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Beste buurtbewoner,
Zoals iedere twee maanden het geval is, ligt hier weer zo'n fijn buurtboekje voor
uw neus. Hoewel ik er niet aan twijfel dat u dit boekje met veel belangstelling
door zult lezen, en u daarbij ook dit voorwoord niet overslaat, vraag ik u mijn
bijdrage deze keer eens extra aandachtig door te lezen .
De reden hiervoor is dat we helaas moeten constateren dat het voor wat betreft
het voortbestaan van onze buurtvereniging 5 voor 12 is als er niet snel iets gaat
gebeuren. Ja, dat is even schrikken. En dat net nu we vlak voor de start staan van
het jubileumjaar ter ere van ons 75 jarig bestaan.
Eerder meldden wij in ons boekje dat onze penningmeester Hans Bussmann na
vele jaren trouwe dienst per 1 januari stopt met zijn werkzaamheden voor het
bestuur. Helaas heb ook ik in november het besluit moeten nemen te stoppen als
voorzitter en bestuurslid. Mijn andere vrijwilligerswerkzaamheden vragen de
komende tijd zo veel meer extra tijd dat ik prioriteiten moest gaan stellen.
Gelukkig hebben Hans en ik kunnen constateren dat de overige bestuursleden
deze klap uitstekend hebben opgevangen door de taken te herverdelen tot de
algemene ledenvergadering die in maart zal worden gehouden. Floris Kwast zal
de komende tijd de taken van Hans overnemen en Carolien Rijven neemt de
taken van de voorzitter over.
Maar hiermee is het probleem natuurlijk nog niet verholpen. Het bestuur heeft
echt te weinig leden om de mega-klus, waar het bestuur door de feestelijkheden
rondom het 75-jarig bestaan voor komt te staan, tot een goed einde te brengen.
Er is dus echt behoefte aan meer mankracht. Het uitgangspunt is dat er gezocht
wordt naar een nieuwe penningmeester en een voorzitter, maar ik kan me
voorstellen dat nieuwe mensen eerst willen beginnen met alleen een zetel in het
bestuur.
Wie helpt onze fantastische mensen? Monique, Carolien, Floris, Ritchie en Rinie
zullen u met open armen ontvangen. Uit eigen ervaring weet ik dat het
buurtverenigingswerk erg leuk en gezellig is en veel voldoening geeft. Als u iets
van uw vrije tijd opoffert voor dit werk mag u ook delen in het gevoel een
belangrijke schakel te zijn bij iets echt unieks: de met afstand oudste
buurtvereniging van Breda en één van de mooiste stukjes geschiedenis van, zoals
de krant het laatst kopte, de meest populaire buurt van onze stad. Neem gerust
contact op met het bestuur via info@sportpark2.nl.
Rest mij nog mijn bestuursvrienden, maar ook u allen, te bedanken voor de leuke
tijd die ik als bestuurslid en voorzitter de afgelopen 10 jaar heb mogen
meemaken. Lang leve de buurtvereniging!!
Ad Huijsmans, voorzitter
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Holistisch Energetische Massage
KIOM Massage
Hotstone Massage
Ayurvedische Massage
Chinese Voetreflexmassage
Rug-, nek- en schoudermassage
Ben je druk en wil je onthaasten, zit je niet lekker in je vel en wil je
ontspannen, heb je lic hamelijke klac hten en wil je je vitaler voelen?
Massage biedt een moment van rust en aandac ht 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
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WITSOWA ADVIES
-

VOOR UW ADMINISTRATIE MIDDEN EN KLEINBEDRIJF
FINANCIEEL BEHEER EN COACHING PARTICULIEREN
UW BELASTINGAANGIFTEN & ANDERE FISCALE ZAKEN
WIJ WERKEN TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN

neem vrijblijvend contact op met

JOHN DE WIT llb
POOLSEWEG 141
4818 cc BREDA
M 06 31935414
witsowa@hetnet.nl
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UITNODIGING
Café Parkzicht, vrijdag 20 januari om 19.00 uur
Dit jaar willen we ons 75-jarig jubileum vieren met
een groot feest voor alle buurtbewoners op 16 en 17 juni.
Onze vrijwilligers kunnen dit niet zonder uw hulp.
Daarom organiseren we een nieuwjaarsborrel met een veiling.
Tal van items en diensten gaan onder de hamer.
Waaronder kappersbonnen, schoonmaak van uw huis, voorlezen,
een hardlooptraining, een originele Sportpark II tegel, en nog veel meer…
U komt toch ook?

