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Beste buurtbewoner,
In de afgelopen periode hebben we op een snikhete dag weer mogen genieten
van de jaarlijkse jeugdtoneel-uitvoering. Dit keer kregen we een soort concert
voorgeschoteld met veel aansprekende pop-kinderliedjes. Misschien is het u
onbekend hoe het toch mogelijk is dat wij deze voorstellingen tegen een tarief
van één euro per kind kunnen aanbieden. Dat zit zo: het optreden, waarbij wij
zorgen voor de organisatie op de dag zelf, is onderdeel van een project dat
kinderen kennis laat maken met de theatercultuur. En dat dan zo laagdrempelig
mogelijk. Dus in de eigen buurt tegen een zeer gereduceerd tarief. De stichting
die dit mogelijk maakt heet “Theater om de hoek” en staat onder de bezielende
leiding van Nathalie van Schie. Zij zorgt voor de contracten en de financiële
afhandeling (mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Breda). Nu is zo’n
optreden best duur. U moet u voorstellen dat een groep semiprofessionals met
een complete bus met apparatuur, instrumenten, kledingstukken, attributen en
decors een dag bezig zijn voor een voorstelling van een uur.
In de loop der jaren hebben wij heel wat mooie voorstellingen in
gemeenschapshuis de Zandberg mogen ontvangen. We hebben echt prachtige
dingen gezien. Soms was bijvoorbeeld het spelniveau zo hoog dat een
gemiddelde soap-acteur van de tv er nog iets van kon leren. Soms zongen we
uren later nog de liedjes uit de voorstelling die maar in je hoofd bleven hangen.
Helaas pindakaas. Het is was dit jaar de laatste keer. Het bezuinigingsspook heeft
ook hier toegeslagen. Volgend jaar kan de stichting de benodigde subsidie
vergeten. Persoonlijk vind ik dat heel jammer. Vooral voor de jonge kinderen uit
onze buurt die vaak hun eerste ervaring met toneel/theater bij ons opdeden. Het
waren immers vaak voorstellingen waarbij direct kon worden ingespeeld op het
aanwezige publiek, en was zo’n voorstelling lekker in je eigen vertrouwde
omgeving. Dat maakte dat het heel veilig was om met je kroost naar toe te gaan.
Nathalie heeft van het bestuur een lekkere fles rode wijn gekregen om haar te
bedanken voor al haar inspanningen. Dat heeft ze verdiend zult u ongetwijfeld
met mij eens zijn. Maar als de wijn straks op is blijven we toch achter met de
kater. Wat een dramatisch einde.
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 in eigen stad
Tijdens de buurtpicknick op 17 september vroegen veel buurtbewoners zich
hardop af waarom zij nog niet eerder naar het kasteel/ op het water/ in de grote
kerk waren geweest. En zo zijn er nog veel meer plaatsen in Breda die de toerist
wel weet te vinden, maar de bewoner niet…
Generaal Maczek Museum
Op kruipafstand van Sportpark II ligt het Generaal Maczek Museum. Hier
kun je beeldmateriaal, voorwerpen en geschriften terugvinden over de
Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis is gericht op Breda en omgeving.
Bierreclame Museum
Iedere zondag tussen 11.00 en 23.00 uur kun je aan de Haagweg 375
oude reclames van diverse Europese biermerken bewonderen. Vaak is er
sfeervolle muziek en proeven is altijd mogelijk.
Graphic Design Museum
Een nationaal museum over grafische vormgeving. Denk hierbij aan
advertenties, logo’s en tijdschriftcovers. Er zijn regelmatig nieuwe
tentoonstellingen. Het adres van dit museum is Boschstraat 22.
Breda’s Museum
Breda’s Museum, de naam zegt het eigenlijk al, toont kunst en
geschiedenis van Breda en omgeving. Het museum in het Chassépark
bevat een gevarieerde verzameling voor jong en oud. Voor de dames
onder ons is er een winkel waar je leuke streekproducten kunt kopen.
Holland Casino
Mocht je geen zin hebben in een museum maar wel op zoek zijn naar een
sfeervol oud gebouw en een lekker drankje, bezoek dan eens het casino
op het kloosterplein, naast het Chassé Theater. En minstens zo leuk als
het gokken zelf is kijken hoe andere mensen hun inzet verliezen of juist
een spectaculair bedrag winnen.
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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.

