IN DEZE EDITIE O.A.:
BALLONNEN OPLATEN
UITGELICHT!
STOEPKRIJTEN
NAC IN DE BUURT

MEI/ JUNI 2011

2

Maandblad van de buurtvereniging Sportpark II
Mei/ Juni 2011, jaargang 74

Inhoud:
Voorwoord van de voorzitter ..................................................................................4
Tips van Karen ..........................................................................................................7
Ring ..........................................................................................................................9
Vacature .................................................................................................................11
Gezinsactiviteit.......................................................................................................11
Uitgelicht! ..............................................................................................................12
Mededelingen ........................................................................................................14
Oproep 75 jaar .......................................................................................................17
Sudoku ...................................................................................................................18
Gevraagd ................................................................................................................18
Kleurplaat ...............................................................................................................19
NAC in de buurt! ....................................................................................................21
Komende activiteiten .............................................................................................22

Bestuur buurtvereniging:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretariaat:
Leden:
Kopij voor de buurtkrant:
Website:
E-mail:
Bankgegevens:

Ad Huijsmans
Hans Bussmann
Ritchie Piessens
Rinie Smits, Floris Kwast, Carolien Rijven,
Monique Verschuren
Carolien Rijven, Sikkelstraat 36
Karen Meys, Eggestraat 22
www.sportpark2.nl
info@sportpark2.nl
Postbank 5038523 t.n.v. Sportpark II
3

Beste buurtbewoners,
Voor mij persoonlijk was het geen grote verrassing toen ik 21 april jl. BNdeStem
opensloeg en las dat de wijk Sportpark als beste wijk van Breda uit de
zogenaamde buurtmonitor was gekomen. Wij wonen hier natuurlijk niet voor
niets. Sportpark is een rustige, kinderrijke buurt met wat groen en toch dicht bij
de stad en allerlei voorzieningen. Het was vooral grappig om te lezen dat
buurtbewoners het zo op prijs stelden dat er weinig winkels in onze buurt waren.
Ik begrijp dat men dat zegt omdat het kan leiden tot verkeers- en
parkeeroverlast. Toch is het gevoel daarbij wat dubbel. Kleine winkeltjes zoals
een bakkertje of een postkantoortje zorgen er wel voor dat buurtbewoners
elkaar daar kunnen treffen voor een gezellig praatje. Anderzijds begrijp ik dat
zoiets niet rendabel meer is. Maar jammer is het wel.
Natuurlijk valt er altijd wel iets te klagen over zaken die in onze buurt niet
helemaal naar wens lopen, maar we weten nu dat het, volgens de buurtmonitor,
elders in Breda dus erger is.
Laten we vieren dat we zo’n leuke buurt hebben: ook in dit boekje staan weer
activiteiten waar we u graag voor willen uitnodigen. U weet dat bij de meeste
activiteiten de koffie en thee voor u klaar staan. Terwijl buurtbewoners zich aan
het inspannen zijn door een stoepkrijttekening te maken, of wat dan ook, is er
best tijd om eens te bomen over onze buurt en de eventuele problemen. Juist
door het rechtstreekse, onderlinge, contact kunnen we concreet iets doen om
onze buurt nog leefbaarder maken.
Lang leve Sportpark (al bijna 80 jaar) en lang leve de buurtvereniging
(volgend jaar 75 jaar).
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 geslaagde BBQ
Op de eerste warme dagen van dit jaar haalden veel buurtbewoners de Weber
of de wegwerpbarbecue tevoorschijn. Het grillseizoen is weer geopend! In de
tuinen klinkt gelach, geritsel van stokbrood en het klinken van glazen wijn. Heb je
ook zo’n trek?
Take it easy
Bij een barbecue mag het er makkelijk en relaxed aan toe gaan dus laat
iedereen zijn eigen hamburger bakken en zelf een bordje volscheppen.
Wanneer je wegwerpmaterialen gebruikt blijf je niet met de rommel
achter, of zet de vaatwasser open als subtiele hint.
Planning
Steek de barbecue, ongeacht welk type je gebruikt, op tijd aan. Het is
jammer als je nog moet beginnen met bakken zodra het stokbrood
afgebakken en de satésaus opgewarmd is.
Vlees noch vis
Je maakt niet iedereen blij met worsten en speklapjes maar gelukkig kun
je ook heel goed vegetarisch barbecueën. Bijvoorbeeld gepofte
aardappels met knoflookboter en spiesjes met geroosterde tomaten, ui
en stukken paprika.
Gedoe
Zie je er tegen op om een barbecue aan te schaffen of de doos van zolder
te halen? Een grillplaat en elektrische wok zijn ook zeer geschikt voor een
maaltijd in de tuin of een eenpersoonsmaaltijd. Minstens zo lekker en
gezond als de traditionele barbecue.
Restjes
Vlees en bijgerechten over? Vries het vlees in (mits het niet langer dan 30
minuten buiten de koeling is geweest), snijd het in kleine blokjes voor in
de wok of bak het vlees op de barbecue en leg het daarna in de koelkast.
Lekker als borrelhapje de volgende dag.
Meer tips? Kijk eens op www.bbqwijzer.nl
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Ring
Door Carolien

