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Beste buurtbewoners,
Er zit weer groei in de buurtvereniging. Tijdens de afgelopen jaarvergadering
werd duidelijk dat er weer meer mensen lid van onze buurtverenging worden na
een aantal jaren van teruggang. Wij vinden dit fijn en belangrijk. Het geeft ons de
mogelijkheid om in deze economisch wat mindere tijden onze activiteiten te
kunnen blijven organiseren.
Nu weten we dat dit mede veroorzaakt wordt door een aantal doelbewuste
acties. Een ervan, het huis-aan-huis bezorgen van ons boekje, herhalen wij
daarom dit jaar. Mocht u dit boekje vandaag voor het eerst onder ogen krijgen:
u bent welkom bij de oudste buurtvereniging van Breda, die zich richt op
activiteiten om de saamhorigheid in de buurt te bevorderen. Maak gebruik van
het aanbod om lid te worden en geniet mee van onze activiteiten, onze
geweldige website en onze mailtjes waarin we zaken melden die ook voor u van
belang kunnen zijn. Zo berichtten wij recent over een insluiping bij een bejaard
echtpaar uit de buurt en vroegen uw medewerking bij het politieonderzoek.
Bij dit voorval bleek maar weer eens dat wij prima contacten hebben met de
wijkagent. Waar aanvankelijk geen onderzoek werd ingesteld ging onze wijkagent
na vragen van onze kant toch dieper op de zaak in. Dit waarderen we. Jan van
Gils had nog wel een goede tip. In Breda is een Inbraak Preventie Team die gratis
bij u thuis kan komen, zonder enige verplichting. Zij voeren een controle uit en
geven advies. Hierna kunt u of zelf aan de slag, of kunnen zij de benodigde
“mannetjes” voor u regelen. Dit team is een initiatief van de gemeente Breda en
heeft geen commerciële achtergrond. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer
5310180.
En zo helpen we elkaar weer met als doel onze wijk nog leefbaarder te maken.
Doet u ook mee door lid te worden en/of te komen naar een van onze
activiteiten?

Ad Huijsmans, voorzitter
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Holistisch Energetische Massage
KIOM Massage
Hotstone Massage
Ben je druk en wil je onthaasten, zit je niet lekker in je vel en wil je
ontspannen, heb je lichamelijke klachten en wil je je vitaler voelen?
Massage biedt een moment van rust en aandacht voor jezelf.
Locatie: Sikkelstraat 38, 4818 EJ Breda
Telefoon: +31 (0)76 522 5542 Mobiel: +31 (0)6 15 08 63 81
Website: www.elmassagepraktijk.nl E-mail: info@elmassagepraktijk.nl

Business Centre Noble House Ceresstraat 35 4811 CB Breda www.archipelcoaching.nl
Loopbaan- leefstijlcoaching en Magic Adventures
www.magicadventures.nl
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Tips van Karen
Door Karen

Tips voor een stralende voorjaarsschoonmaak
Het zonnetje schijnt, de krokussen komen uit de grond en daarmee ook de
bekende kriebels in het voorjaar: tijd voor de grote schoonmaak! Dit keer een
aantal tips om het huis aan kant te krijgen met een stralend humeur:
Music, Maestro!
Zet een cd aan met je favoriete muziek: salsa, Nederlandstalig of rock:
waar jij een goed humeur van krijgt. Zet het volume hoog of gebruik een
MP3-speler.
Ruimte
Zorg dat je genoeg ruimte hebt om te manoeuvreren met een stofzuiger
en emmers. Laat geen spullen op de grond slingeren, gooi alle was in de
wasmand en hang vloermatten en tapijtjes buiten, dan kunnen ze
meteen luchten.
Volgorde
Begin met het klusje waar je de grootste hekel aan hebt, dan wordt het
daarna alleen nog maar leuker om te poetsen. Je kunt ook beginnen op
de plaats waar een sopje geen overbodige luxe is zoals de ramen die grijs
geworden zijn: dat geeft meteen voldoening.
Ventileren
Zet terwijl je aan het schoonmaken bent zoveel mogelijk ramen open,
dan vullen alle ruimtes zich snel met frisse lucht en je kunt zelf wat
zonnestralen meepakken.
Weg ermee
Gooi spullen die je niet gebruikt en/of niet meer houdbaar zijn meteen
weg. Zet een grote vuilniszak klaar en hou je vooral niet in! Een
opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd.
Beloning
Na dat harde boenen en schrobben heb je recht op een verzetje. Met een
gebakje in het vooruitzicht hou je het met gemak een paar uur vol.
Meer schoonmaaktips? Kijk eens op www.omaweetraad.com
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Het Klikocomplot
Door Carolien

