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Beste Buurtgenoten
Weet u nog van vroeger? Toen er een stoffig zaaltje werd afgehuurd? Met tl
buizen aan het plafond, waarvan er altijd wel eentje knipperde? Dat de beige
tafels en plastic stoelen die klaar stonden, voor 90 procent leeg bleven? Dat het
altijd een beetje koud was? Dat er een kopje koffie werd geserveerd met een
koekje? Heel jaren vijftig allemaal.
Dat het eerste woord ‘welkom’ was en vervolgens een saai betoog over
ingekomen en uitgaande post. En altijd in dezelfde opstelling. Het bestuur
tegenover die paar leden die het weer getrotseerd hadden.
Er zijn wat verwoede pogingen geweest om het leuk te maken. We hebben
geprobeerd het te combineren met een quiz, een bingo of een Nieuwjaars borrel.
Het mocht niet baten. Het aantal bezoekers bleef jaren steken op ongeveer
vijftien inclusief bestuur en hun aanhang.
Zo is jarenlang de ALV gehouden.
Als bestuur zijn we eens gaan nadenken. Wat is nou het belangrijkste van een
ALV. Dat is dat er input en ideeën komen vanuit de leden en dat ze weten wat er
met hun geld gebeurd. Maar ja, op deze manier komt daar niet veel van terecht.
Dus dachten wij, ‘we moeten naar de mensen toe’. Vorig jaar zijn we daarmee
begonnen. We hebben een filmpje gemaakt. Op youtube gezet. En iedereen kon
vanuit de luie stoel, in hun eigen tijd ‘naar de ALV’. En belangrijker nog: het is
gemakkelijk om gelijk een reactie te mailen.
Dat hebben buurtgenoten vorig jaar veelvuldig gedaan. Het was lang geleden dat
er zoveel ‘bezoekers’ bij de ‘ALV’ waren geweest.
Dit jaar hebben we het dan ook herhaald. We hebben een iets andere setting
gebruikt, waardoor het minder statisch is en wellicht prettiger om naar te kijken.
Maar net als vorig jaar, hebben we zelden zoveel gelachen als tijdens het filmen
van de ‘ALV’.
Wij hopen dat u gaat kijken en alsjeblieft reageer. Kom met ideeën en input!
Want het gaat over de toekomst van de buurtvereniging!
De link is: https://www.youtube.com/watch?v=QgTBt1WQIWM
Vriendelijke groet, Bestuur Buurtvereniging Sportpark II
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII

4

5

6

Belangrijk!
De contributie moet weer betaald worden. Die is vastgesteld op €7,50. Het geld
kunt u overmaken op: NL09INGB0005038523
VERGEET NIET UW NAAM EN ADRES TE VERMELDEN! Dat is een stuk
prettiger voor de penningmeester.
Mocht u niet over internet beschikken dan kunt u het geld in een envelop doen
en in de brievenbus van de Penningmeester deponeren Smutsstraat 51. Vermeld
ook hier uw naam en adres.

Aankondiging
De familie Huijsmans. Wie kent ze niet. Jarenlang heeft Ad Huijsmans als
voorzitter in het bestuur gezeten en al zijn enthousiasme aan de buurtvereniging
gegeven.
Maar achter een succesvolle
man staat een sterke vrouw.
Helma heeft al die jaren de
vereniging en Ad bijgestaan en
geholpen waar dat nodig was.
Ook de drie kinderen hebben
hun steentje bijgedragen door
mee te helpen bij activiteiten
en jarenlang (ze zullen blij zijn
dat het niet meer hoeft) het
buurtboekje velletje voor velletje samengesteld en geniet.
Maar er is groot nieuws. Dit gezin vertrekt uit onze wijk! Ze gaan een nieuw
spannend avontuur aan wat precies bij hen past. Wilt u weten wat dat is? Lees
volgende keer in het buurtboekje dan staat er een uitgebreid interview met Ad
en Helma .

