versterken was een verjaar-
dagspartijtje. Toen Léon 40 jaar werd nodigde Margot 
een groep mannen uit de buurt uit om dat mee te komen 
vieren. Dat had vergaande gevolgen. Léon: “Vanaf dat 
moment kwamen we elke vrijdag onder de naam WEDO 
(Wilhelminapark En Directe Omgeving) aan het eind 
van de middag bijeen in café de Baronie (nu Café Noir) 
om een paar biertjes met elkaar te drinken. De vrouwen 
mochten wel mee, maar dat gebeurde in de praktijk niet. 
Dat borrelen hebben we een jaar of 5-6 volgehouden. 
Dat bracht veel saamhorigheid en er kwamen ook weer 
nieuwe activiteiten uit voort zoals een loopgroep en een 
schaakgroep”.
In 1999 werd er het eerste grote gezamenlijke buurtfeest 
van Koninginnestraat, Helenastraat en Paulinastraat 
georganiseerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de Koninginnestraat”. Margot: “het leuke van dat 
feest is dat nieuwkomers altijd een rol krijgen in de 
organisatie. Dan zijn ze ook meteen ‘thuis’ in hun nieuwe 
woonomgeving”. 

Problemen zijn er momenteel niet in de Helenastraat, 
ook het betaald parkeren wordt niet als zodanig ervaren.
Kortom: de Helenastraat is een mooie, kleine straat waar 
de tevredenheid overheerst.

Betaald Parkeren – een korte update
In 2021 werd een enquête uitgezet onder 
bewoners en ondernemers, als onderdeel van de 
evaluatie over betaald parkeren in Zandberg en 
omgeving. In mei 2022 is de evaluatiewerkgroep, 
waarin 5 bewoners (van de oorspronkelijke 
12), uit Zandberg nog zitting hebben, door de 
gemeente geïnformeerd over de uitslag van die 
enquête. Conclusie was dat in delen van de wijk 
de parkeeroverlast lijkt te zijn afgenomen, maar 
dat die in algemene zin nog steeds groot blijft, 
met name in Zandberg-West. De ‘ruimte’ zit hem 
vooral in Zandberg-Oost waar bij aanvang nogal 
wat gedoog-parkeerplaatsen waren omgezet in 
officiële plaatsen. In totaal is sprake van een over-
capaciteit van 400 plaatsen. De vraag is of dat zo 
moet blijven of dat dat uit overwe-
gingen van verkeersveiligheid ook 
‘een onsje’ minder kan. Omdat de 
externe projectleider vervangen 
werd en de aanstaande invoering 
van betaald parkeren in Sonsbeeck 
en Brabantpark de gemeente veel 
tijd kost, heeft de werkgroep nog 
geen inhoudelijk antwoord ontvan-
gen op een aantal kritische vragen. 
Wordt dus vervolgd.
Overigens staan daarna ook 
Sportpark en Boeimeer nog op 
de nominatie voor invoering van 
betaald parkeren.

1e Parkeervergunning wordt gratis en 
aantal bezoekuren verdubbeld
Het bestuursakkoord van het nieuwe College 
van B&W voorziet in verdubbeling van het aantal 
bezoekuren (van 40 naar 80) en het gratis maken 
van de eerste parkeervergunning. Een derde ver-
gunning wordt daarentegen aanzienlijk duurder. 
Ook wordt gekeken naar het in lijn brengen van 
parkeertijden in verschillende zônes. Dat kan tot 
gevolg hebben dat in Zandberg-Oost het parkeer-
regime wordt uitgebreid naar de volledige week 
en mogelijk gaat gelden tot 21.00 uur. 
De wijkraad zal zich binnenkort buigen over dit 
onderwerp.

