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Beste buurtbewoner,
Daar zit ik weer achter mijn computer voor het schrijven van een voorwoord.
Handig hoor, zo’n computer: typen gaat sneller dan schrijven en dan heb je ook
nog die fijne spellingscontrole.
Gebruikt u de computer ook zoveel als ik dat doe? Op mijn werk is het een
onmisbaar attribuut (dat merkte ik vooral toen de stroom eens uitviel), thuis doe
ik mijn bankzaken ermee en ik boek mijn vakantie vanuit mijn luie stoel. Ik
twitter, mail en surf op het net. Bij dat laatste heb ik zo mijn favoriete sites die ik
elke avond even doorlees. Daar heb ik links in mijn scherm het lijstje favorieten.
Bijna bovenaan staat, zoals het een goed voorzitter betaamd, de site van onze
buurtvereniging: www.sportpark2.nl Een fijne site, waar veel op te vinden is. Ook
voor u, wil ik hierbij zeggen. Zo kunt u snel zien welke activiteiten op stapel staan
en kunt u zich er ook on-line voor opgeven. Mocht bijvoorbeeld dit boekje
onbedoeld in de papierkliko verdwijnen, kunt u op de website nog alles vinden
over de gezinsactiviteit en het jeugdtoneel waarover in deze uitgave geschreven
wordt.
Er is echter nog meer te vinden. Zo kunt u vaak prachtige foto’s vinden van uw
kinderen en uzelf bij activiteiten die de afgelopen jaren zijn gehouden. Sinds kort
staan de foto’s van het stoepkrijten en de ballonnenwedstrijd op de site. Wat
belangrijk is hierbij te vermelden is dat u, om de foto’s te kunnen bekijken,
ingelogd moet zijn. U kunt zich daar eenvoudig voor aanmelden op de site. We
zouden het zelfs op prijs stellen als u zich ook echt aan zou melden: hoe meer
fans we van onze site hebben, hoe meer we het idee hebben dat we het niet
voor niets doen allemaal.
Nou vooruit: we gooien er een taart tegenaan. Niet letterlijk natuurlijk: dat zou
zonde zijn. Maar wel om u het laatste zetje te geven u nu toch echt aan te
melden. Wie dat voor 1 oktober doet maakt kans op een heerlijke taart. Vraagt u
maar aan de mensen die er de afgelopen jaren één wonnen bij onze andere
acties. En wint u dit keer weer niet? Dan blijft er ruimte over voor de vast
heerlijke hapjes tijdens de gezinsactiviteit.
Ik surf ondertussen verder: op zoek naar een recept voor slagroomtaart. Ik win
namelijk nooit, maar dat mag in dit geval ook niet als direct betrokkene.
Groeten
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 om het vakantiegevoel vast te houden
Er leek geen einde te komen aan de zomervakantie, en toch is het ineens zover.
Je gaat weer naar school, bent weer thuis of gaat aan het werk; en al na een
week denk je: was het maar weer vakantie! Hoe zorg je ervoor dat het vakantie
blijft in je hoofd?
Foto’s, foto’s en nog eens…
Waarschijnlijk heb je honderden foto’s gemaakt met een digitale camera.
Stel een mooie foto in als bureaubladachtergrond, begin aan een album
en vul een (digitale) fotolijst met je favoriete kiekjes.
Doen alsof
Drink uit plastic bekers, ga ’s avonds met een wijntje buiten zitten, loop
op teenslippers door het huis, leg een badhanddoek over je tuinstoel, bak
eieren en bacon voor het ontbijt, enzovoort.
Er op uit
Toen je op vakantie was ging je regelmatig uit eten, een stad verkennen,
naar een vreemde supermarkt. Hou dat vol! Ga naar de Burcht in plaats
van het Valkeniersplein, of andersom. En ben je al eens naar het
Generaal Maczek Museum geweest?
Souvenirs
Tip voor de vrouwelijke lezers: neem altijd een cadeautje voor jezelf mee
als je op vakantie bent geweest. Een nieuw kledingstuk, iets voor in de
keuken, een boek van een lokale schrijver of een mooie decoratie. Steeds
als je terug kijkt naar je souvenir wordt je herinnerd aan die heerlijke tijd.
En mocht dat voor jou niet helpen, dan heb je toch lekker gewinkeld op
vakantie.
Goede voornemens
Leg de lat niet te hoog voor jezelf: je hoeft zodra je thuis bent geen 5 kilo
af te vallen / eerder je bed uit te komen / de wereld te verbeteren,
enzovoort. Begin met het vasthouden van je vakantiegevoel en dan volgt
de rest vanzelf 
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Kat in ’t bakkie
Door Carolien

