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Acupunctuur vergroot de natuurlijke weerstand,
verhoogt de pijngrens en stimuleert de levenslust!
Wanneer acupunctuur?
Voor zeer veel klachten is acupunctuur een geschikte therapie. U kunt
hierbij denken aan hoofdpijn, vermoeidheid, menstruatieklachten, lage
rugpijn, hooikoorts en nog veel meer.

Behandeling aan huis is ook mogelijk, voor zowel acupunctuur als
Shantala kindermassage.
Kijk voor meer informatie op: www.acupunctuurpraktijk.co.nl
Praktijk voor Acupunctuur
Adres: Poolseweg 94
4818 CD Breda, telefoon: 076-474 222 87
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Steeds meer
zorgverzekeraars vergoeden acupunctuurbehandelingen door NVA leden. U heeft geen verwijzing
nodig van de huisarts.
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Reptielenhuis de Aarde
Wat begon als een hobby van een reptielen fan, is uitgegroeid tot een
kleine dierentuin vol hagedissen, schildpadden, salamanders en meer. Je
kunt de reptielen goed bekijken in hun mooie verblijven en soms haalt
een verzorger er eentje tevoorschijn om van heel dichtbij te kunnen zien.
Op het terras kun je lekker wat drinken, terwijl de kinderen spelen.
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SP II PS
Door Sander van Hulten

5x eropuit in Breda met kleine kinderen
Voor alle gezinnen met jonge kinderen én voor de opa’s en oma’s in Sportpark II:
5 tips om eropuit te gaan met kleintjes, in onze eigen hometown. Want dat Breda
hele leuke kindvriendelijke plekken heeft, staat vast. Er zijn natuurlijk veel meer
dan 5 hotspots, dus heb je zelf nog een tip? Deel ‘m dan gerust via Nextdoor, of
e-mail me via sandervanhulten@hotmail.com. Wie weet komt er dan nog wel
een deel II ;-)
Dennenlucht & bos
Onze bossen trekken mensen van boven de rivieren zelfs naar Breda. Het
Mastbos heeft nu een extra trekpleister: het vernieuwde ‘Dennenlucht’.
Een stijlvol gerenoveerd pannenkoekenrestaurant, met een ideale
speeltuin. Een heerlijke afsluiter van bijvoorbeeld een wandeling langs
het Kabouterpad of van avonturen in Speelbos de Boeverijen.
Happy Station
Het recentelijk vernieuwde centraal station is al een uitje op zich (treinen
kijken!), maar nu is er ook tijdelijk een Playmobil-paradijsje te vinden.
Helemaal achterin het station (voorbij Bruna) zit Happy Station. Er rijden
Playmobil-treinen door Playmobil-landschappen en natuurlijk kunnen
kinderen er ook met Playmobil spelen of een kleurplaat kleuren.
JanenAlleman
Als je vanaf het station door het Valkenbergpark wandelt, kom je een
speeltuin tegen met een gezellig theehuis. Een bijzonder adresje, maar
als je een stukje doorloopt kom je een nog bijzonderder adresje tegen
om te lunchen of wat te drinken: JanenAlleman in de Sint Janstraat. Daar
smul je in een mooi decor van de lekkerste (veelal bio) lekkernijen, door
de koks zelf bereid en door jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking aan tafel geserveerd.
MUZIPO & kinderboerderij
Het sfeervolle poppentheater MUZIPO in de Grazendonkstraat
organiseert leuke kindervoorstellingen op kleine schaal. Er kunnen
maximaal 60 bezoekers in het theater, dus reserveren is vaak nodig.
Vlakbij vind je bovendien de kleine ‘Kinderboerderij Zandberg’, waar je
naast dieren kijken ook verse eitjes kunt kopen.
4
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Te huur van de buurtvereniging

Beste Buurtgenoten
Wist je dat we volgend jaar 80 jaar bestaan? In september 2017 gaan we dit
jubileum vieren door een feestje te organiseren voor de hele wijk! We hopen dat
we dit feest met zo veel mogelijk buurtbewoners kunnen vieren.
Wij zijn heel benieuwd hoeveel jaren het oudste lid bij ons is. Als u denkt dat u
dat wel eens zou kunnen zijn dan horen we het graag!
Blij verrast waren we door het animo voor onze Halloween activiteit op 31
oktober. We kregen veel positieve reacties van de kinderen, vooral op het
spannende eindverhaal. Ook heel fijn dat er zoveel huizen mee wilden doen: alle
vrijwilligers via deze weg hartelijk bedankt.