Gevonden
In de Sikkelstraat is een tijdje terug alweer een
knuffelmuisje gevonden met de naam Jeppe.
Hij wil graag naar zijn baasje terug.
Hij is gewassen en ligt schoon klaar om opgehaald te
worden bij Simone op adres Sikkelstraat 45.
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Tip! Buurtrondje Het Leij'ke
Door: Eva-Maria Velmans

Het doet me goed om te kunnen vertellen dat Buurtrondje Het Leij'ke wordt
aangelegd!
Afgelopen half jaar is er hard gewerkt aan dit project. Na een oproep in dit
buurtboekje, heb ik met een aantal buurtbewoners een plan gemaakt met als
titel ‘Wijkwandelen in het Groen’. De reacties van bewoners en betrokken
partijen zoals Gemeente Breda , Opgeruimd Breda, Tessenderlandt, VV Baronie
en Amphia Ziekenhuizen, waren zo positief dat alles in een stroomversnelling is
gekomen. In januari 2015 werd duidelijk dat we voor 15 maart alles zouden
aanleggen, omdat het broedseizoen dan start. De samenwerking leek wel een
vliegwieleffect te bewerkstellingen. Op 3 maart hebben leerlingen van
Tessenderlandt, vanuit hun maatschappelijke stage, het paadje aangelegd onder
leiding van de groen ploeg van de gemeente. In weer en wind is er hard gewerkt
en heel veel gedaan! De leerlingen gaan ook helpen met zwerfvuil ruimen op de
wandelroute, dus in de toekomst kun je regelmatig een groepje leerlingen
aantreffen dat zwerfvuil ruimt.
De wandelroute vind je op de bijgevoegde kaart. VV Baronie heeft het terrein
opengesteld, waardoor we via het nieuwe paadje naar de Seminarieweg kunnen
lopen. Aan de kant van de Loevesteinstraat komt (eind maart) een deur die alleen
van binnen naar buiten open kan. Het rondje kun je dus één kant op lopen. Het is
toegestaan honden mee te nemen. Voor de voetballers is het belangrijk dat de
honden zijn aangelijnd en dat hondenpoep wordt opgeruimd, dus ook
hondenpoep in de bosjes naast het pad. Regelmatig halen sporters een bal uit de
bosjes. Als daar hondenpoep ligt, komt dat via de voetbalnoppen op de velden en
in de kleedkamers. Als dit teveel overlast geeft, is het mogelijk dat het paadje
wordt gesloten. Dus bij deze mijn oproep: laten we met de buurt het goede
voorbeeld geven en honden aan de lijn meenemen en hondenpoep opruimen!
Zoals aangegeven helpen leerlingen van Tessenderlandt de buurt met onderhoud
en zwerfvuil ruimen.
Het zwerfvuilopruimteam van de buurt is verdubbeld na de vorige oproep. Heel
fijn! Regelmatig zal je buurtbewoners met hesjes van Opgeruimd Breda en een
zwerfvuil knijper zien lopen. Wil je zelf ook helpen met je straat schoonhouden?
Laat het dan weten! Op zaterdag 28 maart is de landelijke Nederland Schoon dag.
Een goede reden om die dag zwerfvuil in de buurt op te ruimen. Wil je meer?
Acties in Breda vind je op: http://www.nederlandschoon.nl/
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De Tip! Voor deze keer is simpel: geniet van de lente en de natuur en loop
dagelijks Buurtrondje Het Leij'ke! Op het moment van schrijven is nog niet alles
klaar, maar je kunt al op ontdekking!
Tot slot op zaterdag 30 mei organiseren we een wijkwandeling om 13:30 uur.
Iedereen die mee wil wandelen is van harte welkom! We vertrekken vanaf het
speeltuintje op de Steijnlaan en maken een wandeling van ca 10 km via
Buurtrondje het Leij’ke, Flodderdreef, talud A27 naar Kinderboerderij Wolfslaar.
Daar trakteren we op iets lekkers. Graag vooraf bij mij aanmelden.
Vragen over de wandelroute of voor zwerfvuil ruimen en aanmelden voor de
wijkwandeling kan via: info@evamariavelmans.nl of 06-53337482
Kijk voor foto’s en actuele informatie op www.evamariavelmans.nl of de
facebookpagina van de buurtvereniging
(Op de volgende pagina vindt u de plattegrond voor wijkwandelen in het groen).
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Plattegrond
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Paaseieren zoeken
Zondag 5 april is het weer zover!
De Paashaas deelt weer eieren uit,
maar niet zonder slag of stoot. Hij
verstopt ze eerst op het grasveld
tegenover de KMA aan de De la
Reijweg. En jij moet ze zoeken.
Verzamelen, doen we om 11.30 op
bovenstaand adres. De ouders
krijgen een kopje koffie en kunnen
aanwijzingen geven.
We zien je graag. Tot dan!

