IN DEZE EDITIE O.A.:
Jan Slabbekoorn met een nieuwe rubriek
Ledenvergadering!!!
Paaseieren zoeken
Oproepjespagina’s

STAAT 16 JUNI AL IN UW AGENDA?
KIJK OP WWW.SPORTPARK2.NL WAT WIJ VOOR
JULLIE IN PETTO HEBBEN DIE DAG!
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Beste buurtbewoners,
Sla uw agenda eens open op 16 juni aanstaande:
Ongetwijfeld heef u die dag geblokkeerd staan voor het Sportpark II Paradefeest.
Nog niet? Dan kan ik alleen maar adviseren om dat gelijk alsnog te doen! Er is
voor elk wat wils! Lachen, dansen, meezingen, genieten, relaxen, theater,
komedie, kleurrijke tenten: u zult die dag overdonderd worden door dit alles, in
uw eigen Breda, op loopafstand van uw huis. En dat alles geheel kosteloos voor
u, nada, nop! Nou ja, op drank en hapjes na dan.
Op www.sportpark2.nl kunt u nu al laten weten of u wel of niet mee wil feesten.
We hopen dat u er bij bent!
Twijfelt u nog en bent u benieuwd wat er 16 juni te beleven valt? Op de
Algemene Ledenvergadering van dinsdagavond 20 maart aanstaande maken we
alle details van het programma bekend. Verderop in dit buurtboekje meer
informatie over locatie en tijd van de Algemene Ledenvergadering.
Op deze vergadering gaan ook enkele belangrijke beslissingen nemen en
daarvoor kunnen we uw mening en stem goed gebruiken! Ik hoop u te mogen
verwelkomen die avond!
Het verenigingsleven in Nederland staat onder druk en helaas geldt dat ook voor
ons: naast financiële consequenties (bezuinigingen op subsidie) blijkt het lastig
om aan voldoende vrijwilligers te komen. Dit om te kunnen blijven doen wat we
zo graag doen: voldoende leuke activiteiten organiseren voor u!
Zeker in ons Jubileumjaar, met een groot feest, is de last op de schouders van de
bestuursleden bijzonder groot.
Zin om te helpen? U bent altijd van harte welkom om vrijblijvend aan te sluiten
bij één van onze vergaderingen en kennis te maken met de mensen achter
Buurtvereniging Sportpark II en hun motivatie.
Met veel enthousiasme gaan we ook de komende periode weer onze vertrouwde
activiteiten organiseren: Zo gaan we traditiegetrouw op Eerste Paasdag weer
gezellig paaseieren zoeken.
In ieder geval tot 20 maart op de Algemene Ledenvergadering!
Ritchie Piessens, secretaris

4

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@ziggo.nl
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Ledenvergadering!!!!!!
Geachte leden,
Op dinsdag 20 maart om 19.30 uur is weer de jaarlijkse ledenvergadering. Dat is
hét moment om met het bestuur uw ideeën over de buurt te delen.
Daarnaast is het ook een ietwat triest moment want we gaan afscheid nemen van
twee bestuursleden, maar we gaan er ook twee verwelkomen. Tenminste, dat
ligt aan u. Of u ze kiest.
Het belangrijkste wat voor u vooral van belang is om te weten is dat we de
contributie willen verhogen met €2,50, naar €7,50 per adres per jaar. Het zal u
ongetwijfeld niet ontgaan zijn, maar het is crisis in de financiële wereld. Iedereen
moet bezuinigen. Zo ook de gemeente en die heeft ons €1500 gekort op de
subsidie. Nu willen wij als bestuur dat tekort met de buurt delen. Kom op de
ledenvergadering en luister naar onze uiteenzetting van dit idee. Als u een
andere suggestie heeft dan bent u uiteraard welkom om die te delen.
De agenda zie er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen Post
4. Uitgaande Post
5. Verslag van de aftredende voorzitter en introductie nieuwe voorzitter
6. Verslag van de aftredende penningmeester en introductie nieuwe
penningmeester.
7. Verslag van de secretaris
8. Verslag kascontrole
9. Vaststellen contributie:
10. Verkiezing bestuur
11. Afscheid Ad Huijsmans, Hans Bussmann
12. Toelichting toekomst vereniging
13. Toelichting Jubileumfeest 16 juni
14. Rondvraag
15. Sluiting en naborrelen

