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Beste leden, 
Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over 
de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws 
op Steenakker. 
 

Platform BV Breda 
Op 29 juni jl. is Platform Breda gelanceerd. Het 
Platform is een initiatief van de 
bedrijvenverenigingen op de verschillende 
bedrijventerreinen in Breda en wordt 
ondersteund door onderwijsinstellingen en de 
gemeente Breda (voor meer info zie 
www.platformbvbreda.nl) 
Dit digitale platform is exclusief toegankelijk 
voor leden van de bedrijvenverenigingen van 
de bedrijventerreinen in Breda om de 
samenhang en bekendheid te vergroten. 
Vanuit het platform is het verzoek gekomen 
om over de ledenlijst van BIZ Steenakker te 
mogen beschikken. Het bestuur heeft, na 
consultatie van de leden besloten hier 
voorlopig geen gehoor aan gegeven. Dit punt 
komt in de Ledenvergadering op 26 oktober 
a.s. uitgebreid aan de orde. Uiteraard kunt u 
zich al wel aansluiten bij dit digitale platform. 

 
Collectieve Inkoop 
Het bestuur wordt regelmatig benaderd door 
partijen die hun product aanbieden. Onlangs is in 
de bestuursvergadering een aanbod voor 
collectieve BHV-cursussen besproken. Het bestuur 
heeft diverse offertes vergeleken en wil graag van 
de leden weten of er behoefte is aan het collectief 
inkopen van BHV-cursussen? 
Naar aanleiding van de ontvangen offertes beveelt 
het bestuur u het aanbod van SAVAL van harte 
aan.  
Wilt u meer informatie of heeft u interesse in dit 
collectieve aanbod? 
Graag uw bericht aan het secretariaat. 

 

 
Heeft u een AED in uw bedrijf? 

Meld dit bij het secretariaat 
info@steenakker-breda.nl dan 

vermelden we dit op de website. 
 
COLLECTIEVE ZONNE-ENERGIE

 
Het bestuur doet op dit moment, in samenwerking 
met de gemeente Breda, onderzoek naar de 
mogelijkheden van alternatieve energie/zonne-
energie. 
 

Bezoek meldkamer 
Binnenkort brengt een delegatie van het bestuur 
een bezoek aan de meldkamer in Moerdijk. 
Dit bezoek staat in het teken van de mogelijkheden 
voor een optimale beveiliging van Steenakker, een 
evaluatie en een verbetertraject voor de komende 
5 jaar. 

 
Algemene Ledenvergadering 

26 oktober 2017 

 

http://www.platformbvbreda.nl/
mailto:info@steenakker-breda.nl
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Secretariaat gesloten 
In verband met verhuizing van het secretariaat en de 
zomervakantie, is het secretariaat gesloten van 31 juli 
t/m 18 augustus. Vanaf maandag 21 augustus zijn wij u 
weer graag van dienst. 
 

Historische fietstocht 
Door: voorzitter, John Polling 

Op woensdag 12 juli hebben we een historische 
fietstocht gereden waarbij de mensen die werken 
bij de bedrijven op Steenakker uitgenodigd waren. 
Het weer was nog even spannend want ’s morgens 
kwam het met bakken uit de hemel. Gelukkig werd 
het gedurende de dag steeds vriendelijker en 
konden we de fietstocht gewoon door laten gaan. 
Er hadden zich zeventien mensen aangemeld en 
een paar hadden zich geëxcuseerd. Een gezellige 
groep die zich verzamelde vanaf 16:30 bij @XiT 
aan de Laagsteen 15 te Breda. De broodjes en 
drankjes gingen er goed in en om 17:00 vertrokken 
we met een mooi zonnetje richting Princenhage. 
Een korte stop op de Haagse Markt en daarna door 
naar Mirabelle dat in 1955 haar deuren opende. 
Overal een verhaaltje bij voor de mensen die Breda 
niet of nog niet zo goed kennen. We fietsen door 
richting het Mastbos naar de Marechaussee 
Kazerne. Dit leegstaande gebouw is van het jaar 
1854 en 1854 m2 groot. Apart om even te 
vernoemen. Onlangs is het gebouw door minister 
Blok aan de gemeente Breda aangeboden als 
mogelijk onderkomen voor vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning. Iets verderop rijden we langs 
de Villa waar de film “Schatjes” is opgenomen. In 
2001 geheel gerestaureerd en het pand ligt er 
schitterend bij. Het Mastbos (570 ha) ligt ten 
zuiden van Breda aan de rand van de stad, voorbij 

de 
A16, 
bij de 
wijk 

Ruitersbos. Het is het bekendste en drukste bos bij 
Breda en is landelijk bekend. Het dankt zijn naam 
aan de vele grove dennen die vroeger 
'mastbomen' werden genoemd. Er werden onder 
andere scheepsmasten van gemaakt. We rijden 
door het Mastbos richting het Bredase kasteel 
Bouvigne dat sinds 1973 in het bezit van het 
waterschap. De familie Van Brecht is de eerste 
eigenaar van het kasteel; zij zijn eerstgenoemde op 
een ingemetselde tegel (1494). Ze gebruikten het 
kasteel als zomerresidentie en in de wat koudere 
jaargetijden trokken ze naar de stad. Tegenover 
het Kasteel heb je een speelweide met een hele 
lange tafel en banken en daar worden we 
opgewacht door team @XiT met hapjes en 
drankjes. De eerste 10 km zit er op. 

 

Na een korte pauze fietsen we door richting de 
Kogelvanger (het oude schietterrein) en daarna 
verder richting Galder. Daar draaien we richting de 
Mark en fietsen langs de Klokkenberg terug 
richting het Ginniken. Onderwijl vertel ik hier en 
daar nog wat over de bewoners langs de Mark en 
de Klokkenberg zelf. Het ziekenhuis werd in 1951-
1953 gebouwd en ligt aan de Galderseweg, met 
uitzicht over het Mastbos en het Markdal. Voor de 
bouw van het sanatorium werd door de Brabantse 
bevolking één miljoen gulden bijeengebracht.[1] 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Breda_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_16
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruitersbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_(vegetatie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grove_den
https://nl.wikipedia.org/wiki/1951
https://nl.wikipedia.org/wiki/1953
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mastbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Markdal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Miljoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_gulden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medisch_Centrum_de_Klokkenberg#cite_note-RCE-1
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De patiënten werden tot 1969 verpleegd door de 
Zusters Franciscanessen. Het nieuwste plan van de 
nieuwe eigenaar Wooninc is om er een soort van 
“Klokkenberg wijk” van te maken met twee-onder- 
een kap woningen enz. We gaan het zien?  Na de 
Klokkenberg fietsen we via het Ginniken en Graaf 
Hendrik 3 Laan via Princenhage terug naar de 
Laagsteen. 28 km in de benen, supergezellig en 
ruim twee uur onderweg geweest. We drinken nog 
wat en nemen afscheid. Het was leuk om te 
organiseren en te begeleiden met dank aan mijn 
@XiT team voor de goede voorbereiding en 
zorgen.  

 

Met vriendelijke groet, 
John Polling 
Uw voorzitter Steenakker 

 
 

Wilt u uw bedrijf presenteren aan andere 
leden van BIZ Steenakker? Laat het ons 
weten! Dan kunnen we een ALV of een ander 
netwerk event bij u plaats laten vinden. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
het secretariaat: info@steenakker-breda.nl 
 
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1969
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zusters_Franciscanessen
mailto:info@steenakker-breda.nl