Activiteiten kalender 2015
Wat: Zonnebloemwedstrijd
Wanneer: 1 mei gaan de zaadjes de grond in en in
september komen we weer langs om de
zonnebloemen te meten.
Wat: Amerikaans Picknick
Wanneer: Zondag 31 mei
Wat: Stoepkrijten en ballonnen oplaten
Wanneer: woensdag 10 juni
Wat: Familie Voetbaltoernooi
Wanneer: Zondag 28 juni
Wat: Open tuinen dag
Wanneer: Zaterdag 4 juli
Wat: Bandje Biertje
Wanneer: zaterdag 19 september
Wat: Lampionnen maken en optocht door de buurt
Wanner: Rond Halloween de exacte datum is nog niet bekend
Wat: Sinterklaasactie
Wanneer: woensdag 2 december
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Open Tuinen dag 2015
Twee jaar geleden kwam buurtgenoot Eva-Maria Velmans met het idee om een
Open Tuinen dag te organiseren in Sportpark II. Het bestuur greep dat idee met
beide handen aan. Het bleek een succes daarom gaan we de tweede Open
Tuinen dag organiseren.
Het gaat dit jaar plaatsvinden op zaterdag 4 juli van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Er is echter een kleine uitbreiding ten opzichte van 2013. Het gaat niet alleen om
het groen en de tuinaanleg, maar we willen ook dat er tuinen zijn waar er iets
tentoon gesteld wordt. Bijvoorbeeld schilderijen, een autootjes verzameling of
handwerkprojecten. Natuurlijk mogen er ook demonstraties gegeven worden op
muziekinstrumenten. Wat je ook maar wil laten zien, het mag.
We hebben al een aantal adressen maar er mogen er nog meer bij. Dus bij deze
een oproep aan U. Wilt u uw tuin openstellen op zaterdag 4 juli?
We zijn ook nog op zoek naar iemand die zijn of haar tuin wil openstellen met
knutselactiviteiten. Een knutseltuin. Dat is leuk voor kinderen.
Graag opgeven voor 15 april via info@sportpark2.nl
We horen graag van u.
Eva-Maria Velmans
Rinie Smits
Carolien Rijven
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Help, mijn huis heeft een energielabel F gekregen
Door: Jan Slabbekoorn