We zien u graag op dinsdag 20 maart om 19.30 uur in gemeenschapshuis
de Zandberg , Zandberglaan 54bis in de kleine zaal.
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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 om je tuin voorjaarklaar te maken
Terwijl ik deze tips schrijf ligt er een flink pak sneeuw op de bloemen, planten,
boompjes en grasvelden. De temperaturen onder nul nodigen niet direct uit om
buiten alweer aan de slag te gaan. Maar de tijd vliegt dus hierbij een aantal tips
voor het onderhoud van je tuin:
Mos
Houd een “voorjaarsschoonmaak” om het huis en in de tuin door groene
aanslag en mos van de tegels en uit voegen te verwijderen
Onkruid
Het voordeel na zo’n koude winter is dat je onkruid makkelijk uit de
grond kunt trekken, hierdoor krijgt het bovendien weinig kans om te
gaan uitzaaien zodra de temperatuur weer aangenaam is
Power
Geef planten nieuwe energie door mestkorrels te strooien, zeker bij
rozen, borders en heesters; een extra laagje turf is ook zeer welkom bij
de buxussen en hortensia’s die onze buurt rijk is
Bloemen
Verwijder afgestorven bloemstelen zodat jonge scheuten de kans krijgen
om te gaan groeien
Gazon
Strooi kalkkorrels over het gazon zodat de bodem minder zuur wordt en
mos geen kans krijgt en begin nu al met het omspitten van de tuin indien
je in maart/april gras wilt gaan zaaien
Kleur
Heb je een onderhoudsvriendelijke tuin of ben je toe aan wat kleur in de
vensterbank? Er zijn al volop kleurige narcissen, blauwe druifjes en
hyacinten verkrijgbaar
Vriendelijk voor vogels
Heb jij nog gedacht aan een pindaslinger, vetbol en appel om de vogels
de winter door te helpen? Dan kun je dit voorjaar weer van hun prachtige
zangkunsten genieten
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Carnaval
Door: Carolien

Eindhoven en Helmond. Daar komen mijn ouders vandaan. Allebei zijn ze met
carnaval opgegroeid en hebben het tot hun twintigste altijd gevierd. Ik zou het
dus in mijn bloed moeten hebben. Maar ik voel helemaal niets. Ik heb daags
voordat carnaval losbarst geen vlinders in mijn buik. Ik heb ook geen voelspriet
voor de spanning die rond gonst in de stad.
Ik geef de schuld niet aan mijn ouders. Hoewel zij naar Alphen aan den Rijn
verhuisden, ver weg van het echte carnavalsgedruis, hadden ze wel een
gemeente uitgekozen waar een carnavals vereniging was. Ook zorgden ze ervoor
dat ik op een katholieke school terecht kwam, dus carnaval zou zeker gevierd
worden. Mijn ouders hebben alles gedaan om dit narrenfeest in mijn bloed aan
te wakkeren. Maar Alphen aan den Rijn heeft dat gefrustreerd.
Dit heeft met mijn vroegste herinneringen te maken. Op vrijdagmiddag mochten
alle kindertjes verkleed naar school en gingen we feest vieren in het plaatselijke
gemeenschapshuis. Ik ging verkleed als een van de meiden van Frizzle Sizzle. Met
getoupeerde haren en een grote wijde geruite rok aan liep ik naar school.
Iedereen verzamelde zich op het schoolplein om vervolgens naar de feestlocatie
te wandelen. Alle moeders stonden op een rij om foto’s te maken van dit kleurige
geheel. Tot dusver is het best leuk, maar dan komt het. Het feest. In het
gemeenschapshuis. Dat was een klein stoffig zaaltje, waar het of héél koud was
of héél warm. Er lag zand op de vloer en het rook er muf. De traktatie bestond uit
lauwe ranja en tandbrekend harde toffees. De enige muziek die gedraaid werd
was hoempapa muziek. Soms kwam er ‘een paard in de gang’ voorbij, maar
daarmee was het ook gedaan. Ik werd ook helemaal draaierig van de polonaise
die voortdurend ‘gedanst’ werd. Af en toe afgewisseld met de ‘vogeltjes dans’.
Vervolgens gingen we naar buiten en daar was dan de ‘optocht’. Dat was geen
lange rij met prachtige wagens. Nee, dat was een onversierde trekker met een
oplegger. Daarop stond prins Carnaval, met de raad van elf op dezelfde harde
hoempapa muziek te dansen. Ik weet nog dat we met al de klasgenootjes keken
naar de deze optocht. Het is maar goed dat we daar met de klas stonden te
kijken, want verder was er niemand. Achter een raam met witte vitrage zag ik
een oude dame kijken wat in godsnaam dat kabaal was en geërgerd schoof ze de
vitrage weer dicht. Dat is mijn herinnering aan Carnaval. Stoffige muffe zaaltjes
met stomme muziek en niemand die er lol aan beleefd.
Inmiddels woon ik al acht jaar in Breda en heel langzaam warm ik op voor
carnaval. Ik heb al een kiel! En zondags ga ik naar Prinsenbeek om de optocht te
bekijken. Tot dusver blijft het daarbij. Misschien over nog eens acht jaar beleef ik
ook lol aan het feest zelf.
11
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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 eerste paasdag 8 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
mogen meezoeken, of 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 daarnaast
speciale paasprijzen te winnen!
Vergeet niet een mandje mee te nemen om de paaseitjes in te doen.