Belangrijke mededeling!
Het zal u niet ontgaan zijn, maar volgend jaar bestaat de buurtvereniging 75 jaar!
De aftrap van het feestjaar zal plaatsvinden op
vrijdag 20 januari. Die avond willen we dit heugelijk
feit feestelijk inluiden. Dus voor iedereen:
blokkeer die agenda’s en kom vrijdag 20 januari
naar de opening van het feestjaar. In het volgende
boekje zal meer informatie staan over tijden en
locatie.
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Sinterklaasactiviteit
Oh, oh, oh, het is pas oktober, maar Sinterklaas is al in onze gedachten. Hij staat
zelf ook al klaar voor onze kinderen in de buurt. En verheugd zich erg om jullie
allemaal weer te zien.
Dit jaar hebben we voor onze kinderen in de buurt
weer een sinterklaasactiviteit. Op de volgende
bladzijde vind je een kleurplaat. Kleur die zo mooi
mogelijk in. Ben je klaar? Knip het uit en schrijf je
naam en adres achter op de tekening. Breng het voor
21 november naar Kapper Youp aan de Poolseweg
117a.
Kapper Youp gaat er een lange slinger van maken die
door de hele winkel hangt.
Later die week zullen Sinterklaas en zijn allerbeste Piet de tekeningen bekijken en
de mooiste krijgen een cadeautje. Het cadeautje komt vanzelf jullie kant uit. Deze
worden gebracht door zwarte Pieten.

Mededeling
Elke donderdag en vrijdag verzorgen de leerlingen van de afdeling Horeca,
Toerisme/ Recreatie en Voeding op Tessenderlandt een overheerlijke lunch in het
restaurant aan de Van Riebeecklaan.
De lunch bestaat uit een
driegangenmenu inclusief een
drankje. Dit slecht voor €11.50.
Voor meer informatie en
reserveren kunt u contact op
nemen met de afdeling
HTV(Horeca, Toerisme en
Voeding)

Adres : Van Riebeecklaan 2 Telefoon: 076-521935
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Aangeboden/ Gevraagd
Vrouwen opgelet! Eva-Maria die in de Steijnlaan woont, doet een opleiding tot
schoonheidsspecialiste.
Voor haar opleiding heeft ze modellen nodig
om op te oefenen. Ze zoekt vrouwen die op
maandagochtend of donderdagochtend
model willen zijn bij de opleiding Esthetica in
Breda (Hambroeklaan 1). Het gaat om
Schoonheidsspecialisten behandelingen zoals:
lichaamsmassage, gezichtsreiniging en verzorging, epileren, verven wimpers en wenkbrauwen, harsen, hand- en voet
verzorging, make up.
Daarnaast is het nodig om veel te oefenen. Daarvoor zoekt zij mensen die bij haar
thuis in de Steijnlaan 57 voor een proefbehandeling willen langskomen (zelfde
behandelingen als hierboven).
(Voor de behandelingen vanuit huis, vraagt ze een bijdrage in de gemaakte kosten.)