De oudste buurtvereniging van Breda dat zijn wij
In 2012 zijn we dat al 75 jaar op rij
Dat willen we niet stilletjes voorbij laten gaan
En daarom vieren wij op grote wijze ons bestaan
We beginnen 20 januari met een avond in ’t cafe
Komt u ook gezellig en toost u met ons mee?
Of raakt u aan een item van de veiling verknocht?
Wees snel, want: eenmaal, andermaal… verkocht!
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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 na de feestdagen
Waarschijnlijk zit je agenda voor de kerstvakantie al bomvol. Een etentje met
familie, met z’n allen naar de film, misschien een Nieuwjaars borrel op het werk…
daarom een aantal tips voor de periode na de feestdagen.
Het begint met een s….
En eindigt op “hoppen”! Na de feestdagen kan de koopjesliefhebber zijn
slag slaan in het winkelcentrum. Kleding wordt aangeboden met flinke
kortingen en het is voorlopig nog koud genoeg om truien en broeken te
dragen dus leef je uit.
Voor de innerlijke mens
Niet alleen kleding wordt verkocht met korting, ook gebroken
chocoladeletters en amandelstaven kun je nu voor een leuk prijsje
inslaan. Hetzelfde geldt vaak voor kerstdecoratie.
Voor de slanke lijn
Kun je geen “kalkoen” meer zeggen en zit dat leuke jurkje nu wel erg
strak? Ga een middag naar de schaatsbaan of dompel jezelf onder in het
zwembad. Of maak een wandeling door onze mooie buurt…
De HD-recorder
In de kerstvakantie weet je van gekkigheid vaak niet welke film je als
eerste moet kijken. Er worden zoveel leuke films tegelijkertijd
uitgezonden! Neem ze op (via je hippe HD-recorder of gewoon met een
videoband) en je bent weer een paar avonden zoet in januari.
Tot slot
En de laatste tip: wordt lid van buurtvereniging sportpark II! Dan weet je
zeker dat je weer een aantal leuke, verrassende activiteiten in je agenda
kunt zetten. En ben je al lid, houd dan www.sportpark2.nl in de gaten.
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Feestdrukte,