Een van de simpelste dingen in het leven is het vuilnis buiten zetten. Je zet de bak
op tijd aan de kant van de straat en hij wordt geleegd. Dat is alles. Helaas
gebeurde het een keer dat ik net aan de koffie zat toen ik de vuilniswagen langs
zag rijden, maar mijn kliko stond nog niet aan de straat. Ik rende snel naar buiten
om mijn bak klaar te zetten. Toen ik aankwam, zag ik dat de vuilnismannen al
bezig waren met legen. Hijgend maar voldaan zei ik trots:
”Pfff, net op tijd!”
“Goeiedag mevrouwtje, wat is het huisnummer van uw kliko?”
“36, hoezo?”.
“Sorry, mevrouwtje we zijn bij nummer 37; uw bak kan niet meer geleegd
worden”.
Verbijsterd keek ik hem aan en vroeg of hij een grapje maakte. Nee, hij maakte
geen grapje; het kon echt niet meer, want het computersysteem van de
vuilniswagen kon alleen op volgorde van huisnummer werken. Hij liet zelfs zien
dat de vuilniswagen mijn bak niet vastgreep om hem te legen. Verslagen en
beteuterd liep ik met mijn volle kliko terug naar huis.
De grote vraag is nu: Waarom kunnen de vuilnisbakken alleen op volgorde van
huisnummer geleegd worden? Wordt al het vuil gescand en geregistreerd zodra
het in de vuilniswagen valt? Door die strikte nummeropvolging weten ze precies
van wie welk vuil is.
“Tjee, meneer van nr. 36 is goed verkouden met al die antigrippine blisters”.
“En mevrouw heeft een zware week gehad, want er liggen zoveel
koekjesverpakkingen in de bak.”
Dan vraag je je ook af wat de gemeente met die informatie moet. Kan de
gemeente zometeen uit het huisvuil opmaken wat je op je kerfstok hebt? Ze
weten waar je lid van bent en wat je van plan bent te gaan doen. Ze kunnen die
informatie doorkoppelen aan de belasting, politie en verzekeringen. Dan moet je
plotseling meer premie betalen omdat ze de laatste tijd veel afhaal chinees in je
kliko hebben gevonden. En de politie komt op voorhand voor overlast
waarschuwen omdat ze een bonnetje hebben gevonden met allemaal bier, wijn
en chips waar ze uit opmaken dat er een feestje aan zit te komen.
De discussie over bewakingscamera’s en over het uitwisselen van bankgegevens,
dat is vast een afleidingsmanoeuvre! Heel onze privacy ligt immers al letterlijk op
straat! Ze weten alles al van ons via ons huisvuil!
Paranoïde word ik van deze gedachte. Ik besluit dat ik maar één ding kan doen en
dat is de afvalservice van de gemeente bellen. Ik krijg een vriendelijke dame aan
de lijn en ik leg haar het verhaal uit. “Waarom kunnen de kliko’s alleen op
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volgorde geleegd worden?” De dame vindt het een belachelijk verhaal en
verzekert me dat dit niet het geval is. Ik probeer nog met klem uit te leggen dat
de vuilniswagen mijn bak pertinent weigerde.
“Nee, mevrouw, dat is onzin!”
Nu begin ik aan me zelf te twijfelen. Verzin ik dit nu? Heb ik even een parallel
kafka-universum gezien waarin de bureaucratie volledig is doorgeslagen? Ik weet
het niet. Wat ik wel weet is dat ik beter uitkijk met wat ik weggooi.
Big Brother is watching my garbage.
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Uitgelicht!
Door Carolien