Interesse? Of vragen? Neem contact op met Eva-Maria op 076-5142469 of mail
evelmans@hotmail.com

Aangeboden/ gevraagd
Wist u dat Sportpark II ook buurtbewoners heeft die zich
veel bezighouden met kunst? MarieJosee Christ is zo’n
buurtbewoner. Dat is niet het enige dat ze doet. Ze geeft
ook schilderlessen in haar eigen atelier! Gewoon hier in de
buurt aan de Poolseweg 118.
Voor de maandagavond (19.30 tot 22.00) heeft ze nog plek.
Het basis materiaal zoals papier, houtskool, gouacheverf, lijm en inkt is gratis. De
cursus bestaat uit 33 lessen en er kan betaald worden in drie termijnen. Een
gratis proefles is ook mogelijk.
Interesse om lessen te volgen bij Atelier Christ? Schroom niet en laat u zich
verder informeren door MarieJosee Christ op Tel: 076-5143991 of 06-40709970
of kijk op haar website www.mjchrist.nl
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In naam van de veiligheid…
Door Carolien

“Een bom? Of ik een bom heb in mijn rugzakje?”
“Of een knuppel, pepperspray en scherpe voorwerpen. Die mogen het vliegtuig
niet in.”
“Nee, meneer, ik geloof niet dat ik dat in mijn tas heb”.
De controlebeambte van Schiphol kijkt me niet aan en trekt kordaat de rugzak uit
mijn handen. “Is dit uw tas en wat erin zit in van u?” blaft hij.
“Ja, meneer”.
De controlebeambte rommelt in mijn rugzak en haalt er ongegeneerd een doos
tampons uit en onderzoekt die. Daarna duwt hij de tas weer in mijn handen en
zwaait met zijn arm naar de controlepoortjes. Ik mag doorlopen.
Bij de controlepoortjes hoor ik iemand naar me roepen. “u moet uw tas op de
band zetten, uw zakken leeghalen en uw schoenen en riem uit doen. En wel
voortmaken!”
Ik doe wat me gezegd wordt en trek alles uit. Direct voel ik de kou van de vloer
door mijn sokken dringen. Ik slof naar de rij bij de poortjes en moet daarbij mijn
broek ophouden met mijn handen.
Mijn voorganger is klaar. Er wordt zenuwachtig naar me gewenkt dat ik door
moet lopen. In het poortje moet ik met mijn handen omhoog staan als de scan
zijn werk doet. Meteen voel ik waarom ik die riem had. De rand van mijn broek
voel ik langzaam over mijn billen naar beneden glijden. Ik probeer met mijn
heupen zo te bewegen dat de broek omhoog blijft. “Stilstaan!” wordt er naar me
geroepen. Prompt houd ik me stil.
De scan is klaar, maar het alarm ging wel af. Ik wordt gesommeerd om aan de
zijkant te staan. De vrouw die dat zegt kijkt me ook niet aan. Ze gebaart dat ik
met mijn armen en benen wijd moet staan. Ze begint mij te fouilleren bij mijn
schouders. Inmiddels voel ik mijn broek weer een stukje naar beneden zakken.
De vrouw friemelt wat aan mijn taille en aan mijn buik. Weer probeer ik met mijn
heupen de broek omhoog te schuiven. “Stilstaan!” wordt er gecommandeerd.
Vervolgens komt ze aan bij mijn broek. Ze wrijft over mijn heupen. De broek is nu
bijna over mijn billen.
De vrouw gaat door met fouilleren. Ze is nu bij mijn knieën en ik voel mijn broek
over mijn billen langzaam naar beneden glijden. De vrouw begint bij mijn enkels.
Dat was de druppel. Mijn broek hangt nu op mijn knieën. Iedereen op het
vliegveld ziet het gerafelde stringetje dat ik aan heb. Ik voel mijn hoofd knalrood
worden. De vrouw maakt haar werk af. Daarna gebaart ze geïrriteerd dat ik door
moet lopen. Met de broek op mijn enkels hobbel ik door naar de lopende band
en pak mijn riem. Alles in naam van de veiligheid….
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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 ‘Vaslav’
van Arthur Japin 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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Verslag van de gezinsactiviteit
Door Rinie

