WK Voetbal
In mei 2004 heeft de wereldvoetbalorganisatie FIFA het
besluit genomen om de 19e wereldkampioenschappen voetbal
in 2010 aan Zuid-Afrika toe te wijzen. De verwachting is dat
er meer dan 190.000 overzeese toeschouwers met 1,1 miljoen
lokale toeschouwers de wedstrijden gaan bezoeken.
Misschien hoort U ook bij een van deze overzeese
toeschouwers maar wellicht gaat u de wedstrijden in
Nederland via de buis volgen vanaf 11 juni.
Zoals je waarschijnlijk weet heeft Oranje gunstig geloot en
zit in de groep E met Denemarken, Japan en Kameroen. Op
zaterdag 19 juni om 13.30 uur speelt Oranje in Durban zijn
tweede wedstrijd tegen Japan.
Deze wedstrijd willen we met alle mannen, jongens,
voetballiefhebbers van Sportpark II gaan kijken in het
Zandbergzaaltje aan de Zandberglaan.
Vanaf 13.00 uur starten we met het uitwisselen van
voorspellingen over de eindstand, aantal gele kaarten,
topscoorder enz
Om 13.30 gaan we op het grote scherm met zijn allen de
wedstrijd volgen en hopelijk kunnen we op het eind met zijn
allen een overwinning vieren.
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Maandblad van de buurtvereniging sportpark II
Mei/juni 2010, jaargang 73
Wat gaan we doen:
21 mei
Ontwerpwedstrijd nieuw logo
22 mei
Opening Achillesplein/spektakelfeest
19 juni
Wedstrijd Nederland-Japan
Wat hebben we gedaan:
• Paaseieren gevonden
• De beste papa/mama uit de wijk gevonden
Wat is aan het lukken:
•
Website Sportpark II

Bestuur buurtvereniging;
Voorzitter: Ad Huijsmans
Penningmeester: Hans Bussmann
Secretariaat: Ritchie Piessens
Leden: Rinie Smits, Floris Kwast, Wilma Bakker
Kopij voor de buurtkrant: Carolien Rijven, Sikkelstraat 36
Wilma Bakker, Zeisstraat 19
Mailadres: Sportpark2@hotmail.com
Postbank buurtvereniging Sportpark 2: 5038523
_____________________________________________________

________________________________________________
Ik, Wij komen Nederland aanmoedigen op 19 juni in de Zandbergzaal:
Naam………………………………………………………………............. leeftijd……………………
Naam……………………………………………………………………………leeftijd……………………
Adres……………………………………………………………………………………………………………….
e-mail adres…………………………………………Telefoonnummer………………………….
___________________________________________________
Geef je op bij Ad Huijsmans, Achillesstraat 74 voor 10 juni via
bovenstaand aanmeldstrookje of via sportpark2@hotmail.com