Al jaren kunnen mensen uit de buurt op woensdagavond rikken en jokeren. Maar
wie organiseert dat nu eigenlijk? Het antwoord daarop is: Jos en Marga. Ze
wonen al sinds 1974 in de Spadestraat en ze zijn altijd zeer betrokken geweest bij
de buurt. Zij en hun kinderen hebben vaak deelgenomen aan activiteiten, maar
Jos heeft ook nog jaren in het bestuur gezeten. Toen hij 65 werd, is hij daarmee
gestopt. Het werd tijd om het stokje aan de jongere generatie te geven.
Maar stilzitten is niet aan Jos en Marga besteed. 10 jaar geleden hebben ze de
organisatie van de kaartavonden op zich genomen. Zelf zijn zij ook fanatieke
kaartspelers. Ze kaarten niet alleen op woensdagavond maar ook op
maandagavond.
De organisatie is een geoliede machine. Jos houdt de lijsten en de scores bij. De
dag na de kaartavond zit hij achter de computer de scores in te voeren. Marga
zorgt voor de prijzen. Iedere maand gaat ze erop uit om iets leuks te verzinnen.
Hoewel ze kwiek van geest zijn, beschouwen zij zich als de oudere generatie in de
buurt. Ze zijn echter nog lang niet van plan om te stoppen.
“Omdat het eens in de maand is, is het goed vol te houden”, zegt Marga. Als het
vaker zou zijn geweest weet ze niet of ze het zo lang had gedaan.
Wat geeft hen de motivatie om dit al zo lang te organiseren? Het antwoord komt
snel en concreet. “Omdat de mensen het zo leuk vinden!”
Dit geeft Jos en Marga genoeg energie om er nog jaren mee door te gaan.

Jos en Marga
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Sportpark II zet zich in voor het goede doel
De Roparun is een 530 kilometer lange non-stop estafette voor hardlopers van
Parijs naar Rotterdam. De lopers worden onderweg begeleid door een team van
fietsers en verzorgers.
In juni 2011 (tijdens het Pinksterweekend) wordt de Roparun voor de 20e maal
gelopen. Het doel van deze estafette is gelden te verwerven ter ondersteuning
van kankerpatiënten die geen uitzicht meer hebben op herstel. In Breda is o.a.
het Inloophuis voor kankerpatiënten van de Honingraad aan de Johan Willem
Frisolaan gerealiseerd.
Vier buurtbewoners gaan zich met hun team, Team Sprinters 117 van de Bredase
Atletiekvereniging Sprint met 8 hardlopers, hun fietsers en verzorgers, inzetten
voor dit mooie doel: “Leven toevoegen aan de dagen, als geen dagen meer
kunnen worden toegevoegd aan het leven”.
Even voorstellen:
Toos de Jong (Cronjéstraat) is de cateraar van het team. Zij gaat voor de
derde keer mee en zorgt dat het de teamleden aan niets ontbreekt.
Arjet Wijngaard (Achillesstraat) gaat voor de tweede keer mee als
fysiotherapeut: een belangrijke ondersteuning voor de lopers die een
topprestatie leveren.
Christel Bockting (Steijnlaan) is teamcaptain. Zij zorgt voor de organisatie
en de communicatie tijdens de loop.
Ad Huijsmans (Achillesstraat) is chauffeur tijdens de loop waarbij hij de
lopers naar de goede plaats brengt voor de aflossingen.
Met de buurtvereniging van Sportpark II willen we vast starten met de Roparun,
maar dan in onze buurt. Bij de sponsorloop van onze buurtvereniging zullen ook
deze mensen aanwezig zijn om u al uw vragen over dit initiatief te
beantwoorden. Uiteraard hopen ze dat u helpt om zoveel mogelijk geld bij elkaar
te rennen. Een heel eerlijk doel: 100% van de opbrengst wordt door de lopers
meegenomen tijdens de grote tocht en in Rotterdam afgestaan aan Stichting
Roparun. Het is voor de lopers en hun helpers een enorme steun in de rug. Kijkt u
voor meer informatie op www.teamsprinters.nl
Op pagina 16 vindt u informatie over de buurtactiviteit op vrijdag 29 april waarbij
we ons gaan inspannen voor een Goed Doel: de Roparun.
Op de volgende bladzijde vindt u het sponsorformulier.
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Roparun in Sportpark II
Op vrijdag 29 april vindt de sponsorloop plaats tussen 19.00 uur en 20.30 uur.
We lopen rondjes van 350 meter over een geheel autovrij parcours. De route is
Achillesplein, Hertzogstraat, Cronjéstraat.
We lopen in verschillende leeftijdscategorieën gedurende een bepaalde tijd:
0 t/m 5 jaar krijgen 15 minuten de tijd
(bij deze categorie mogen uiteraard ook papa’s en mama’s met buggy,
wandelwagen of aan ’t handje meedoen)
6 t/m 10 jaar krijgen 20 minuten de tijd
10 t/m 100 jaar krijgen 30 minuten de tijd
Binnen de gestelde tijd krijg je de kans om een bepaald aantal rondjes te lopen.
Je daagt jezelf uit:
of om een bepaalde afstand te lopen (zoveel x 350 meter). In dit geval
vraag je jouw sponsor je te betalen als je het doel haalt.
of om binnen de gestelde tijd zoveel mogelijk rondjes te lopen. In dit geval
laat jij je sponsoren per rondje
Het sponsorformulier aan de binnenkant geeft je de vrijheid dit zelf in te vullen
op de door jou gekozen manier.
Je kunt het geld dat je ophaalt op 29 april inleveren, maar het kan ook zijn dat je
sponsors eerst willen zien wat je presteert. Je kunt dan je sponsorgeld nog tot 20
mei inleveren bij Ad Huijsmans (Achillesstraat 74)
Ik kan niet meedoen, maar kom zeker kijken…
Uiteraard zijn er ook supporters nodig. Er is koffie en thee om de keel te smeren
bij het aanmoedigen. Er is ook een stand aanwezig van Teamsprinters waar je
informatie kunt krijgen over het goede doel waar we het voor doen en waar je
eventueel een bijdrage kunt achterlaten.
Het is natuurlijk ook gewoon weer zo’n leuke buurtactiviteit waarbij je de kans
krijgt de mensen uit de straat of buurt te spreken.
Ik doe mee…
Aanmelden is niet strikt noodzakelijk, maar wij zouden het fijn vinden om een
indicatie te krijgen van de hoeveelheid deelnemers. Daarom de vraag of je je wilt
aanmelden via info@sportpark2.nl
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Kijk nou eens…
Door Amber