Die kat van ons, die regelmatig wild gevogelte mee naar huis neemt. Die om de
haverklap een veldmuis te grazen neemt, heeft haar meerdere moeten erkennen.
Jawel, Roos ‘has met her match’.
Een kleutermerel was met zijn eerste vliegles bezig. Hij was waarschijnlijk
uitgeput van het vele proberen en in onze tuin beland. De kleine merel kon niet
meer opstijgen en had zich stilletjes onder de druif verschanst.
Onze poes is er een die zo’n makkelijke kans om een vogel te vangen, niet
voorbij laat gaan. Ze hield de arme vogel scherp in de gaten. Vervolgens sloop ze
via het kattenluik zachtjes naar buiten. De jonge merel zag het gevaar aankomen
en de angst stond in zijn ogen. Bibberend scharrelde hij naar een beschuttere
plek in de hoop dat Roos haar niet meer zou zien.
Onze kat had het wel gezien. Ze koos een strategische plek uit en maakte zich
soepel en lang. Kat in ’t bakkie, dacht ze nog. Elke spier van haar lichaam stond
gespannen om het volgende moment haar slag te slaan.
Waar Roos echter geen rekening mee had gehouden, waren de ouders van de
kleutermerel. De ouders hadden het zien gebeuren en maakten inmiddels een
snerpende, intimiderende, harde tjilp, die ze maar bleven herhalen.
De poes werd daardoor afgeleid en besloot een beschuttere aanvalspositie in te
nemen. Ze koos voor de vergeet-mij-nietjes. Vandaaruit wilde ze haar slag zijn. Ze
spande opnieuw haar lichaam tot het uiterste. Het moment was daar. Ze zette
een stap. Zette af. En zoef! Daar rende ze naar de arme jonge merel. Op
hetzelfde moment opende papamerel de aanval en raakte Roos met zijn snavel
vol in d’r billen.
Geschrokken rende onze kat weer naar binnen. Tien minuten later herhaalde zich
nagenoeg het zelfde tafereel. Daarna is onze kat weer naar binnen gevlucht en
heeft de hele middag achter glas toegekeken hoe de kleutermerel zijn eerste
succesvolle vlucht maakte.
Daags na dit incident was Roos buiten. Opeens kwam er een merel aangevlogen
en landde op een paaltje in onze tuin. Roos is toen zachtjes, met de staart tussen
de benen naar binnen geslopen.
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Kijk nou eens….
Door Amber

De familie Martens, inmiddels wonen ze niet meer in de wijk Sportpark II, maar
het grote gezin (12 kinderen) woonde vroeger in de Molenleystraat 1. Voor het
januari boekje heb ik al eens herinneringen van Paul Martens (76) opgeschreven,
en in dit deel volgen nog enkele jeugdherinneringen uit zijn tijd in onze wijk.
Paul kan enorm nagenieten van de ondeugende streken die hij vroeger met zijn
broers uithaalde. Zo waren Paul en zijn broer Gerard misdienaars in de
sacramentskerk in de Zandberglaan. De zusters, Benedictinessen, hadden geen
contact met “buiten”. Spulletjes uit de kapel werden via een draaikast naar de
benedictinessen gebracht. De jongens deden dit meestal heel netjes, maar als er
niemand aanwezig was, dan kropen de broers zelf in de kast en gebruikten ze de
draaikast als draaimolen.

De familie Martens in de voortuin van de Molenleystraat 1

Zo nu en dan moesten de bewoners aan de Molenleystraat de ramen sluiten.
Paul had dan met zijn broers en vriendjes poeder dat gebruikt werd voor
negatieven van foto´s aangestoken. Ze trapten het vuur snel weer uit, maar wel
met een enorme rookwolk tot gevolg.
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Vier jongens uit het gezin Martens waren automonteurs, dit resulteerde erin dat
de jongens veel crosten op motors op het braakliggende terrein (nu Steynlaan).
Buurman Van Opstal kwam dan kijken. In de stad werd meneer Van Opstal ook
wel de schrik van de Ginnekenstraat genoemd. Hij was politieagent en zorgde
ervoor dat bij het laden en lossen geen opstoppingen ontstonden in de
Ginnekenstraat. Heel streng kon hij zijn, maar naar zijn crossende buurjongens
keek hij met een grote glimlach. Dat vond hij wel mooi om te zien.