Beste buurtbewoners,

Voor u ligt het, wederom zeer geslaagde, boekje van uw
buurtvereniging. Dit boekje komt tot stand door al het werk van
buurtbewoners die zich de afgelopen tijd hebben aangemeld om de
redactie te bemannen. Wij, als bestuur van de buurtbewoner, vinden
het boekje er sinds het ontstaan van deze rubriekschrijvers steeds
beter uit gaan zien. We waren zelfs dusdanig tevreden dat we de
vorige uitgave niet alleen onder de leden hebben verspreid, maar bij
alle buurtbewoners er één in de bus hebben gegooid. Dat boekje was
voor de niet-leden aangevuld met een inschrijvingsformulier. Dat heeft
inmiddels al een aantal nieuwe leden opgeleverd. Als u één van hen bent:
van harte welkom bij onze mooie vereniging. In dit boekje zult u naast
de vaste rubrieken ( echter de rubriek van Carolien is deze keer
vervangen door een stukje van onze wijkagent) ook een aantal
uitnodigingen vinden voor activiteiten die zodanig de moeite waard zijn
dat u er geen spijt van hoeft te hebben dat u lid bent geworden.
Een zeer grote en spectaculaire activiteit lijkt de heropening van het
Achillesplein op 22 mei te gaan worden. Hoewel op het moment van
schrijven de mannen van de gemeente nog volop bezig zijn met de
aanleg, is nu al duidelijk dat het plein een echte centrale plaats in onze
buurt zal gaan worden. De totstandkoming van dit project heeft de
afgelopen tijd de gemoederen flink bezig gehouden, maar al met al
mogen we er trots op zijn wat er, mede door de grote inzet van de
jongeren uit onze buurt onder leiding van nestor Rinie Smits, tot stand
is gebracht. Het hele traject is zelfs met grote belangstelling van de
politiek gevolgd en wethouder Bergkamp is dan ook gaarne bereid de
officiële opening te verrichten. Na deze plichtpleging kan het feest
voor jong en oud losbarsten. De commissie heeft kosten nog moeite
gespaard er echt iets geweldigs van te maken. U kunt hen belonen met
een bezoek. Voor de verdere inhoud verwijs ik naar elders in dit boekje
en de flyers die u binnenkort in uw brievenbus zult aantreffen.
Om er een nog groter feest van te maken is uw inbreng meer dan
welkom. We zoeken mensen die helpen met het opzetten en afbreken,
maar ook mensen die tijdens het feest een tijdje een hand- en
spandienst kunnen verrichten. Meld u aan volgens de aanwijzingen die u
ook verderop in het boekje kunt vinden. Doen, zou ik zeggen: onze
activiteiten zijn voor iedereen, maar ook het liefst dóór iedereen.
Ad Huijsmans,Voorzitter.

Logo-ontwerpwedstrijd
Ben je creatief, heb je grafische vormgevingscapaciteiten of heb je
een goed ontwerpidee…doe dan zeker mee aan de logoontwerpwepstrijd.
Sinds 18 januari 1937 hebben we een buurtvereniging in Sportpark II .
Deze oprichtingsdatum staat ook in het huidige logo vermeld, zie
voorzijde boekje. Al jaren pronkt dit logo op ons groene buurtboekje.
Het logo heeft een beetje de sfeer van die goede oude tijd! Wij, het
bestuur, vinden dat het tijd is voor een nieuw, fris, speels logo.
Criteria:
Het logo mag de activiteiten van onze buurtvereniging weergeven.
Het logo kan het doel (Saamhorigheid bevorderen, sociale contacten
aanhalen) van onze buurtvereniging bevatten.
Het moet passen bij de tijdgeest van 2010.
De grote van het logo moet 1/3 van het buurtboekje voormaat zijn.

Deelname:
Wij hopen dat vele buurtbewoners aan de slag gaan met het ontwerpen
van een nieuw logo. Wij zijn benieuwd welke ontwerpen we voor 21 mei
in Zeisstraat 19 in de bus ontvangen of via onze mail voor 21 mei
krijgen toegestuurd.

Prijs:
Doe mee en win een taart met jouw ontworpen logo.
Maar de grootste prijs is natuurlijk dat jouw logo voortaan op het
buurtboekje staat en in de toekomst op de website van sportpark II is
terug te vinden.
De jury!

Kijk nou eens….

Markies van Breda

Sinds 2004 woont de familie Snelders in de Steijnlaan in de wijk
sportpark II. Zowel Robert als Giselle waren al bekend met de wijk.
Beide hebben in hun jeugd gewoond in de Sikkelstraat. Robert is in het
korte stukje geboren en getogen en Giselle heeft een hele tijd in het
verlengde stuk gewoond. Ze waren na de verhuizing van Giselle elkaar
even uit het oog verloren, maar tijdens de carnaval zijn ze elkaar in
café parkzicht gelukkig weer tegen gekomen. Nu zijn ze weer terug in
de wijk met hun twee jongens, Robin en Ryan.
Ze hadden al enige tijd het idee een carport te bouwen naast hun huis.
Robert is graag in de weer met oldtimers en het project waar hij nu
mee bezig is (het ombouwen van 2 mini’s naar een rijdende mini en een
aanhanger) verdient natuurlijk een droog bouwplaatsje.
Na 6 maanden kwam uiteindelijk het verlossende woord: het mocht!

