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Belangrijke mededeling!!!
Al een aantal jaar vormen wij het bestuur van Buurtvereniging Sportpark II. Toen
wij begonnen moest er in onze ogen een hoop gebeuren.
We wilden graag een website, een kritische blik op een aantal activiteiten was
gewenst, de contributie wilden we onder de loep nemen, het buurtboekje had
een make-over nodig en het 75-jarig jubileumfeest zou anders zijn dan anders.
Dit is allemaal gebeurd.
We hebben als bestuur collectief het gevoel dat ons werk gedaan is en dat het
tijd wordt dat een volgende generatie het stokje overneemt.
Alleen op die manier blijft er in de oudste buurtvereniging van Breda een frisse
wind waaien en dat is nodig voor de voortgang en het succes van de vereniging.
Wij stoppen niet per direct, maar het is wel onze wens dat wij het komende jaar
nieuwe bestuursleden kunnen ‘inwerken’.
In 2016 willen wij afzwaaien.
Het is niet leuk om door te gaan met iets als je er voor jezelf al alles uit hebt
gehaald wat er in zit. Daarom zullen wij, als niemand zich aanmeld om de taken
over te nemen, genoodzaakt zijn om de buurtvereniging te ontbinden op het
moment dat wij stoppen. Uiteraard is dat niet wat wij willen!
Wilt u zich aanmelden? Wilt u een keer aanschuiven bij een vergadering? Wilt u
meer informatie? Mail dan naar info@sportpark2.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Carolien Rijven
Ritchie Piessens
Floris Kwast
Monique Verschuren
Sicco Botman
Rinie Smits

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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Tip! Wereldstad om de hoek
Door Eva-Maria Velmans

Ik zal het eerlijk toegeven, ik ben gek op Rotterdam. Ik heb er gestudeerd,
gewerkt en gewoond. Rotterdam is ontoegankelijk en bruisend tegelijk. Het
belangrijkste is dat je de juiste plekken weet te vinden. Ik vond het dan ook leuk
om te lezen dat Rotterdam hip is voor stedentrips, schijnbaar de opvolger van
Berlijn… Vandaag insider-Tips! voor een inspirerend dagje Rotterdam.
Pak de fiets naar Breda CS, Belcrum zijde en gebruik de gratis bewaakte
fietsenstalling. Neem de Intercity Direct (ieder uur om .27 en .57, perron 8). Deze
trein brengt je in 25 minuten op Rotterdam Centraal en is tussen Breda en
Rotterdam toeslag vrij. Beide nieuwe stations zijn de moeite waard om te
bekijken.
Neem in Rotterdam tram 8 richting Spangen, uitstappen halte Kievitslaan, dat is
op de Westzeedijk vlak bij de Kunsthal. Tot 11 januari is er in de Kunsthal een
prachtige tentoonstelling over Rudolf Steiner ‘Alchemie van het Alledaagse’.
Daarna lekker naar buiten. Je kunt een stadswandeling van ongeveer 30 minuten
maken naar de nieuwe Markthal. Volg in het Museumpark bordjes Museum
Boijmans van Beuningen en ga even in de Rozentuin kijken. Bij het Boijmans
Museum rechtsaf, de Witte de Withstraat op. Deze straat vol restaurantjes,
winkeltjes en galerietjes uitlopen tot het einde, steek daarna de Schiedamsedijk
over en ga via de loopbrug over het water naar de Wijnhaven. Het water blijven
volgen, tot het einde en dan naar links. Je komt bij Blaak, een grote kruising met
stoplichten. Steek de Blaak en de tramrails over en zie aan je linkerhand de
Markthal.
Ben je daar uitgekeken, ga dan nog even via de Pannenkoekstraat (leuke
winkeltjes!) naar de Groene Passage. Daar kun je heerlijk biologisch eten. Route:
ga van de Markthal naar de Bibliotheek (gebouw met gele buizen aan de
buitenkant). Sla daar linksaf de Botersloot in. Je vindt hier De Kleine Kapitein, de
mooiste kinderboekenwinkel die ik ken. Aan je rechterhand zijn de winkeltjes van
de Pannenkoekstraat. Neem de eerste of tweede straat rechts. Dan kom je op de
hoek van de Mariniersweg en de Goudsesingel en daar zit de Groene Passage
met een prachtige natuurvoedingswinkel en -woonwinkel. Geniet van een hapje
en drankje of kom op vrijdag 12 december, dan is er Kerstmarkt van 16.00 uur tot
22.00 uur met kastanjes, glühwein en haardvuur. Vervolgens kan je met tram 7
terug naar het station. Veel plezier!
Eva-Maria Velmans
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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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Ingezonden stuk: Bezoek van de eerste bewoners
Vervolg