Paul Martens in de Ploegstraat

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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Kleurplaat
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Uitslag Ballonnen Oplaten
Op woensdag 15 juni was het zover. Er zijn ruim
65 kinderen geweest die een prachtige tekening
hebben gemaakt op de stoep. Sommige klein,
andere weer heel groot. Maar ze waren allen van
een verfijnde kwaliteit en het blaakte vooral van
de creativiteit. Aansluitend vond het ballonnen
oplaten plaats. En zijn 80 ballonnen losgelaten.
Deze ballonnen zijn gesponsord door bouwbedrijf
Segeren.
En hier zijn de drie winnaars:
Isis van Praet. Haar ballon heeft 254 km gereisd.
Yara de Heer. Haar ballon heeft 143 km gevlogen
Casper Laurentius. Zijn ballon is 134 km verderop gevonden
Gefeliciteerd! Een cadeautje komt jullie kant uit!

KENNISMAKINGSACTIE!
Speciaal voor de buurtbewoners van Sportpark 2 geef ik, ter kennismaking met
mijn massagepraktijk, massages tegen een laag tarief!
Data: vrijdag 30 september a.s. tussen 10.00 en 22.00 uur en zaterdag 1 oktober
a.s. tussen 10.00 en 17.00 uur.
Massages: hoofd-, nek- en schoudermassage of Chinese voetreflex
ontspanningsmassage.
Tarief:€ 10,00 voor een massage van een half uur.
Inschrijving: via de mail info@elmassagepraktijk.nl (geef een voorkeurstijd aan)
of telefonisch: 076-5225542 /06-15086381. Website: www.elmassagepraktijk.nl
Met vriendelijke groet,
Adje Huijbregts,
Sikkelstraat 38.
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Oproep 1
Het zal u niet ontgaan zijn. Volgend jaar bestaat de
buurtvereniging 75 jaar! In januari 2012 willen we
beginnen met het feestjaar. Met een klein samenzijn
om de exacte datum niet stilletjes voorbij te laten gaan.
Maar het grote feest zal plaatsvinden op 16 en 17 juni
2012. Zet deze datum vast in de 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?
Een aantal buurtbewoners heeft al laten weten iets te kunnen betekenen, maar
we hebben nog meer aanmeldingen nodig om het programma goed gevuld te
krijgen.
Opgeven, ideeën, suggesties kunt u doormailen naar: info@sportpark2.nl