Prijsvraag
Kinderen in de buurt opgelet! De buurtvereniging bestaat 75 jaar en in juni geven
we een groot feest. Maar er komt ook een boekje uit
over de buurt die 75 jaar oud is. Maar hoe ziet de
buurt er over 75 jaar uit? In de verre toekomst dus?
Gaan we dan in luchtauto’s naar ons werk? Staan de
huizen op palen? Laat je fantasie gaan, maak een
tekening of schrijf een stukje van maximaal 200
woorden. Lever dat in en het leukste verhaal en de mooiste tekening komt in het
boekje!
Lever je verhaal en/ of je tekening voor 31 maart in bij Carolien Rijven,
Sikkelstraat 36. Je kan het ook mailen naar info@sportpark2.nl
Vermeld wel je naam en je leeftijd!!!!

Aankondiging
Voor het jubileumfeest van 16 juni willen we een film
maken waarin de gastvrijheid wordt getest de
buurtbewoners hier in de buurt. De film wordt op 16 juni
getoond in de verhalenbar op de Sportpark parade. Bij deze
willen wij u waarschuwen. Ergens eind maart of begin april
gaan er twee buurtbewoners de buurt in met een camera
om te kijken of u hen binnenlaat…..
13
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Comfortabel blijven wonen in Sportpark II.
Door: Jan Slabbekoorn

