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Website
Door: Ritchie
Neemt u eens een kijkje op onze website voor meer informatie over de
buurtvereniging, de buurt en Breda: www.sportpark2.nl Ook kunt u zich
aanmelden voor de ledenservice. Zo krijgt u toegang tot een beveiligd
onderdeel van de website exclusief voor leden van de buurtvereniging!
Hier kunt u onder andere foto’s bekijken, een advertentie plaatsen en zien
welke materialen u bij de buurtvereniging kunt huren.
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Beste buurtbewoners,

Carnaval

Mooi boekje hè? Lekker fris en vernieuwend met dat nieuwe kleurtje en logo.
Verandering van spijs doet eten. Het mocht wel eens na zoveel jaar. Ik zelf
bijvoorbeeld, kreeg al twintig jaar het groene boekje in de bus.

Ook dit jaar geen Carnaval in onze vertrouwde gemeenschapshuis de Zandberg
maar wel bieden we jullie twee goede alternatieven aan.

Ja,ja: zolang woon ik al weer in deze buurt. Ik kan me nog goed herinneren dat ik
hier kwam wonen. Destijds waren ik en mijn vrouw (toen vriendin) één van de
eersten van een nieuwe golf bewoners. Tussen 1995 en 1999, toen onze kinderen
geboren werden, zijn er alleen al in de Achillesstraat zo’n 15 kinderen geboren.
En we werden allemaal lid van de buurtvereniging, natuurlijk. Jarenlang hebben
mijn kinderen erg genoten van alle activiteiten. Overal vertelden we trots hoe
actief men in onze buurt wel niet was. Ik hoop, en denk te zien, dat u mijn
enthousiasme deelt. Sinds ik in het bestuur zit heb ik al veel gezinnen fanatiek
deel zien nemen aan de activiteiten. Binnen het bestuur kijken we daarbij vooral
uit naar het paaseieren zoeken in de vroege lente. Elk jaar zien wij gezinnen met
jonge kinderen “ uit hun winterslaap” komen en voor het eerst deelnemen. Dan
weten we weer: er zit leven in de buurtvereniging!
Ook voor een bestuursfunctie zijn er nog steeds mensen te porren. Ik ga lekker
niet vertellen wie we bereid hebben gevonden het bestuur te komen versterken.
Als u daar benieuwd naar bent hebt u een goede reden om onze jaarvergadering
te bezoeken, waar wij de nieuwe bestuurleden zullen voordragen. Uiteraard
worden er op deze vergadering ook belangrijke andere zaken besproken, waarbij
uw aanwezigheid belangrijk is. Ik hoop u dan ook te zien op 9 februari. Dat
nieuwe bestuursleden echt iets toevoegen bleek het afgelopen jaar maar weer
eens. De komst van Ritchie Piessens in ons bestuur heeft er in ieder geval voor
gezorgd dat onze wens om te komen tot een website uit is gekomen. Ritchie
heeft er echt iets prachtigs van gemaakt. U MOET kijken: www.sportpark2.nl .
Ritchie: geweldig mooi gedaan.
Dat we weer een redelijk gevuld bestuur hebben hoeft u er niet van te
weerhouden eens na te denken hoe u ook uw steentje kunt bijdragen. Zo zoeken
wij altijd mensen die een activiteit (mede) willen organiseren. Denk er eens over
na en ga gerust eens praten met iemand van het bestuur. Een voorbeeld: In 2012
bestaat uw buurtvereniging namelijk 75 jaar. In klein comité zijn we al aan het
nadenken. Denkt u mee? Gezellig!!

2

OPENT DE DEUREN EXCLUSIEF VOOR HET
KINDER-CARNAVAL!!