OPCHARGE Zandberg-Oost
Alle bewoners van Zandberg-Oost 
kregen begin juli een brief in de bus 
van OPCHARGE, het bedrijf dat in 
samenwerking met de gemeente 
Breda, locaties vaststelt voor de 
plaatsing van openbare laadpalen. 
Op die plaatsen mogen dus ook 
‘brandstofauto’s’ gewoon staan. 
Bewoners konden via een website 
en een QR-code hun mening geven 
over de gekozen locaties. In verband 
met de vakantieperiode niet echt 
een gelukkige timing! De voorlopig 
8 gekozen locaties in deze wijk zijn: 
Tulpenstraat/hoek Koningin-

nestraat, Tulpenstraat/hoek Hortensiastraat, Vijver-
straat, Zandberglaan/hoek 1e Muntstraat, 1e Muntstraat, 
Saksen Weimarlaan/hoek L.v. Meckelenburg, Ginneken-
weg/hoek Roy van Zuidewijnlaan, Minister Nelissen-
straat/hoek Koninginnestraat.
Navraag bij Opcharge leerde dat enkele bewoners gerea-
geerd hebben, waardoor in enkele gevallen de voorgeno-
men locatie enigszins is gewijzigd.
Voor meer info zie: 
https://participatie.evmaps.nl/breda

Oranjeplein
Zoals we al eerder meldden is de plaatsing van een 
kunstwerk onderdeel van de herinrichting van het Oran-
jeplein. Er werd daartoe een subsidieverzoek ingediend 
bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat fonds heeft 
onlangs een bedrag van € 10.000 toegezegde voor een 
licht-kunstwerk van Tamar Frank.

Uitvoering van de herinrichting zal in 2023 plaatsvinden

Kunst in de etalage 

Op de achterpagina straatfeestfoto's

Zomaar een straat 

In het ontwerp van het Wilhelminapark van 19854 
waren geen straten voorzien tussen het park en de 
Loopschans, de huidige Koninginnestraat. Omdat de 
bouwgrond ten oosten van de Koninginnestraat veel 
goedkoper was bestond er weinig belangstelling voor 
de grond tussen het park en de Koninginnestraat. Pas 
in 1926, aan de vooravond van de annexatie, wer-
den twee straten getrokken. Bij raadsbesluit van 22 
november 1926 kregen deze de namen Prinsessestraat 
en Prinsestraat, in aansluiting op de naamgeving van 
de Koninginnestraat. Bij raadsbesluit van 16 juni 1954 
werden deze namen gewijzigd in Helenastraat en 
Paulinastraat, in aansluiting op de naamgeving van het 
Wilhelminapark. Helena was de tweede voornaam van 
koningin Wilhelmina, Paulina de derde voornaam.
Bron: De straten van Breda, Gerard Otten, 1988

De Helenastraat gezien vanuit de Koninginnestraat

Leon en Margot voor hun huis in de Helenastraat 

Kunstenares Marijke van der Straten uit de Ranonkelstraat nodigde op 
zondag 21 augustus straat- en buurtgenoten uit voor een kunstgalerij 
bij haar voor de deur in de Ranonkelstraat. Vanwege een verbouwing 
moet de opslag van haar werk inkrimpen en dus werd al het verkoop-

bare werk tentoongesteld. Het werd een gezellige happening in het 
zonovergoten hofje, onder het genot van een hapje en een drankje. Met 

Marijke als stralend middelpunt.
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Nieuwe website Wijkraad Zandberg-
Oost online!
De Wijkraad heeft al jaren de beschikking 
over een functionerende website. Je kan er de 
notulen van de wijkraadvergaderingen vinden, de 
vergaderdata en alle oude wijkkranten. Maar daar 
is dan ook wel zo’n beetje alles mee gezegd. Als 
actief communicatiemiddel met de wijkbewoners 
was het niet geschikt en werd het dan ook niet 
gebruikt. Hoogste tijd dus voor nieuw élan in dit 
digitale tijdperk! 
Serge Settels, host van de oude website en Joop 
Vaane zetten zich, op verzoek van de wijkraad 
aan de bouw van een nieuwe website tegen 
minimale kosten. Dat laatste is mogelijk door 
gedeeltelijke sponsoring en gratis hosting.
Serge is softwareontwikkelaar en woont sinds 
2006 op het Hyacintplein. Joop is zelfstandig 
ondernemer, onder andere als adviseur voor wa-
terschappen en op het gebied van verduurzaming 
van basisscholen. Daarnaast kan hij ook websites 
bouwen. Hij woont sinds 2012 in de Tulpenstraat, 
op nummer 6. Het toeval wil dat beiden vooraf-
gaand aan hun huidige woning, woonden op het 
adres Tulpenstraat 9! 