Oproep 2
We hebben niet alleen mensen nodig die de stand vullen maar we hebben ook
vrijwilligers nodig die willen helpen om die dag in goede banen te leiden. Helpen
met opzetten en afbreken, een oogje in het zeil houden enz. We hebben uw hulp
hard nodig dus geef u op via info@sportpark2.nl
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De Grote Buurtactiviteit
In het vorige buurtboekje werd het aangekondigd dat er een grote
gezinsactiviteit georganiseerd zou worden. Het moment is daar! Op zaterdag 17
september gaat het gebeuren!
De grote activiteit bestaat uit een rondleiding door Breda en een picknick. Er is
voor ieder wat wils. Je kunt kiezen uit de volgende wandelingen:
Rondleiding door de grote kerk en beklimming van de toren (deze
activiteit is vanaf 12 jaar)
Een stadswandeling (alle leeftijden)
Een rondleiding door het kasteel van Breda (deze activiteit is voor
kinderen tot en met groep 8)
Met een bootje door de singels (alle leeftijden)
De rondleidingen beginnen om 15.00 uur en we verzamelen bij de ingang van de
grote kerk tegenover café de troubadour en café de bruine pij. Zorg dat je op tijd
bent , want de rondleiding begint ook om 15.00 uur.
Na de rondleidingen (die ongeveer anderhalf uur duren) gaan we met zijn allen
picknicken. De picknick begint om 17.00 uur en vindt plaats op (het Nonnenveld
bij de zitkuil aan de straatje dat ‘de parade’ heet of in het Wilhelmina park bij het
grasstukje waar de blauwe stoel staat ter hoogte van Paul Windhausen straat
nr…) Tijdens de picknick wordt er géén alcohol geschonken.
Je bent niet verplicht om aan beide activiteiten mee te doen. Je kunt er ook voor
kiezen om alleen de rondleiding te doen of alleen de picknick.
Voor deze activiteiten (rondleiding en de picknick) wordt een eigen bijdrage
gevraagd. Volwassenen betalen €2,50 voor de rondleiding. Voor kinderen vanaf
4 jaar is de bijdrage €1,50. Dit geldt ook voor de picknick. Volwassenen betalen
€2,50, kinderen vanaf 4 jaar betalen €1,50.
Opgeven kan via het inschrijfstrookje op de volgende bladzijde. Uiterlijk 4
september inleveren!!! Omdat we een aantal wandelingen hebben, willen we je
vragen om een eerste en een tweede keus te vermelden. Het strookje gelieve te
deponeren in de brievenbus van Ad Huijsmans, Achillesstraat 74 inclusief met de
eigen bijdragen. Je kunt je ook opgeven via info@sportpark2.nl. Vergeet dan niet
je leeftijd te vermelden en je eerste en tweede keus. Als je je via de mail opgeeft
vergeet dan ook niet je eigen bijdrage op de dag zelf mee te nemen!
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Ja, ik doe graag mee aan de rondleiding.
Naam .............................................................. leeftijd .......................................
1ste keus .......................................................... 2e keus .......................................
Naam .............................................................. leeftijd .......................................
1ste keus .......................................................... 2e keus .......................................
Naam .............................................................. Leeftijd ......................................
1ste keus .......................................................... 2e keus .......................................
Naam .............................................................. leeftijd .......................................
1ste keus .......................................................... 2e keus .......................................
Naam .............................................................. Leeftijd .....................................
1ste keus .......................................................... 2e keus .......................................
Naam .............................................................. Leeftijd ......................................
1ste keus .......................................................... 2e keus .......................................
Eigen bijdrage volwassenen €2,50, kinderen €1,50. Strookje inleveren bij Ad
Huijsmans, Achillesstraat 74. Uiterlijk 4 september inleveren!!!

Ja, ik doe graag mee met de picknick.
Naam ......................................... leeftijd......... vegetariër? .......................................
Naam ......................................... leeftijd......... vegetariër? .......................................
Naam ......................................... leeftijd......... vegetariër? .......................................
Naam ......................................... leeftijd......... vegetariër? .......................................
Naam ......................................... leeftijd......... vegetariër? .......................................
Naam ......................................... Leeftijd ........ Vegetariër?.......................................
Eigen bijdrage volwassenen €2,50, kinderen €1,50. Strookje inleveren bij Ad
Huijsmans, Achillesstraat 74. Uiterlijk 4 september inleveren!!!
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Jeugdtheater
Wist u dat op zaterdag 1 oktober er weer jeugdtoneel is 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!

Halloweenoproep
De zomer is nog niet voorbij of we hebben het alweer over het leukste
herfstfeest dat er is namelijk Halloween! Het concept van vorig jaar wordt
herhaald wegens groot succes. In groepjes gaan kinderen weer door de straten
lopen langs plekken waar het zeer spannend en eng is. Op vrijdag 4 november
gaan we weer griezelen. Blokkeer die datum vast in de agenda. In het volgende
boekje zal specifieke informatie staan over tijden en verzamelplaatsen.
Voor deze activiteit hebben we echter een aantal mensen nodig die een
griezellocatie willen versieren voor de griezeltocht in de buurt. Dus wie wil zijn
voortuin/ huis/ achtertuin/ auto (wees creatief, alles kan) versieren voor een
spannende avond?
Graag opgeven via info@ sportpark2.nl vermeld je naam, adres en een korte
omschrijving wat je wil doen. Dit kan ook via onderstaand strookje:
JA ik help mee met de griezeltocht:
Naam: ........................................ adres: ...................................................................
Omschrijving: ..........................................................................................................
.................................................................................................................................
Graag inleveren bij Ad Huijsmans, Achillesstraat 74
22

23

24