Nu de eerste mooie zonnige dagen zijn aangebroken, is het ook tijd aandacht
te besteden voor een middenstander in de wijk die een wel zeer toepasselijk
produkt vervaardigd. Aan de Poolseweg resideert de namelijk de Markies van
Breda, die zoals de naam al doet vermoeden, markiezen maakt.

Op de foto zie je het resultaat tot nu toe

In zijn werkplaats aan de Poolseweg 130 maakt Murat Bayrak zijn markiezen.
Murat zit al sinds zijn 15e in het vak. Begonnen bij een bedrijf in zonweringen
en na 20 jaar zijn eigen zaak. Bij de Markies van Breda worden markiezen met
de hand gemaakt en ook de montage doet de Markies in eigen beheer. Het zijn
overigens niet alleen markiezen waar voor je bij de Markies terecht kunt.
Murat levert ook zonweringen, rolluiken en screens in alle soorten en maten.
Omdat Murat een achtergrond als timmerman heeft, gaat zijn voorliefde naar
het met de hand vervaardigen van markiezen. Zo is ook de naam van zijn
bedrijf ontstaan. Het advies van zijn toenmalige baas luidde om zich vooral te
specialiseren in het vervaardigen van markiezen. Dit bracht Murat er toe om
zijn bedrijf Markies van Breda te noemen.
De markiezen die Murat vervaardigd zijn terug te vinden bij particulieren die
hun woonhuis er mee verfraaien. Maar ook worden zijn markiezen veel
toegepast in de horeca. Zowel te verfraaiing van het pand, als ook als
overkapping van een terras. Zo is restaurant Sol y Sombra aan de Prinsenkade
een mooi visite kaartje van wat Murat kan maken.
Soms komt hij daarbij wel eens voor een uitdaging te staan. Wat dacht u van
een markies van elf en een halve meter breed en drie en een halve meter diep.
Het valt niet mee om daar de stof voor te knippen. Maar minder groot kan ook;
zo heeft Murat ook al een van de huizen in onze eigen wijk voorzien van
markiezen. Handwerk is dus zeker nog te vinden in onze wijk.
Kijk ook eens op zijn website: www.demarkies.sitesupport.nl

Op 22 mei 2010
Beste buurtbewoners het is dan eindelijk zover, de grote en spectaculaire
opening van het Achillesplein!!!
Wanneer: zaterdag 22 mei 2010
Waar:
Achillesplein
Hoe laat: 14.00 uur tot 24.00 uur

Wat gaan we doen:
Vanaf 14.30 uur beginnen leuke spelen en een sporttoernooi voor de hele familie.
Rond 16.30 uur opent wethouder Bergkamp het vernieuwde plein op officiële
wijze.
Vanaf 17.30 uur is er een frietkraam en de hele middag/avond zijn er
consumpties voor kleine prijsjes.
Aansluitend een spetterende feestavond met bekende DJ’s die muziek gaan
draaien vanaf de jaren 70 tot de hedendaagse popmuziek!
Na 23.00 uur doen we het wat rustiger aan.
Binnenkort ontvangt iedereen in de wijk een flyer en het programma boekje in
de brievenbus!
Wanneer je tijd en zin hebt om bij ons buurtfeest te helpen, geef je dan op als
vrijwilliger:
Naam:
Adres:
o Ik help mee met het opbouwen
o Ik help mee tijdens het openingsfeest
o Ik help mee bij het opruimen
Lever bovenstaande strook in bij Floris Kwast, Smutstraat 51.
Voor 15 mei inleveren!