De meeste bewoners van Sportpark II zijn eigenaar van een sfeervolle
vooroorlogse woning. In deze rubriek wil ik telkens een stukje schrijven over wat
we aan die sfeervolle woningen kunnen doen om ze bouwkundig klaar voor de
21ste eeuw te krijgen en te houden. Laat ik mij eerst even voorstellen. Mijn naam
is Jan Slabbekoorn en samen met Janny Stevens en ons dochtertje Sara wonen
we sinds 2006 in de Sikkelstraat. Janny en ik hebben elkaar leren kennen toen we
beide bouwkunde studeerden aan de technische universiteit van Eindhoven. Na
onze studententijd hebben we enkele jaren in Delft gewoond en nu wonen we
dus alweer ruim vijf jaar in Breda.
Net als veel andere bewoners zijn we na de aankoop van onze woning
enthousiast gaan klussen om er iets moois van te maken. Al snel kwamen we
erachter dat we voor het praktische kluswerk niet in de wieg gelegd zijn.
Verwacht op deze plaats dus geen tips over hoe je een keuken inbouwt, maar wel
bijvoorbeeld informatie over wat je kunt doen om je woning energiezuiniger te
maken.
Toen onze woning aan de Sikkelstraat gebouwd werd zaten er drie houtkachels
ingebouwd. In de loop van de twintigste eeuw zijn die houtkachels vervangen
door centrale verwarming. In de loop van de 21ste eeuw zullen we waarschijnlijk
ook weer heel andere installaties moeten gaan inbouwen om te zorgen dat we
comfortabel (en betaalbaar) kunnen blijven wonen. Wat voor installaties dat zijn
valt nu nog moeilijk te voorspellen, maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat we
over vijf of tien jaar tijdens een vergadering van de buurtvereniging gaan
bespreken wie er meedoet met de aanleg van een warmteopslagvoorziening
onder het achillesplein.
Zover is het echter nog niet. Praktisch kunnen er echter al wel een aantal
maatregelen genomen worden om onze woningen bij de tijd te houden. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan het beter isoleren van de woningen. Er is veel mogelijk
op dat gebied, maar de ene maatregel heeft meer effect dan de andere.
Volgende keer gaan we de kruipruimte onder de woningen eens ‘bekijken’. We
beginnen dus bij de bodem. Als we warme voeten willen in de winter, moeten we
voorkomen dat de warmte door de begane grondvloer naar de kruipruimte
verdwijnt. Omgekeerd willen we niet dat optrekkend vocht uit de kruipruimte in
de vloer trekt en daar voor allerlei problemen zorgt.
Vragen, tips of kritiek op deze rubriek? Laat het me weten via
janslabbekoorn@hotmail.com en ik zal het proberen te verwerken in de
komende stukjes!
15
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Oproep voor vormgever
Met de jubileumboekje commissie zijn we druk bezig met het vullen van de
pagina’s met tekst. Maar inmiddels zijn we beland
op een punt dat we moeten gaan kijken naar de
vormgeving. Wij zoeken iemand die dat kan. 15
mei moet het klaar zijn en het aantal bladzijdes dat
vormgegeven moet worden schatten wij in op
ongeveer honderd. Dus help ons! Wie wil het jubileumboekje vormgeven?
Neem contact op met info@sportpark2.nl

Oproep om foto’s van de buurt
Met een vormgever zijn we er nog niet. We willen het
jubileumboekje vullen met foto’s van de buurt , van
winkeltjes en van activiteiten van de afgelopen 75 jaar! We
hebben er al een paar, maar er kan nog veel meer bij. Wie
kan ons helpen om het jubileumboekje nog leuker te
maken. Uiteraard krijgt u de foto’s terug.
Neem contact op met info@sportpark2.nl.

Te Koop Aangeboden
Te koop: Urban Jungle kinderwagen
Heerlijke kinderwagen, heel wendbaar,
rijdt licht en makkelijk in te klappen.
Kleur: lime groen met strepen. Incl.
regenhoes en voetenzak.
Met verstelbare duwstang, luchtbanden
(en ventiel om banden op te pompen),
zwenkvoorwiel dat ook vast gezet kan
worden, makkelijk naar beneden te laten
rugleuning voor als je kindje in slaap is
gevallen. In het zonnedakje zit een 'raampje' van plastic, zodat je contact kunt
houden met je kindje.
vraagprijs € 250, info: Monique 06 5580 6589
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Te huur:
De buurtvereniging heeft een „uitleenservice‟. Wij willen jullie als leden de
mogelijkheid geven om de volgende items te huren:
Vier statafels (€ 3,- per tafel)
een driedelige ladder (€3,50)
een aanhangwagen.
De aanhangwagen wordt verhuurd maar daar moet een
contract(je) voor getekend worden o.a. om bij schade, verlies
e.d. het goed af te kunnen handelen. De tarieven voor de
aanhangwagen gaan per dagdeel. €7,50 voor een dagdeel,
€12,50 voor twee dagdelen en €17,50 voor drie dagdelen. Als
u een van deze spullen wilt huren kunt u daarvoor terecht bij:
Ritchie Piessens, Eggestraat 22
Floris Kwast, Smutsstraat 51
Carolien Rijven, Sikkelstraat 36
Of via www.sportpark2.nl

Mededeling
Vanwege onze drukte in verband met de voorbereidingen voor het feest van 16
en 17 juni hebben wij geen tijd vrij kunnen maken om een Koninginnedag
activiteit te organiseren. Dat vinden wij spijtig, maar we beloven het goed te
maken tijdens het knalfeest van 16 en 17 juni.