Weggooien? Nooit! Dat vindt hij zonde. Alles moet een tweede leven krijgen en
als dat niet kan, moeten de bruikbare onderdelen eruit gehaald worden. Je weet
maar nooit wanneer het nog van pas komt. Daarom wordt alles bewaard, want
misschien dat het nog iets oplevert op marktplaats. Zo niet, dan is mijn man een
hele zaterdag bezig om het apparaat schroefje voor schroefje te ontleden.
Dit is een nobele houding, maar er kleven nadelen aan. De zolder is inmiddels
een dichtgeslibde ader van oude apparaten. In dozen ligt van alles wat nog wacht
op een tweede kans. Zoals een doos met wel 12 verlengblokken van allerlei
formaat en leeftijd, een vuilniszak vol bubbeltjesplastic en een aantal oude
computers.
De zolder is niet de enige plek in het huis waar de bewaarwoede de dienst
uitmaakt. In de schuur kan ik bijna mijn fiets niet kwijt omdat er zoveel kasten en
dozen staan met onderdelen. Een doos is helemaal gevuld met letterbakken
waarin schroefjes, moertjes, nippeltjes en rubberen ringetjes zijn gesorteerd op
grootte, dikte en materiaal. Dat zijn heel wat ijverige zaterdagen, waar mijn man
vlijtig ieder ringetje heeft losgepeuterd en in een bakje heeft gedaan. Allemaal
met de filosofie: ‘wie bewaart, die heeft wat’. Regelmatig hebben wij dan ook
discussies over of iets bewaard moet worden of niet.
“Kan dat niet gewoon weg? Je bent een hele zaterdag kwijt met schroefjes en
moertjes sorteren. Die dingen kun je ook makkelijk effe bij de Formido halen”.
“Nee, daar ben ik het niet mee eens. Het is zonde om het weg te gooien; dit spul
is nog prima te gebruiken!”
“Maar in de zeven jaar dat we hier wonen, hebben we nog nooit wat nodig gehad
uit die letterbakken”.
“Maar in de toekomst misschien wel. Je weet maar nooit”.
En ja hoor, hij kreeg gelijk. Al een week was de keukenkraan aan het druppen. Er
moest een nieuw rubbertje in. Stralend pakte hij zijn hele collectie ringetjes
tevoorschijn.
“Zie je wel schat, is het toch ergens goed voor”.
“hhhmmrrrm”.
De hele dag is hij bezig geweest. Ieder ringetje moest gepast worden.
Aandraaien, vastzetten, kraan aan; lekt ‘ie nog steeds? Uren heeft mijn man
zwetend boven de gootsteen gehangen. Nog steviger aandraaien, misschien
houdt het dan op met lekken. Vaseline werd ook uit de kast gehaald. Nog steeds
geen resultaat? Dan het volgende ringetje proberen. Aan het einde van de dag
was ieder exemplaar geprobeerd; er was geen een ring die paste. Dus toch de
Formido.
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Vacature
Na 9 jaar trouwe dienst gaat onze penningmeester Hans Bussman het bestuur
verlaten. Hij is een druk bezet man met werk, een gezin en veel hobby’s. Steeds
vaker komt het voor dat afspraken met elkaar botsten in zijn agenda.
Het bestuur van sportpark II is per 1 januari 2012 op zoek naar een:

Penningmeester
De belangrijkste taken bestaan uit:
 Maken van de jaarlijkse begroting
 Bewaken van de kosten en inkomsten
 Hand en span diensten verrichten
 Vergaderingen bijwonen (eens in de 6 á 8
weken)
 Spuien van ideeën, plannen en meningen
Dit zijn de praktische taken die een penningmeester uitvoert, het belangrijkste is
dat je bijdraagt aan een organisatie die de betrokkenheid van de buurt in stand
houdt en de saamhorigheid wil vergroten.
Het bestuur is een gevarieerd gezelschap met veel verschillende interesses,
hobby’s en beroepen.
Interesse? Neem contact op via info@sportpark2.nl. Je kunt altijd vragen om een
gesprekje met een van de bestuursleden of je kunt een vergadering bijwonen om
een beter beeld te krijgen. We zien je graag!!!

Gezinsactiviteit
In september willen we een grote (gezins) activiteit organiseren. Een activiteit
voor ieder wat wils. Leuk voor kinderen en ook voor volwassenen. We wachten
nog op een definitief antwoord van een organisatie maar het zal plaatsvinden op
10 of 17 september. Na de zomervakantie en als de scholen net een paar weken
weer van start zijn gegaan.
Wat de activiteit precies gaat inhouden, willen we nog even geheim houden. We
zijn druk bezig met organiseren.
Maar houdt het in de gaten. In september staat er wat leuk te gebeuren!
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Uitgelicht!
Door Carolien

Jan Hack uit de spadestraat is een fanatieke
wandelaar. De afgelopen 20 jaar heeft hij vele
lange afstanden gewandeld en dit jaar zal hij alles
bij elkaar opgeteld 40.000 kilometer hebben
gelopen. Dat staat gelijk aan een keer de wereld
rond. Hoe is dat zo gekomen?
Jan vertelt dat het in 1990 is begonnen. Na de
verbouwing in hun huis vertelde hij aan zijn vrouw Ineke dat hij wat aan zijn
conditie wilde gaan doen. Hij wilde wandelen. Samen met zijn vrouw ging hij
wandelschoenen en een sportpak kopen. “Als je maar serieus bent”, zei Ineke
nog tegen hem. Dat is hij serieus is, heeft hij nu wel bewezen.
Zijn wandelwoede heeft hem in heel Europa gebracht. Frankrijk, Griekenland,
Finland, Tsjechië zijn zomaar een paar landen die hij heeft bezocht. Het mooiste
vond hij Finland. Vooral de ongerepte natuur was een lust voor het oog. Jan
beschrijft dennenbossen die afgewisseld werden met frisse, kraakheldere meren.
Maar het meeste trots is hij op een Britse lange afstand. Dat was 100 Engelse
mijlen (160 km) die binnen 24 uur afgelegd moesten worden. Het is een
vermoeiende afstand die veel van je vraagt, maar Jan had nog tijd over.
Sinds een aantal jaar doet Jan het rustiger aan. Hij is bestuurslid van wandelvereniging Wiego en helpt bij het organiseren van wandelingen in Nederland. Hij
zorgt tevens voor de verzorgingspost en nog wat hand en spandiensten.
Maar lopen doet hij nog steeds en dit jaar gaat hij de 40.000 kilometer vol
maken. En daar is hij trots op. Dat mag ook wel want er zijn niet veel mensen die
dat kunnen zeggen.
Wat vindt hij nou zo leuk aan dat wandelen? Jan houdt niet van stilzitten en hij
wil in conditie blijven. Maar het belangrijkste vindt hij dat je in de natuur bent. Je
wandelt in bossen, heiden en watergebieden. Dat zijn prachtige plekken waar je
anders nooit komt.
Al die jaren heeft Jan een trouwe metgezel op al zijn wandelingen en dat is zijn
pet. De kleuren van de pet zijn inmiddels verschoten van alle weersomstandigheden en de randen zijn een beetje rafelig van het vele op en afzetten. Maar het
is de mooiste pet die er bestaat. Hij is behangen met speldjes van afstanden die
hij heeft gelopen. Het zijn stille getuigen van al Jans avonturen. Stuk voor stuk
vertellen ze een ander verhaal. En dit jaar komt er een speldje bij, die van de
40.000ste kilometer!
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Mededeling
Wist u dat er op de hoek van de Eggestraat
links van de hoofdingang van de apotheek
een automatische externe defibrillator, met
andere woorden een AED hangt?
Het AED is een draagbaar toestel dat
gebruikt wordt bij een hartstilstand. Met dit
apparaat kun je het hart weer ‘oppeppen’.
Een AED is makkelijk te gebruiken. De
gebruiksaanwijzing zit erbij en die is
vereenvoudigd zodat iedereen het kan gebruiken in tijden dat het nodig is.
Een AED zit in een kluisje. Als er iemand in je omgeving een hartstilstand krijgt bel
je als eerste 112. Die geven je een code en met die code kan het kluisje geopend
worden en kan het AED meegenomen worden naar de persoon die het nodig
heeft.