Sinds 2003 woont de familie Mureau op de Korte Ploegstraat in de wijk Sportpark
II. Marcel is opgegroeid in de wijk Zandberg, en de jaren dertig stijl van de wijk
sprak ze erg aan. Eerst woonden ze op nummer 17 en sinds 2005 wonen Marcel
en Katrijn met hun meiden, Linne en Liessel, op nummer 11. Ze zagen het “Te
Koop” bord in de tuin van de buren op nummer 11 en na een rondleiding hebben
ze direct een bod gedaan.
In mei 2010 zijn ze aan de grote verbouwing begonnen.
Door het plaatsen van een steunbalk was het mogelijk over de volledige breedte
van de woning een uitbouw van drie meter te plaatsen.
Oude situatie

Katrijn wilde heel graag de kamer-en-suite terugbrengen. Achteraf kwam dat
heel goed uit, want met de en-suite ombouw hebben ze het hoogteverschil van
de plafonds weg kunnen werken. Helaas konden de oude deuren niet hergebruikt
worden omdat ze niet hoog genoeg waren.
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Het resultaat van de verbouwing is een grote woonkeuken en een kamer-ensuite. Tijdens het bouwen heeft Katrijn met platen precies uitgemeten waar het
stopcontact onder de eettafel, in de vloer, moest komen. Handig voor een laptop
bijvoorbeeld.
Over de lengte van de woonkeuken hebben ze een bankkast laten maken. Deze
geeft veel opbergruimte, extra zitplaatsen en speelruimte voor de kinderen.
Katrijn kan Joore Interieurbouw uit Made, die zowel de keuken, kamer-en-suite
als bankkast gemaakt heeft, aan iedereen aanbevelen.
De achtergevel is betimmerd met red cedar en om het geheel af te maken,
hebben ze ook de tuin opnieuw ingedeeld waardoor de drie meter, die eraf is
gegaan, niet gemist wordt.
De nieuwe situatie:

De nieuwe kamer-en-suite:

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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Samenvatting Algemene Ledenvergadering
Door Ritchie