Oproep tot meedenken
Het is voor het bestuur niet altijd makkelijk om leuke nieuwe activiteiten te
verzinnen. Daarom hebben wij hulp nodig van de buurtleden. Nu weten wij dat
het lastig is om uit het niets iets te verzinnen. Dus gaan wij u helpen. Op de site
www.sportpark2.nl gaan we een heleboel activiteiten opschrijven. Van alles wat
en voor iedere doelgroep. Het enige wat u hoeft te doen is naar de site gaan en
aanklikken wat u leuk lijkt. Als bestuur beloven wij dat de drie activiteiten die het
meest worden aangeklikt ook georganiseerd worden.
Uiteraard bent u vrij om zelf een idee te opperen. Die kunt u doorgeven op
info@sportpark2.nl
19
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Oproepjes voor de Sportpark Parade
Voor het feest op 16 juni zijn er verschillende workshops en activiteiten voor
iedereen, maar daar hebben we een aantal items voor nodig die de
buurtvereniging niet heeft. Het gaat om het volgende:

Heeft iemand een schilderezel? En kunt u die een
dagje beschikbaar stellen?

Heeft iemand een sjoelbak? En kunt u die een
dagje missen op 16 juni?

Heeft iemand een voetbaltafel? En kunt u die
een dagje missen?
Wilt u een van deze items beschikbaar stellen voor ons feest? Heel graag! Ze zijn
hard nodig. Neem contact op via info@sportpark2.nl

Gezocht: Zanger / Zangeres
Het bandje van Marcel bestaat nu uit drie leden,
maar ze willen er graag een zanger of zangeres bij
vanaf 25 jaar.
Het genre wat ze zingen is popmuziek.
Kan en wil jij graag zingen? Wil jij dit bandje helpen
met uitbreiden?
Spreekt deze advertentie jou aan? Neem contact
op met Marcel op 076-5601501
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Dankwoord
Op Vrijdag 20 januari hebben we het jubileumjaar feestelijk ingeluid met het
heffen van het glas en een veiling. De opbrengst van de veiling was maar liefst
€670!! Bij deze wil het bestuur iedereen bedanken die zo gul gegeven heeft. Het
grote jubileumfeest op 16 juni is een grote stap dichterbij gekomen.
Maar laten we de donateurs van de veiling niet vergeten. De veiling had nooit
kunnen plaatsvinden als zij niet zo vrij waren geweest om belangeloos diensten
en goederen weg te geven.
Mevrouw Bastiaansen voor het schilderij en de bloempot
Rinie Smits voor de NAC cap en de rondleiding door het gerechtsgebouw
Eva Maria Velmans voor de gezichtsbehandeling
Adje Huijbregts voor de massage
Bernold van de Aardweg voor de twee ajaxballen
Niels Huijsmans voor de hardloopclinic
Ad Huijsmans voor het voorlezen
Corné Kwisthout voor de Philips Wake-Up light
Carolien Rijven voor het schoonmaken en de Sportpark II Tegel
NAC Museum voor de donateurschap
Marcel Cnoops voor de drum workshop
Martin’s Kapsalon voor de kappersbonnen
Marie-José Christ voor de teken- en schilderlessen
Apotheek Van den Bergh en van de Reek voor de twee Vichy verzorgingssets
Selexyz Gianotten voor de twee boeken
Bakkerij Rijngoos voor de bakkersbon
Fosti voor de woonaccessoires
Flash Fashion voor de twee sjaals
Hairss voor de Vakantie
huidverzorgingspakket
Marloes voor de grappige etagère
Allen heel Hartelijk bedankt!
Het bestuur
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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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