Mededeling
Het bestuur heeft taarten beloofd aan de mensen die als eerste de contributie
betaald hebben. Deze keer zijn dat:

Familie Rijpert, Poolseweg (bestaand lid)
en
Familie Roggeband, Spadestraat (nieuw lid)

Beide families gefeliciteerd! Een taart komt
jullie kant uit.

De taarten zijn gesponsord door Supervlaai.
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Oproepje 1
Buurtbewoners!
Zoals vele van u inmiddels zal weten; volgend jaar
bestaat de buurtvereniging maar liefst 75 jaar! Wij
zijn daarmee de oudste buurtvereniging van Breda.
Al die jaren zijn de bewoners actief betrokken
geweest bij het wel en wee in de buurt. Ook nu is de
buurtvereniging nog ongeminderd populair. Dit
moet gevierd worden!
In januari 2012 willen we beginnen met het feestjaar. Een klein samenzijn om de
precieze datum van het 75-jarig bestaan te vieren. Het grote feest zal echter
plaatsvinden in de voorzomer, in het weekend van 16 en 17 juni. Zet deze data
alvast in uw agenda.
Op die dagen willen we een cultureel straat/pleinfeest organiseren. De formule
lijkt op ‘De Parade’ die iedere zomer langs de grote steden trekt. Het wordt een
kijk en doe-dag. We willen meerdere standjes en/of tentjes waar iets gedaan
wordt. Denk aan een standje handlezen, yoga, kaartleggen, zang, theatersport of
een kamerorkestje dat een muziekstuk speelt of een workshopje schilderen.
Dit willen wij door mensen uit de buurt laten verzorgen. Dus nu komt het
oproepje: wie heeft een hobby of veel kennis over een onderwerp om een
standje/tentje vorm te geven?
Opgeven, ideeën, suggesties kunt u doormailen naar: info@sportpark2.nl