Een stadswandeling, de toren beklimmen, een boottocht door de singels, een
rondleiding door het kasteel van Breda en een afsluitende picknick op een
prachtige speelplek in Breda. Waar kun je dit allemaal in één activiteit op één
middag krijgen? Juist….bij de buurtvereniging van sportpark II.
De verzamelplaats van al deze activiteiten was op zaterdag 17 september in het
hartje van de stad onder de grote toren. Met m’n lijst voor de kasteelrondleiding
in de aanslag, noteerde ik mijn deelnemers voor deze middag. Onder leiding van
onze gids togen we naar het Kasteelplein waar wij bij het beeld van Willem de II
op paard, meteen in het verleden werden getransporteerd.
In de aanwezige verhouding volwassene/ kinderen waren de kinderen in de
meerderheid, zodat onze gids de rondleiding en de uitleg hierop goed aanpaste.
Het museum was voor allemaal indrukwekkend. Meteen viel op dat mijn
kasteeldames en -heren opvallend veel antwoorden wisten op de vragen die de
gids stelde.
De kids mochten zelfs een kogel proberen op te tillen en let op: deze kogel uit de
verdedigingswal van Breda, woog zelfs zwaarder dan hun eigen gewicht!! Kicken
toch.
Ook de verschillende uniformen waren een bijzonderheid. Met weemoed moest
ik kort terug denken aan mijn periode bij de luchtmacht in een soortgelijk
”pakkie”. De twee torens in het water van het Spanjaarsgat waren bijzonder om
van binnen te bezien. Wat een schitterende geschiedenis heeft zich in ons Breda
afgespeeld. Voor het eerst hoorde ik dat de turfstekers van Breda geen
Spanjaarden maar Italianen waren!! Nagenietend van deze spectaculaire
activiteit spoedde we ons naar ”de tuinen” waar andere bestuursleden voor een
overheerlijke picknick zorgden.
Wat is het mooi om lid van sportpark II te zijn.
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Halloween
Op vrijdag 4 november gaan we weer griezelen! Kleed je zo eng mogelijk aan en
doe mee met de griezeltocht door de buurt.
We verzamelen om 19.00 uur bij de garageboxen bij
de Smutsstraat. Daar worden jullie verwelkomd.
Vervolgens gaan de kinderen in kleine groepjes een
tocht maken door de buurt. Anders dan vorig jaar
hoef je nu niet steeds terug te komen naar het
basishonk, maar is het een doorlopende tocht door
de buurt. (deze tocht is niet voor de allerkleinsten!)
Voor deze activiteit moet je je wel inschrijven via info@sportpark2.nl of via
onderstaand strookje voor 31 oktober inleveren bij Rinie Smits Spadestraat 13
...............................................................................................................................................................................

Ja, ik doe mee met Halloween-griezeltocht
Naam: ........................................................................................... Leeftijd..............
Naam: ........................................................................................... Leeftijd..............
Naam: ........................................................................................... Leeftijd..............
Naam ............................................................................................ Leeftijd..............

Sinterklaasworkshop
Zie jij er ook zo tegenop om weer een verhaal of gedicht schrijven bij een
surprise? Wil jij dit jaar je lollige oom aftroeven of je geliefde eens verrassen met
een originele tekst? Doe dan mee aan de sinterklaasworkshop!
Wanneer: donderdag 10 november
Waar: gemeenschapshuis Zandberg, in de kleine zaal
Hoe laat: van 19:30 tot 21:00 uur
Voor wie: voor jong en oud, als je maar kunt schrijven
De workshop gaat door bij minimaal 5 inschrijvingen.
Geef je voor 2 november op via info@sportpark2.nl of via onderstaand strookje
...............................................................................................................................................................................

Ja, ik doe mee met de sinterklaasworkshop
Naam: ........................................................................................... leeftijd .............
Naam ............................................................................................ leeftijd .............
Naam ............................................................................................ leeftijd .............
Inleveren voor 2november bij Karen Piessens, Eggestraat 22
22

23

24