Het kinder-Carnaval in Charelli (Van Coothplein 35) is op zaterdag middag 5 maart
vanaf 14.00 uur.
OF…

aan de Erasmusweg 24, opent ook de deuren
voor Sportpark II
Net als vorig jaar zal gemeenschapshuis Erasmus drie dagen zijn deuren openen
voor het carnaval op vrijdag 4 maart, zaterdag 5 maart en zondag 6 maart.
Met het ter perse gaan van dit boekje zijn de precieze openingstijden en
activiteiten helaas nog niet bekend. Maar houdt hun site in de gaten:
www.gemeenschapshuiserasmus.nl
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Schaatsen
We hebben al veel kunnen oefenen op natuurijs en het schaatsen zit bij vele al in
de benen. Helaas is het meeste al weer weggesmolten. Maar dat mag de pret niet
drukken! Het wordt dan hoog tijd dat we gaan schaatsen met de buurt op de
kunstijsbaan aan de Terheijdenseweg. Dat staat te gebeuren op zondag 13
februari.
We willen om 11.15 uur verzamelen bij de kassa van de kunstijsbaan.
Van 11.30 tot 13.30 gaan we schaatsen met de buurt. Je mag natuurlijk altijd
langer blijven schaatsen als je er om 13.30 nog niet genoeg van hebt gekregen.
Als het nog hard gaat vriezen dan gaan we niet naar de ijsbaan. We zoeken dan
een mooie natuurijsbaan. Mocht dat gebeuren dan wordt dat via de mail met u
gecommuniceerd.
Wij zorgen voor warme chocomelk en een grote koek!
Zorgen jullie voor handschoenen en een muts, want deze zijn verplicht om te
dragen bij het schaatsen.
Mocht je zelf geen schaatsen hebben dan kan je deze huren bij de schaatsbaan.
Voor het huren is een legitimatiebewijs verplicht.

Maar eerst dus 2011. We hebben ook dit jaar weer veel leuks in petto. Zo gaan
we dit jaar een actie houden voor het goede doel. In de vergadering hebben we
afgesproken een leuke activiteit te organiseren waarbij we geld ophalen voor
Stichting ROPA-run. In onze buurt wonen 4 mensen die ook in 2011 meegaan met
de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam waarmee geld wordt opgehaald voor
de zorg aan mensen met kanker. Hier in Breda is hun werk zichtbaar door
inloophuis De Honingraad aan de Johan Willem Frisolaan aan de Zuidelijke
Rondweg. Wij kunnen de deelnemers aan de Ropa-run middels een actie
ondersteunen zodat ze hun prestatie leveren met in hun rugzak zo veel mogelijk
geld voor het goede doel.
In een vorig boekje heb ik u verteld dat ons bestuurslid Rinie Smits was
genomineerd voor de vrijwilligerspenning van de gemeente Breda. Op 10
december hebben we op een feestelijke bijeenkomst gehoord dat Rinie helaas
niet gewonnen heeft. De nominatie was op zichzelf al een hele eer en Rinie heeft
in ieder geval een hele gezellige feestavond mee mogen maken met zijn familie
en bekenden van zijn vrijwilligerswerk. Hij weet nu dat wij met de nominatie
hebben willen laten merken dat wij zijn inbreng zeer waarderen.
Ad Huijsmans, Voorzitter

De kosten van het schaatsen zijn voor leden: €1.00 voor de kinderen; €2,50 voor
de volwassenen. Niet-leden betalen de entree prijs die op de schaatsbaan wordt
gehanteerd.
Geef je op voor 7 februari bij Hans Bussmann, Smutsstraat 25, via bovenstaand
aanmeldstrookje of mail naar info@sportpark2.nl