Door: Carolien

“Mevrouw. Wilt u mij voor laten gaan? Ik moet nog zoveel halen.”
“Oh, U ook al. Ik moet ook nog zoveel halen. Ik ben al bij de bakker geweest voor
de speciale koeken en nu bij de slager. Ik wil het beste van het beste hebben.”
“Ik ben het helemaal met u eens. Het beste van het beste is het enige wat goed
genoeg is. Daarom heb ik van de bakker alleen wat luxe broodjes. Ik ga zelf alle
koekjes bakken”.
“Groot gelijk hebt u. Ik ga thuis de chocolade truffels zelf maken en ook de
gevulde bonbons. En nu bij de slager haal ik de malste kogelbiefstukjes”.
“Kogelbiefstukjes? Nee, dat doe ik niet. Hoe mals ze ook zijn, het blijft een beetje
gewoontjes. Ik ga voor de zwezerik met mousseline van witte boontjes en
abrikoos.”
“Zwezerik? Tja, afvalvlees kan heerlijk zijn mits je het goed klaarmaakt”.
“Wat u zegt. Daarom heb ik ook een cursus gevolgd bij de grote Pierre Wind. Ik
wil niet dat mijn kerstdiner verpest wordt door mijn onkunde.”
“Ik heb een cursus gevolgd bij Ferran Adria. U weet wel die wereldberoemde kok
van dat moleculaire koken. Hij is een oom van een vriendin van achternicht van
me. Ik ga culinaire, moleculaire biefstukjes maken”.
“Oh maar als u denkt dat ik alleen de zwezerik doe, dan hebt u het mis hoor? Ik
maak een zes gangen diner. Met soep en dan een spoom en dan een toastje met
een zalmmousse…”
“Zes gangen maar? Nou u maakt het u gemakkelijk. Ik heb gekozen voor een acht
gangen diner. En dan maak ik geen spoom! Dat vind ik zó voor de hand liggend.
Nee, mijn tussengerechtjes zijn allemaal home-made. Ook de toastjes. Ja, we
gaan heerlijk eten met zijn zessen.”
“Nou, U boft maar dat u maar voor zes man hoeft te koken. Ik moet voor wel
twaalf man een kerstdiner maken. Ik ben zo gezegend met een groot gezin.”
“U bent heel gezegend. Maar mijn diner is niet alleen voor het gezin. Ik ga ook
een zwezerik diner klaarmaken voor de daklozen. Ik heb een groot hart en
daarom gun ik de daklozen een deel van mijn zegeningen”.
“U haalt me de woorden uit de mond. Ik heb ook een groot hart en ik heb heel
veel over voor de medemens. Daarom heb ik de kerstversieringen voor de
daklozen opvang op me genomen. Ik heb alle kerstbomen versierd en alle
slingers opgehangen en ik heb de kerstkransen gemaakt”.
“Oh, Oh praat me niet over versieringen. Ik heb zoveel gedaan. Ik heb enkele
ziekenhuisafdelingen versierd met van alles en nog wat. Ik heb mijn grote,
barmhartige hart de vrije loop gegeven.”
“Wat zijn we toch vrijgevig hé?”
“Ja, waren er maar meer mensen zoals wij.”
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Kijk nou eens….
Door: Amber

Kerst 2011 in Sportpark II, we zijn er klaar voor, een rondje door de wijk leverde
de volgende leuke kerstversieringen van de voordeuren op:
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Maar ook veel leuk versierde ramen:
Helaas, is dit voorlopig
de laatste ‘kijk nou
eens…’
Amber heeft een druk
huishouden naast
haar werk. Met pijn in
haar hart heeft ze
ervoor gekozen het
komende jaar rustiger
aan te gaan doen. Wij
willen haar hartelijk
danken voor haar
inzet en de leuke
stukjes die ze altijd
schreef.
Amber, het gaat je
goed en we hopen dat
je nog eens tijd krijgt
om dit rubriekje weer
op te pakken.
Redactie Buurtboekje
Sportpark II
Dit leidt gelijk tot een
vraag aan u: Wie heeft
een leuk idee voor
een rubriekje om de
lege plaats die Amber
achter laat te vullen?
Hebt u een leuk idee
neem contact op via
info@sportpark2.nl
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Kleurplaatje
Trek lijntjes volgens de letters van het alfabet en hang het in de kerstboom!

Kerstboomverbranding
Ook dit jaar vindt weer een
kerstboomverbranding plaats. Maar
waarschijnlijk niet op de vertrouwde
plek. De gemeente is nog druk aan het
overleggen wat de nieuwe locatie wordt.
Houd het Stadsblad en/of de Bode goed
in de gaten want daar zal de datum, tijd
en de uiteindelijke locatie vermeld
worden.
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In verwachting?
Iedere zwangerschap is uniek en dat verdient persoonlijke zorg
Er is een verloskundige praktijk in de buurt
voor zorg op maat en naar ieders eigen wens.

Ineke Oomens voor iedere zwangere die kiest voor
vertrouwde begeleiding en veilige zorg
Spreekuren vóór, tijdens en na de zwangerschap op een onderstaande
locatie of bij je thuis. Bel gerust voor een afspraak of advies

06 51007769
Per 1 januari 2012 is de praktijk gevestigd op;
Wilhelminapark 9 4818 LS Breda
www.ienova.nl info@ienova.nl
Overige preekuurlocaties;
Eggestraat 3 (huisartsenpraktijk Dudok)
Ignatiusstraat 4 (bij het echocentrum)
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