Alweer een tijdje geleden plofte er een brief op mijn deurmat met daarin het
bericht dat ons huis een energielabel F heeft gekregen. Op een schaal van A tot G
is dat een niet al te beste score. Paniek. Is ons huis nu een onverkoopbare
energieslurper, een soort Hummer van baksteen? Tijd voor een paar vragen aan
Janny Stevens, adviseur energie en duurzaamheid bij DPA Cauberg-Huygen,
buurtgenoot en tevens mijn echtgenoot.
Mevrouw Stevens, hoe hebben ze dit eigenlijk bepaald?
Dat is bepaald aan de hand van algemene informatie uit het kadaster, zoals
bouwjaar en woningtype. Bij het voorlopig label is er vanuit gegaan dat er geen
noemenswaardige energiebesparende maatregelen getroffen zijn, zoals
bijvoorbeeld hr ketels of hr++ beglazing
Is mijn huis nu minder waard?
Dat bepaalt de markt. De huizen in Sportpark II hebben veel karakter en in en
rond de wijk zijn ook allerlei fijne voorzieningen, maar heel energiezuinig zijn
vooroorlogse woningen nu eenmaal niet.
Kan dit label omhoog als ik energiebesparende maatregelen tref?
Ja dat kan. Met bijvoorbeeld kruipruimte- en dakislolatie, een hr++ ketel en hr++
beglazing kan het waarschijnlijk een label D of E worden. Met zonnepanelen op
het dak misschien zelfs C. In principe kan er zelfs een A label bereikt worden,
maar dan moeten er wel heel ingrijpende maatregelen getroffen worden. Zoek
maar eens op ‘stroomversnelling, nul op de meter’.
Er staat dat het een voorlopig advies is. Wat moet ik doen om er een definitief
label van te maken?
Dan moet er een ‘erkend energielabelaar’ naar kijken. Die gaat na of de
informatie waarop het uiteindelijke label is gebaseerd klopt. De verwachting is
dat dit ongeveer 50 euro gaat kosten. Het zal dus een vrij globale controle zijn.
Het is wel handig om bonnetjes van allerlei energiebesparende ingrepen te
bewaren en foto’s te maken, zodat je bijvoorbeeld kunt aantonen dat je
kruipruimte geïsoleerd is zonder dat iemand die ruimte in hoeft te duiken.
Mevrouw Stevens, hartelijk dank voor dit interview.
Graag gedaan.
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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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Brandgangverlichting
Enkele maanden geleden heeft Sicco Botman geïnventariseerd wie er interesse
had in het aan laten brengen van verlichting in de brandgang. Sicco heeft naar
aanleiding van die inventarisatie installateur Floris-Jan Belt uit Bavel hiervoor
benaderd en die een offerte maakte. Daar zijn wij mee akkoord gegaan en
onlangs heeft Floris-Jan de verlichting gemonteerd.
Wij zijn uiterst tevreden over de montage en over de aangebrachte verlichting.
Het betreft een ronde buitenlamp met een bewegings- en schemeringssensor.
Er zijn drie praktijkgerichte programma's:
1.
Permanent brandend licht gedurende de hele nacht (nachtautomaat);
2.
Permanent brandend licht tot middernacht, daarna sensorwerking;
3.
Sensorwerking.
De brandduur, inschakelniveau en de programmakeuze zijn eenvoudig en
gemakkelijk instelbaar op de uitneembare sensormodule.
Wij hadden een aantal redenen om de verlichting aan te laten brengen. De
brandgang is pikkedonker en nu hebben we als we in het donker thuiskomen
simpelweg meer licht. Dit vergroot het veiligheidsgevoel.
Daarnaast is het een zeer goed middel om
inbraken te voorkomen. De potentiële
inbreker wordt tenslotte volledig in het licht
gezet en dat weerhoudt hem mogelijk om de
inbraak te plegen.
Uit de praktijk blijkt dat Sportpark II een
gewilde wijk is voor inbrekers. De wijze van
binnenkomst is in ongeveer 80 á 90 procent
van de inbraken via de achterzijde (dus
vanuit de brandgang). Des te meer reden om
de brandgang in het licht te zetten. Het zou
fijn zijn als meer bewoners hieraan mee
werken! Samen maken we Sportpark II
veiliger en houden we de inbreker buiten!
Neem voor meer informatie contact op met
Sicco via siccobotman@yahoo.com.
Groeten Saskia en Jaap (Sikkelstraat 22)
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Kleurplaat
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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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