Ik, Wij komen schaatsen op 13 februari
Naam ............................................................................... leeftijd............................
Naam ............................................................................... leeftijd............................
Naam ............................................................................... leeftijd............................
Naam ............................................................................... leeftijd............................
Adres ......................................................................................................................
e-mail adres ..................................................................... TEL. ................................
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Tips van Karen
Tips om je binnenshuis te vermaken
In de zomer vliegt de tijd voorbij: in de tuin werken, een eindje fietsen, naar de
stad voor een ijsje of gewoon genieten van de zon. De laatste weken stonden in
het teken van sneeuw, kou en gladde wegen. Dan is het toch wat moeilijker om
jezelf te vermaken. Hierbij een aantal tips waarbij je veilig binnen kunt blijven:
Ouderwets spelletjes doen. Trek de stekker uit de Wii en ga aan tafel zitten
met Rummikub, Mens erger je niet en/of Ganzenbord. En onthoud:
meedoen is belangrijker dan winnen!
Film kijken. Iedere avond komt er wel een leuke, recente film op televisie.
Zoek naar je favoriete genre of laat je verrassen. Een avond Animal Planet of
Discovery Channel is nog leerzaam ook.
Foto’s inplakken. Mijmer terug bij het zien van de vakantiekiekjes op het
strand of die gezellige camping en maak ondertussen plannen voor de zomer
van 2011.
Kasten opruimen. Kijk eens kritisch naar de zomerkleding die al een jaar
werkloos in je kast ligt. Of ga nu eindelijk je boeken eens alfabetisch
sorteren. En als het klaar is, beloon jezelf dan met de volgende tip.
Een lekker warm drankje maken. Zie de recepten hieronder. Van chocolade
wordt je gelukkig, en dat kun je wel gebruiken nu de dagen kort zijn…
Glühwein (voor 16 jaar en ouder…)
1 sinaasappel, 1 fles rode wijn, 1 kaneelstokje, 1 kruidnagel, 2 eetlepels suiker.
Boen de sinaasappel schoon en snijd hem in plakken. Giet de wijn in een pan
(liefst geen aluminium) en voeg de plakken sinaasappel, het kaneelstokje, de
kruidnagel en suiker toe. Verwarm het mengsel ongeveer een half uur op laag
vuur. Zorg ervoor dat de glühwein niet gaat koken. Geniet ervan!
Warme chocolademelk
Het standaardrecept voor chocolademelk is het mengen van gelijke delen
cacaopoeder (1 eetlepel) en suiker (1 eetlepel). Los de poeder en suiker op in een
scheutje koude melk. Voeg het mengsel vervolgens al kloppend toe aan 2
deciliter warme melk en klaar ben je. Je kunt de warme chocolademelk nog
lekkerder maken met een beetje vanille, een kaneelstokje, steranijs, een reepje
schoongeboende sinaasappelschil of een paar marshmallows.
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Ledenvergadering

Duivenpastei
Door: Carolien

Op woensdag 9 februari is weer onze jaarlijkse ledenvergadering. Om 19.30 gaan
we van start met koffie en thee. Het adres is Zandberglaan 54bis.
Er zal verslag worden uitgebracht van activiteiten, commissies en andere
ontwikkelingen binnen de buurtvereniging van het afgelopen jaar. Een financieel
overzicht van 2010 en 2011 zal eveneens worden gegeven en worden toegelicht
door de penningmeester Hans Bussmann.
En tot slot willen we onze plannen voor 2011 met u delen.
Uw gezelschap wordt zeer op prijs gesteld! Het bestuur is altijd geïnteresseerd in
de mening en de ideeën van buurtgenoten. Als u uw stem wil laten horen kom
dan op 9 februari naar de ledenvergadering!
BINGO!!!
Aansluitend aan de ledenvergadering van 9 februari zal een Bingo worden
gehouden. Er zijn diverse prijzen te winnen. Maar wat men in ieder geval wint is
een gezellige avond. Zin in gezelligheid? Kom dan naar de Bingo op 9 februari
vanaf 19.30 uur in de zandbergzaal aan de Zandberglaan 54bis.