Oproepje 2
Om het 75-jarig bestaan te vieren wordt er ook een boekje uitgegeven. Dat
boekje wordt een mengeling van (oude) foto’s, geschiedenis van de buurt,
gelardeerd met persoonlijke verhalen van de buurtbewoners van de afgelopen 75
jaar. (Dus bewoners die hier een jaar wonen krijgen evenveel aandacht)
Om het boekje te maken hebben wij uw hulp nodig. Wij zoeken mensen die
kunnen helpen met de vormgeving, die willen helpen om in de geschiedenis te
duiken of die willen helpen met het vergaren van sponsoren en subsidies.
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die zelf (oude) foto’s hebben of die
verhalen hebben over de buurt. Of KENT u iemand die foto’s heeft of verhalen
over de buurt.
Opgeven, ideeën suggesties kunt u mailen naar: info@sportpark2.nl
Of u kunt langsgaan bij Hans, Smutststraat 25 of bij Carolien, Sikkelstraat 36
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Sudoku
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Gevraagd
Beste buurtbewoner,
In de vorige editie stond een oproepje om een
boek te lenen. Dat is goed gelukt. Ik heb het boek
‘een keukenmeiden roman’ mogen lenen en
inmiddels heb ik hem uitgelezen. Dit smaakt naar
meer! Heeft iemand voor mij ‘400 brieven van
mijn moeder’ van Joseph Oubelkas te leen?
Alvast bedankt! Carolien Rijven
Sikkelstraat 36
06-12751107
Ook een boek lenen van iemand uit de buurt? Mail naar info@sportpark2.nl.
Of plaats een berichtje op www.sportpark2.nl
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Kleurplaat
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NAC in de buurt!
De groep Soccershowdown bestaat uit enthousiaste
straatvoetballers die clinics geven door heel Nederland. In
de maand mei komt de groep naar Breda en geeft
verschillende clinics in de wijken van Breda. Tijdens deze
clinics geven ervaren panna-gevers les aan de NAC Street
League teams en de jeugd uit Breda.
De NAC Street League is de straatvoetbalcompetitie waarin jongeren uit de
gemeente Breda tegen elkaar strijden.
Na de clinic aan het NAC Street League team zal Soccershowdown de
straatvoetbalvaardigheden testen van de Bredase jeugd. Alle jongeren uit Breda
zijn welkom om deel te nemen aan de clinic en kunnen zo hun voetbal
vaardigheden verbeteren.
De clinic voor de NAC Street League team straten om 19.00 uur tot 20.00 uur.
Direct na deze clinic start de training voor de Bredase jeugd en duurt tot 21.00
uur.
De Soccershowdown is dinsdag 24 mei op het NAC Breda Playground aan de Piet
Avontuurstraat. Dus als je les wil krijgen van een voetballer die er verstand van
heeft kom dan 24 mei. Vanaf 20.00 uur is het voor iedereen die wat wil leren!
Meer informatie is te krijgen op www.teamplaynac.nl
Supervlaai Breda
Ginnekenweg 30
Telefoon: 076-5229560
E-mail:
Breda.Ginnekenweg@bartnet.nl
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Stoepkrijten
Ieder jaar wordt er op de stoep gekrijt en ook dit jaar gaan we daar enthousiast
mee door. Normaal gesproken is dit na de zomervakantie maar de planning
vraagt ons om het eerder te doen. Kom daarom op woensdag 15 juni om 18.30
uur naar het Achillesplein daar kun je een mooie tekening op de stoep maken.
Aanmelden is bij deze activiteit niet nodig. TOT DAN!

Ballonnen oplaten
Aansluitend aan het stoepkrijten vindt ieder jaar ook het ballonnen oplaten
plaats. Dit jaar zal niet anders zijn. We gaan met z’n allen kijken hoe die mooie
ballonnen naar verre oorden worden geblazen. Op woensdag 15 juni om 19.30
uur worden de ballonnen losgelaten op het Achillesplein. Zorg dat je erbij bent!
Ook voor deze activiteit is aanmelden niet nodig.

Jeugdtheater
We zijn wat vroeg met de aankondiging maar op zaterdag 1 oktober is er weer
jeugdtoneel in het gemeenschapshuis De Zandberg aan de zandberglaan 54. Dit
keer gaat het over de oorsprong van Rock,
Blues, Soul, Punk en andere muziekstijlen. Hoe
ontstaat een muziekstijl? Kun je het
herkennen en welk gevoel krijg je ervan?
Het is een theatrale muziekvoorstelling met
eigen liedjes. De titel is dan ook: Rok en Bloes.
Vooral voor de leeftijden 5 t/m 10. Het begint
om 14.00 uur. Zorg dat je erbij bent!
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