Tanks op het Achillesplein
De twee broers herinneren zich aan het einde van de Duitse bezetting, die voor
Breda in oktober 1944 plaatsvond, de vuurgevechten die er in de straten van
Sportpark hebben afgespeeld. De schoten klonken over en weer tussen de Duitse
en geallieerde troepen. Terwijl de voetstappen van rennende soldaten hoorbaar
door de brandgang klonken, hield het gezin Koertshuis zich verscholen in het
schuurtje achterin de tuin. Hans weet nog dat hij een emaillen pan over zijn
hoofd moest houden opdat hij als oudste zoon het beste beschermd was als er
kogels zouden inslaan.
Toen het Duitse leger verslagen was, gebruikten de geallieerden het Achillesplein
om vandaar af de artillerieën van de Duitse leger langs de rivier de Mark te
beschieten. De tanks stonden opgesteld in de Zeisstraat en draaiden zo het plein
op om positie in te nemen. De jonge Hans en Pierre zaten “eerste rang”. Het
kabaal waarmee de granaten werden afgevuurd, was oorverdovend
Horizon
Het uitzicht tot de Tilburgseweg verdween in de jaren ’50 achter de
nieuwbouwflats langs de Paul Krugerlaan. Hans en Pierre trouwden en verlieten
het ouderlijk huis, waar ze ruim 25 jaar hadden gewoond, om elders ieder een
eigen gezin te stichten.
Vader en moeder Koertshuis woonden tot midden jaren ’70 aan de Achillesstraat.
Daarna werd het huis verkocht aan de bewoners van wie wij het in 2005
overnamen.
We wandelden door het huis, terwijl de broers om de beurt uitleg gaven over de
inrichting van het huis destijds en nog meer anekdotes aanhaalden over hun
jeugdjaren. Bij het afscheid bedankten wij onze gasten voor het kijkje dat zij ons
in de geschiedenis hadden gegeven. Het verleden, ruim zeventig jaar verstreken,
kwam dankzij Hans en Pierre Koertshuis weer even tot leven.
Oscar van Asselt
Jaren ’50: Hans Koertshuis met jeugdvriend
Hans Beelen voor de flats in aanbouw aan
de Paul Krugerlaan
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Sinterklaasactie
De goedheiligman is bijna in het land en dat
wil zeggen dat de kindertjes van Sportpark II
weer een mooie tekening kunnen maken.
In het midden van dit boekje vind je een
mooie kleurplaat.
Kleur hem in. Plak hem vol. Versier de plaat.
Kortom, maak er iets moois van.
Geef hem af bij Kapper Youp! aan de
Poolseweg 117a vóór 26 november!
De Sint en al zijn Pieten zullen een mooi
cadeautje kopen.
De pietjes komen woensdag 3 december tussen 15.00 uur en 17.00 uur het
cadeautje bij je thuis langsbrengen.
De kleurplaat wordt ook geplaatst op de website.
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Gratis schaatsen
Door Jan Slabbekoorn