Vacature
Het bestuur van Sportpark II is een gevarieerd gezelschap van verschillende
leeftijden, interesses en hobby’s. Wij zijn op zoek naar een:
Bestuurslid of (mede) organisator
Werkzaamheden: Deelnemen aan vergaderingen (+/- eens in de 6 á 8 weken)
Je mening geven
Ideeën spuien
Hand- en spandiensten verrichten
(je kunt zelf de hoeveelheid bepalen)
Activiteiten mede-organiseren en begeleiden
Functie-eisen:
Buurtbewoner zijn van Sportpark II
Ideeën willen delen
Hand- en spandiensten willen verrichten
Voornamelijk gaat het erom dat je om je buurt geeft en een steentje wil
bijdragen aan de gezelligheid en de betrokkenheid van je buurt wil vergroten.
Schroom niet om een vergadering bij te wonen of aan afspraakje te maken met
een van de bestuursleden.
Heb je interesse? Mail dan naar info@sportpark2.nl
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Een paar weken geleden streek een verdwaalde,
domme postduif neer in onze tuin. Verdwaald, omdat ze
duidelijk op zoek was naar een hok dat er niet was. Dom,
omdat ze had besloten dat wij haar nieuwe thuis zouden
worden. Zonder beschutting en met een kat die graag jaagt. Ze vond een plekje
op de zonnewering en was geenszins van plan om daar weg te gaan.
Eerst waren mijn man en ik in de veronderstelling dat deze witte dame even aan
het uitrusten was en na een dag weer weg zou vliegen. Dat gebeurde niet. Ze
bleef in onze tuin scharrelen en naar eten pikken. Voortdurend opgejaagd door
onze kat.
De dag erna ging ze ook niet weg en de dag daarna ook niet. Ze was echt van plan
om te blijven. Inmiddels maakten we ons zorgen over deze mooie vogel, want ze
was een beauty. Sneeuwwit met een donkergrijze kop en staart. We gaven haar
water en wat brood en omdat het zo stormde gaven we haar ‘s nachts een plekje
in de schuur.
Wat moet je met een domme duif die niet van plan is om weg te gaan? Ze had de
zonwering al ondergescheten en de kat had haar al twee keer bijna gevangen.
Ze was gemakkelijk te pakken en bleek om haar poot een ringetje te hebben. We
hebben het nummer van dat ringetje opgezocht op internet en we hadden snel
de eigenaar aan de telefoon. Echter, het was niet de eigenaar. Het was zijn
zwager. De eigenaar zelf was twee maanden eerder overleden en zijn zwager had
de hele duivenhandel van de hand gedaan. Deze duif was drie maanden geleden
niet terug gekomen van een vlucht. Onze vraag aan hem was wat we nu met de
duif moesten. “Nou mevrouw, U kunt hem altijd zelf de nek omdraaien”. “Sorry
meneer, dat zie ik niet als een passende oplossing; ik probeer het anders”.
Ik heb vervolgens de vogelopvang, het dierenasiel en de vogelbescherming
opgebeld. Zij gaven allemaal het advies om hem af te leveren bij de
postduivenopvang in Etten-Leur. Die zouden dan naar een nieuwe eigenaar
zoeken. “Maar wat gebeurd er met de duif als er geen nieuw baasje wordt
gevonden?”. “Tja mevrouw, dan wordt het toch een enkele reis naar de poelier”.
We hebben de domme postduif naar Etten-Leur gebracht. Ik weet niet wat er van
de duif geworden is. Ik hoop dat ze ergens in een leuke duiventil op een
kinderboerderij is geëindigd. Af en toe kijk ik nog even naar de zonwering in de
vage hoop dat ze ons komt bezoeken. Ik weet dan zeker dat ze nog leeft en dat ze
niet is geëindigd in een kerstpakket in de vorm van een blikje duivenpastei.
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Kijk nou eens….

Winterweer

Door: Amber

Ingezonden brief

De familie Martens, inmiddels wonen ze niet meer in de wijk Sportpark II, maar
ze hebben hier wel vroeger gewoond, met maar liefst 12 kinderen in de
Molenleystraat 1.