Beste sportieve buurtbewoners Sportpark 2,
Op 22 mei 2010
wordt ook op feestelijke wijze het kunstgrasveld voor alle leeftijden in gebruik
genomen.
Op het kunstgrasveld gaat namelijk een sporttoernooi plaats vinden,
voor voetbal en hockey.
De wedstrijden beginnen om 14.30 uur. De hele familie mag mee doen!

Je kunt je inschrijven of individueel (dan delen wij je in een team in) of als een
team van maximaal 6 spelers. Je mag per deelnemer uit Sportpark 2 één speler
van buiten de buurt introduceren.
De organisatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor zaken die zich
voordoen.
Vul onderstaand aanmeldstrookje in en doe deze uiterlijk 15 mei 2010 in de
brievenbus bij Achillesstraat 132.
__________________________________________________________________
Kunstgrastoernooi Sportpark 2: ik doe mee/wij doen mee!
Voor de sport (aankruisen wat van toepassing is):
0
voetbal
0
hockey (stick zelf meenemen)
Naam speler 1:
Naam speler 2:
Naam speler 3:
Naam speler 4:
Naam speler 5:
Naam speler 6:
Contactadres:

Proficiat bewoners van het Sportpark.
Binnenkort wordt het gemoderniseerde "Achillesplein" opgeleverd. Een
vernieuwde speeltuin voor de kleinsten, een kunststof speelveld voor de iets
oudere, een "hangplek" voor onze aankomende pubers en een hekwerk voor de
algemene veiligheid.
We hebben dat grotendeels te danken aan de inzet van een grote groep
jongeren uit onze eigen wijk de afgelopen jaren. Door hun positieve houding viel
het ons gemeentebestuur op dat hier iets te belonen viel. Ik denk dat het
veldje nu klaar is als speelvoorziening voor de komende jaren. Er komen immers
steeds meer jonge gezinnen met kinderen in de wijk die daar dankbaar gebruik
van kunnen maken.
Toch bestaat er bij een aantal bewoners enige twijfel over de mogelijke
overlast in de toekomst.
Als wijkagent heb ik de voorgaande jaren in Breda meerdere jeugd projecten
meegemaakt die zich positief hebben ontwikkeld en waarbij de overlast gering
was.
Dat succes is niet alleen door de politie bereikt maar vooral door de "buurt".
Vanaf het begin is het belangrijk dat we het huidige gedrag handhaven.
Daarvoor werken de gemeente, het jongerenwerk, de buurt en de politie samen.
Dat betekent, krachtig signaleren als er iets plaats vindt dat echt niet door de
beugel kan.
Vooral samen werken en grenzen aangeven.

Snel is Robert aan de slag gegaan. Hij bouwt de carport helemaal zelf.
Het is nog niet helemaal af. Aan de zijkant komen nog schotten en het
dak moet er nog op, maar je kan al goed zien hoe het moet gaan worden.
De carport is het tweede grote project van de familie Snelders.
Eerder hebben ze aan de achterkant van het huis een uitbouw
geplaatst. Ook deze uitbouw is helemaal door Robert zelf neergezet.
Op de foto nogmaals het resultaat tot nu toe

Wij als politie hanteren met jeugdigen het beleid:
1. bespreken.
2. afspraken maken.
3. eventueel waarschuwen.
4. sanctie. (dit laatste komt dan nog maar zelden voor)
Hierdoor blijven we met elkaar in gesprek en gaan we respectvol met elkaar
om.
Mocht u meer informatie willen, dan ben ik bereikbaar via 0900-8844 of
www.politie.nl ,
of team-zuidoost@mw-brabant.politie.nl.
Ik hoop u op 22 mei 2010 bij het openingsfeest te ontmoeten.
Met vriendelijke groet.
Jan van Gils,Wijkagent.

Heeft u ook een leuk verhaal over de wijk, een bijzondere verbouwing
aan uw huis of tuin, een bijzondere verzameling, hobby voor deze
rubriek, neem dan contact op met mij: Amber Aartsen 076 5151211, of
e.mail: aart2027@planet.nl.