De nieuwe website (in Wordpress) is t.o.v. de 
bestaande website aanzienlijk frisser van opzet en 
gekoppeld aan het nieuwe logo van de wijkkrant. 
De site is overzichtelijker, bevat meer informatie 
en bestaat uit 1 pagina wat het aantrekkelijker 
maakt voor gebruik op een mobiele telefoon.
De nieuwe website gaat online op 10 september 
2022!
Kom maar eens kijken op 
www.zandbergbreda.nl !!

Werkgroep ‘ontmoetingen’ van start!
Wie wordt er enthousiast bij het idee om meer 
‘ontmoeting’ te organiseren tussen bewoners van 
Zandberg-Oost? De Wijkraad deed een oproep in 
de wijkkrant en vroeg enthousiastelingen zich te 
melden. Gevolg: een werkgroep van 7 bewoners, 
die onlangs voor het eerst bijeenkwam onder 
de bezielende leiding van Marijke Romme uit de 
Koninginnestraat. Ideeën zijn er genoeg. 

Te denken valt aan een vaste inloopochtend waar 
men altijd terecht kan om buurtbewoners te ont-
moeten, naast het organiseren van themabijeen-

komsten en optredens voor en van buurtbewoners. 

Ook werd het de werkgroepleden duidelijk dat er 
al best veel activiteiten zijn die in de buurt plaats 
vinden, zoals een gymclub, boekenclub, fietsclub, 
buurtkoor. Alleen zijn dit vaak kleine initiatieven 
waar niet iedereen van op de hoogte is. We gaan 
allereerst inventariseren wat er al allemaal is, zodat 
andere wijkbewoners zich hier ook bij aan kunnen 
sluiten. Dus wanneer u deelneemt aan een club in 
onze wijk waar ook andere wijkbewoners deel van 
uit kunnen maken zou u dat dan per email willen 
melden aan marijkeromme@gmail.com.
Hou de website van onze wijk in de gaten, daar zul-
len we als er mooie ontwikkelingen zijn publiceren 
over onze activiteiten (www.zandbergbreda.nl) en 
uiteraard in de volgende editie van de wijkkrant.

Zandberg-Oost Duurzaam/Aardgasvrij
Vóór de zomervakantie werd door de werkgroep 
Zandberg-Oost duurzaam/aardgasvrij aan de bewo-
ners van Zandberg-Oost gevraagd om een enquête 
in te vullen over de ‘staat van duurzaamheid’ van 
hun woning. 
Op 16 mei werd ook i.s.m. de gemeente Breda een 
eerste informatieavond georganiseerd in gemeen-
schapshuis De Zandberg. Het aantal reacties bleef 
helaas beperkt tot ruim 100, te weinig om alge-
mene conclusies uit te kunnen trekken. De meeste 
respondenten waren eigenaar/bewoner, waarvan 
de helft woonachtig in een rijtjeshuis (periode 
1900-1974) waarvan het energielabel onbekend is. 
Veel bewoners hebben al maatregelen getroffen 
zoals vloer- en dakisolatie en het aanbrengen van 
dubbel glas. Bij de aanvullende maatregelen die 
bewoners nemen staan ledverlichting en zonnepa-
nelen bovenaan de wensenlijst. Op korte termijn 
willen deze bewoners vooral investeren in het 
aanbrengen van méer ledverlichting en elektrisch 
(inductie)koken. 

De werkgroep is voornemens in het najaar een 
nieuwe informatieavond te organiseren met als 
centraal thema: woningisolatie. Een logische keuze 
omdat nu eenmaal geldt: optimale isolatie geeft 
de meeste opties voor (dure en energievretende) 
woningverwarming. De werkgroep wil aansluiten 
bij een gemeentelijke campagne op dit gebied en 
waar mogelijk nagaan waar een collectieve aanpak 
mogelijk is. Dat laatste heeft de voorkeur van de 
meeste respondenten. Ook meer informatie over 
subsidiemogelijkheden is dringend gewenst, zeker 
tegen de achtergrond van hard stijgende energie-
prijzen.