Jeetje, het leek zo kortgeleden, de sneeuwvlokken die naar beneden dwarrelden
en de bevroren straten. Het is alweer januari en de sneeuwschuivers en emmers
zout zijn alweer tevoorschijn gehaald.
Als ik dan zo bezig ben, dan vraag ik mij af waar die kinderen zijn die ’s zomers
aanbellen en een ‘heitje- voor- karweitje’ willen doen. Wat zou het heerlijk zijn
als ze zich nu lieten zien en voor diverse huizen het paadje schoon willen maken.
Het moet toch mogelijk zijn om ook in onze wijk op de stoep een pad vrij te
maken. Gelukkig zijn er nog buurtgenoten die zich hiervoor verantwoordelijk
voelen, maar ook velen niet. Roep dan de hulp in van kinderen die met dit weer
buiten zijn en graag even een paadje vegen, wat zout erover en klaar is kees! Wat
een genot voor de wijkbewoners.
Dit wordt dus een oproep aan de kinderen in de wijk. Meld je bij een huis waar
nog niet is geveegd en vraag of je een ‘heitje- voor- karweitje’ kunt verdienen.
Sportpark 2 kan dan trots zijn op de bewoners die hun verantwoordelijkheden
nemen.

Het begint op kasteel Bouvigne, papa en mama Martens komen elkaar tegen als
chauffeur en dienst/keuken meisje. Ze krijgen 13 kinderen, maar 1 kindje
overlijdt helaas na 4 maanden. Henk, Andre, Manus, Gerard, Paul, Carolien, Ans,
Mieke, Nettie, Sjaak, Alies en Gonneke.
Met Paul Martens (75) gaan we even terug naar zijn jeugd hier in Sportpark II.
Hij had een lieve vader en een lieve moeder die ook nog eens verschrikkelijk goed
kon koken op de 2 pitjes en de kachel. Paul heeft heel veel verhalen over zijn tijd
hier in de Molenleystraat, o.a. uit de oorlogsperiode. Bij de buren op nummer 5,
destijds bewoond door familie de Zwart, is een granaat naar binnen gevlogen. De
granaat ketste vanaf de straat, kwam binnen door de voorruit, dwars door de
woning, en vloog via de achterruit tegen het dak van één van de huizen aan de
Poolseweg. Heel lang is dit nog zichtbaar geweest aan de rode dakpannen waar
het gat heeft gezeten tussen de overige zwarte dakpannen.

Met hartelijke dank,
H. Bluemink, Buurtbewoonster

De familie Wolters (de familie van zijn moeder):

Aangeboden
Paneeldeur: 72,3x 200cm,
viervlaksverdeling met bakelieten kastknop.
Net als het huis is de deur meer dan 70 jaar oud,
maar dat zie je er niet aan af.
De paneeldeur is in zeer goede staat!
Prijs: 25 euro
Contact/adres: Zeisstraat 23
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Kleurplaat

Tijdens het bombardement van Gilze-Rijen ketst er zelfs een kogel tegen de
voordeur van de familie Martens.
Tijdens de bevrijding schuilt het gezin Martens in de kelder van familie Van de
Vijver op de Korte Ploegstraat 17, die extra gestut was.
Uiteraard haalden Paul met zijn broers en vrienden ook wat streken uit. Zo zette
Paul op 5 á 6 jarige leeftijd de schuur in brand. De vader van zijn vriendje Giel
Verdaasdonk (hij was politieagent) sprong over de muur en bluste de brand snel.
Toen oma langskwam verstopte Paul zich onder de tafel. Oma vroeg echter alleen
of hij naar de kerk was geweest die ochtend. Hij kon bevestigend antwoorden en
oma zei: kom dan maar onder die tafel vandaan.
Henk, Andre, Manus en Gerard op de Korte Ploegstraat
(de zijde die later afgebroken is), op de achtergrond de Eggestraat:

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
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