Op woensdag 09-02-2011 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
Helaas was de opkomst van de leden minimaal. We zouden graag zien dat meer
leden de A.L.V. bezoeken, zodat we een representatieve afspiegeling hebben van
onze leden.
Een samenvatting van het verslag van deze vergadering:
De voorbereidingen voor het jubileumfeest in 2012 zijn in volle gang.
De nieuwe huisstijl en vormgeving van het boekje is goed ontvangen.
We hebben 2010 afgesloten met een negatief resultaat van ruim
€ 1000. De oorzaken daarvan zijn: hogere kosten, het openingsfeest
van het Achillesplein en de aanschaf van inventaris.
De traditionele activiteiten zijn als vanouds goed bezocht; voor
nieuwe activiteiten was de animo helaas minder.
Voor 2011 zijn er vooralsnog plannen voor 17 activiteiten.
De ledenontwikkeling in 2010 was fantastisch: van 258 naar 302
huishoudens! (+ 17%)
De kascontrolecommissie heeft over boekjaar 2010 décharge
verleend.
De contributie is vastgesteld op € 5 per huishouden (gelijk aan 2010)
Wilma is afgetreden als hoofdredacteur. Carolien Rijven volgt haar op.
Carolien, welkom in het bestuur!
De overige leden van het (dagelijks) bestuur zijn allen herkozen.
Het volledige verslag van de vergadering kunt u nalezen op onze website.
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Sudoku
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Gevraagd
Beste buurtbewoner,
Ik houd erg veel van lezen en ik vroeg mij af of ik
niet een boek kon lenen van iemand. Ik zou graag
‘Een keukenmeiden roman’ van Kathryn Stockett
lezen. Dat scheelt mij in kosten en ruimte op de
boekenplank.
Mijn telefoonnummer is: 076-5284814
Adres: Sikkelstraat 36
Alvast bedankt.
Carolien Rijven
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Kleurplaat
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Paaseieren zoeken
De knoppen komen voorzichtig aan de bomen en de vogeltjes beginnen weer te
kwetteren. En dat betekent dat de paashaas weer in de buurt is. Hij gaat speciaal
voor de buurtkinderen paaseieren verstoppen.
Wil je ze vinden? Kom dan op 24 april om 11.30 uur na het
paasontbijt met je vader en/of je moeder naar het terrein van
de kazerne aan de De la Reijweg. Ouders kunnen meezoeken,
maar kunnen ook onder het genot van een kopje koffie met
een chocolaatje vanaf de kant aanmoedigen. Natuurlijk is er
voor jullie ook wat te eten en te drinken. Er zijn ook speciale
paasprijzen te winnen!
Met andere woorden: de paashaas heeft weer veel in zijn mars dit jaar.
Dus kom; De paashaas kijkt naar je uit!
Voor deze activiteit hoef je je niet aan te melden.
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Rikken en Jokeren 2011-2012
Ook dit jaar organiseren wij weer zeven rik- en jokeravonden in zaal “De
Zandberg” aan de Zandberglaan 54bis. De leiding hiervan is in handen van Marga
en Jos Vissers. De avonden zullen gehouden worden op :
Woensdag 28 september 2011
Woensdag 26 oktober 2011
Woensdag 30 november 2011
Woensdag 21 december 2011
Woensdag 25 januari 2012
Woensdag 29 februari 2012
Woensdag 28 maart 2012 (prijsuitreiking)
De aanvangstijd is 19.30 uur.
Noteer deze data in uw agenda of op uw kalender.
Leden betalen €1,- per persoon. Niet leden betalen € 1,50 per persoon.
Tot ziens op onze eerste kaartavond, op woensdag 28 september.
Veel plezier!

Jeugd bowlen
Jaaah! Laat die sterke armen werken! Zorg dat je zoveel mogelijk kegels omgooit
met die bowlingbal. Laat zien wat je kan op vrijdag 1 april (nee, geen grap) op de
bowlingbaan. Het officiële adres is nassausingel 28 maar we weten allemaal dat
het naast de Pathé bioscoop ligt. Het begint om 19.00 uur tot 20.00 uur.
Voor deze activiteit wordt een kleine bijdrage gevraagd van €2,50. Dat is de huur
van de baan en een drankje. Graag betalen op de avond zelf.
Aanmelden vóór 25 maart via onderstaand strookje of via info@sportpark2.nl.
Ja! Ik wil bowlen op vrijdag 1 april om 19.00 uur!
Naam ................................................................................ Leeftijd .........................
Naam ................................................................................ Leeftijd .........................
Naam ................................................................................ Leeftijd .........................
Naam ................................................................................ Leeftijd .........................
Adres .............................................................................. Telefoon .........................
Emailadres ..............................................................................................................
Het strookje inleveren bij Ad Huijsmans, Achillesstraat 74.
TOT VRIJDAG 1 APRIL!
26

27

28