Foto’s buurt- en straatfeesten

Juli en augustus zijn maanden waarin nogal wat straat- en buurtfeesten worden georganiseerd. 
Sommige organisatoren sturen daarvan foto’s naar de redactie, maar dat is lang niet altijd het 
geval. Daarom een oproep: gebeurt er iets leuks in je straat laat het ons dan weten en stuur een 
berichtje en/of een foto. Deze keer was het raak op het Hyacintplein en in de Koninginnestraat.

LET OP de eerste ‘Zandberg-ontmoeting’ die we op 19 september a.s. organiseren in 
café-zaal Parkzicht, met een gastoptreden van wijkgenoot /schrijver/storyteller en 
presentator Walter van de Calseyde. Komt dat zien!! Zie verder in deze wijkkrant.

De wijkraad Zandberg-Oost vergadert altijd 
op woensdagavond in Gemeenschapshuis De 
Zandberg. De vergaderingen zijn openbaar. De 
eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 19 oktober 
en 30 november. 
U bent van harte welkom!

Verslagen van de vergaderingen en eerdere 
edities van de wijkkrant kunt u nalezen op de 
website van de wijkraad: www.zandbergbreda.nl. 

Let op: binnenkort treft u een geheel vernieuwde 
website aan! Daarover meer elders in deze krant.
De eerstvolgende wijkkrant verschijnt rond 10 
december 2022.

Uitvoeringsplan wijk- en dorpsraden
In het najaar van 2022 wil de gemeente Breda 
tot een nieuw ‘Uitvoeringsplan Wijk- en Dorps-
raden 2023-2026’ komen in samenspraak met 
de wijk- en dorpsraden. Het moet een vervolg 
worden op het bestaande uitvoeringsakkoord dat 
werd afgesloten voor de periode 2019-1023. Zo’n 
uitvoeringsakkoord benoemt uitgangspunten en 
afspraken m.b.t. de inzet van wijk- en dorpsraden 
in de stad. 

Herinrichting Wilhelminapark-
slotakte
Direct na de bouwvak, wordt in het laatste weg-
vak, tussen Vijverstraat en het hoekpand van De 
Keyzer, nog een deel van de riolering vervangen. 
De oorspronkelijke planning kon jammer genoeg 
niet worden gehaald. Daarna volgt de bestra-
ting. Het is dus de vraag of het dit wegvak eind 
september opgeleverd kan worden. 
Maar hoe dan ook: het heeft dan wel even 
geduurd maar het park is er ontegenzeggelijk op 
vooruit gegaan!

De eerste ‘ontmoeting’ zal plaatsvinden op 
19 september a.s.
Dan neemt schrijver/storyteller/presentator Walter 
van de Calseyde uit de Tulpenstraat ons mee in 
een rijkelijk geïllustreerde tocht door het Bredase 
verleden van Breda en Zandberg. 
Recentelijk kregen ook de nieuwe raadsleden van 
Walter een ‘lesje’ om ze met de nodige historische 
context als bagage ook in het heden ‘bij de les te 
houden’. 
Locatie: Café-zaal Parkzicht, hoek Generaal Mac-
zekstraat/Paul Windhausenweg.
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Toegang gratis.
Onze pogingen om het Viskot als vaste ontmoetings-
plaats te realiseren zijn voorlopig gestrand. Jammer 
genoeg. Daarom wijken we uit naar de overkant.

De werkgroep Ontmoetingen ‘aan het werk’

Serge en Joop

Burgemeester en wijkgenoot 
Paul Depla was aanwezig bij 
de officiële opening van het 
vernieuwde Hyacintplein. 
Depla: “Zo’n plein is als het 
ware de huiskamer van de 
buurt”.

De beker wordt elk jaar zwaar-
der. Dit jaar heeft Josemie 

Corstens uit de Wethouder 
Romboutsstraat de eer om 

haar naamplaatje eraan toe 
te voegen. De beker wordt al 

sinds 1983 uitgereikt (toen 
gewonnen door Zus Lepoutre) 

en mag bij de winnaar een jaar 
lang voor het raam staan.

Het was warm, dus de nieuwe 
watertap op het plein kwam 

goed van pas.

Straatfeest Koninginnestraat, 
ook voor de kinderen was er 
‘feestelijke’ hap.

 
 
 
 

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
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Karin & Erik Bogers
Koninginnenstraat 114

www.wijnhuisdevijver.nl