Een van de fijne dingen van het wonen in een wat grotere stad zoals Breda is dat
er allerlei voorzieningen dichtbij zijn. Zelf ben ik bijvoorbeeld heel blij met de
schaatsbaan. Hij is trouwens alweer een paar weken open. Als ik er eens een
rondje ga schaatsen valt het me op dat ik regelmatig mensen zie met kleding
waarop bijvoorbeeld staat ‘schaatsvereniging Yerseke’ en dan ben ik toch altijd
weer blij dat ik zelf niet eerst een uur in de auto hoef te zitten om een rondje te
schaatsen op de schaatsbaan.
Mijn dochter Sara vindt schaatsen ook geweldig en zit sinds een aantal jaar op
kunstschaatsen. Een leuke sport, maar er is een klein nadeel. Haar voeten zijn
nog volop in de groei en inmiddels hebben we een aardige collectie ‘te kleine
schaatsen’ opgebouwd. Ik heb ze recentelijk op marktplaats gezet, maar het
loopt nog niet echt storm. Als ik wacht tot er weer natuurijs ligt zal het
waarschijnlijk wel lukken ze kwijt te raken, maar zoveel geduld heb ik nu even
niet.
Zo gaat het wel vaker op marktplaats. Je zet iets erop, maar een tijdje later staat
het op pagina 30 en heeft er nog niemand gereageerd. Jammer, en iets goeds
weggooien is ook zonde. Daarom zie je steeds vaker dat mensen op lokaal niveau
oude dingen gratis aanbieden, bijvoorbeeld op facebook. In sportpark II hebben
we naast facebook ook nog gewoon het buurtboekje en daarom bij deze de
volgende aanbieding: gratis kunstschaatsen (maat 32). Mail naar
janslabbekoorn@hotmail.com en je kunt ze ‘om de hoek’ komen ophalen.
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Kleurplaat is gemaakt door Carlijn Cnoops
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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 per dag)
Een driedelige ladder (€2,00 per dag). Heel handig om even de dakgoten
na te kijken of voor een schilderklus
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.
€10,00 voor een dagdeel, €15,00 voor twee dagdelen.
Let op! Tegenwoordig is een net nodig om eroverheen te spannen.

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
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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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Te koop aangeboden
Gazelle damesfiets met terugtrap rem. Inclusief dubbele fietstassen.
Fiets is in goede staat. €75,Blauw oud Servies circa 1880 van het merk Willow uit Engeland. In goede
staat. Inhoud:
6 diepe borden
6 platte borden
6 kleine borden
2 sauskommen
2 dekschalen en 1 kleine dekschaal
3 grote en 3 kleine platte schalen

Prijs in overleg.
Heeft u interesse? Bel dan naar Familie Vissers uit de Spadestraat.
Tel: 06-49866321 of 076-5212995
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Oproep 1
Het einde van 2014 zit er weer aan te komen en
dat betekent dat het bestuur weer een
kascontrole moet organiseren in het begin van
2015. Een kascontrole bij een vereniging is
wettelijk verplicht. De financiën moeten ieder
jaar door frisse ogen gecontroleerd worden. Dit
alles om te voorkomen dat het bestuur een
loopje neemt met uw centjes.
Ook dit jaar is dat niet anders. Wie wil zijn frisse
ogen lenen aan de buurtvereniging om de cijfers
door te nemen? Het zal plaatsvinden op een
doordeweekse avond en niet meer dan een uur
duren.
Wilt u dit doen voor de vereniging? Mail naar info@sportpark2.nl

Oproep 2
In het buurtboekje hebben wij al een hele poos de rubriek ‘Binnenkijken bij…’In
deze rubriek mogen we bij buurtbewoners binnenkijken om te zien hoe zij hun
huis hebben uitgebouwd en ingedeeld. Hierdoor kunnen anderen mensen weer
op ideeën komen.
Wie heeft er een uitbouw of verbouwing die wel wat aandacht mag hebben? Wie
heeft een creatieve oplossing voor ruimte gebrek? Wie heeft zijn tuin mooi
aangelegd? Laat het ons weten zodat we nog lang van ‘Binnenkijken bij…’
kunnen genieten.
Buurtbewoners uit de flatjes en de Steijnlaan worden vriendelijk gevraagd ook te
reageren!
Reageren kan via info@sportpark2.nl
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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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HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN. INFORMEER NAAR
DE MOGELIJKHEDEN VIA
INFO@SPORTPARK2.NL
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