Biertafel / picknicktafel (€ 10 per dag)
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. Deze wordt
niet meegeleverd.
Als u een van deze spullen wilt huren kunt u daarvoor terecht bij:
Ritchie Piessens, Eggestraat 22, tel. 0648103448
Floris Kwast, Smutsstraat 51
Robert Snelders, Steijnlaan 38 tel. 0613089087

Of via www.sportpark2.nl

Daarnaast mag ik vertellen dat we in ons jubileumjaar weer een échte voorzitter
zullen hebben. Ons bevlogen en altijd enthousiaste bestuurslid Robert Snelders
heeft aangegeven deze rol op zich te willen nemen. Een rol die hem op het lijf
geschreven is! Via deze weg willen we Robert alvast heel veel succes wensen met
deze nieuwe uitdaging.
Er is ook minder leuk nieuws. Voor een gedeelte van onze lezers zal het de laatste
keer zijn dat zij het buurtboekje ontvangen. Aan het begin van het nieuwe jaar
worden – conform onze statuten – alle leden die verzaakt hebben de contributie
te betalen geschrapt uit het ledenbestand. Mocht je daarna toch opnieuw lid
willen worden dan kan dat altijd. Ben je er niet zeker van of de contributie voor
2016 (8 euro per huishouden) betaald is, stuur ons dan even een e-mail, dan
kijken we het graag voor je na.
Via deze weg wenst het bestuur je alvast een leuke feestelijke decembermaand!
Ritchie Piessens, secretaris / interim voorzitter

Bestuur buurtvereniging:
Voorzitter: Ritchie Piessens (ad interim) Vice-Voorzitter: Rinie Smits
Penningmeester: Floris Kwast Secretariaat: Ritchie Piessens Leden: Sicco
Botman, Robert Snelders, Koen van Oers Kopij voor het buurtboekje: zie e-mail.
Website: www.sportpark2.nl E-mail: info@sportpark2.nl
Bankgegevens: ING IBANnr.: NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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De Mare van Marijn
Door: Marijn Melis

Bam, bam, bam …
Help, de reus heeft me gevonden! Ik hoor zijn hartslag heel dichtbij. Bam, bam,
bam… Bibberend en zwetend lig ik diep verstopt onder mijn dekbed.
Bam, bam, bam… Help, wat moet ik doen? Ik ben zo klein als een kaboutertje. En
van schrik kom ik tot geen enkel plan. Het koude zweet stroomt over mijn rug,
want ik had ook net het winterdekbed op mijn bed gelegd.
Bam, bam, bam… jaren ben ik al op de vlucht voor die reus! Toen ik een kleuter
was, vond hij me iedere nacht, hoe goed ik me ook verstopte, en dan trapte hij
me dood. En nu is hij er weer!
Bam, bam, bam… maar nu ben ik geen kleine kleuter meer en ik leef ook nog
steeds. “Kom op meid”, zeg ik tegen mezelf, “doe iets”. Ik herinner me een boek
dat ik pas gelezen heb en waar de hoofdpersoon, een meisje van zestien, ontdekt
dat ze een ijzeren kabouter in zich heeft. Eentje die zich niet klein laat krijgen wat
er ook gebeurt. Dat moet bij mij ook zo zijn, want ondanks al dat getrap van die
grote reus, ben ik er nog steeds. Poehhh, wat heb ik het warm.
Bam, bam, bam… heel voorzichtig kom ik onder mijn dekbed uit en gluur door de
gordijnen. Niets! Niets te zien, geen grote reus voor mijn raam met zijn smerige
gemene lach. Geen grote handen die me grijpen en mij in zijn mond stoppen.
Nee, niets te zien… maar ik hoor hem wel!
Bam, bam, bam… ik hoor hem echt wel. Zou er dan ergens een reuzenfeestje zijn,
waarop hij staat te dansen? Misschien lacht hij wel en heeft hij plezier.
Bam, bam, bam… ik hou ook van dansen en dan komt er een klein lachje op mijn
gezicht. Ik zie het al voor me hoe de reus met mij danst! Misschien moet ik dan
op zijn hand dansen en draaien we zo samen in het rond.
Piep, piep, piep… de wekker… ik schrik wakker!
Bam, bam, bam… oh, het is het heien bij het Amphia ziekenhuis.
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Prijswinnaars zonnebloemactie
Velen hebben in onze wijk de zonnebloem zaadjes gezaaid in de tuin. Met de
nodige zorg en aandacht zijn deze uitgegroeid tot metershoge zonnebloemen. De
zonnebloemen zijn gemeten, de winnaars hebben ondertussen hun prijs in
ontvangst mogen nemen. Gefeliciteerd! Daarnaast alle andere deelnemers:
bedankt voor het
meedoen!
Derde prijs (cadeaubon
van €10): Kim uit de
Poolseweg met een
zonnebloem van 3m15.
Tweede prijs
(cadeaubon van € 15):
Kevin en Maartje uit de
Spadestraat met een
zonnebloem van 3m42.

En de Eerste prijs
(cadeaubon van € 25):
Anita uit de De
Wetstraat met een
zonnebloem van
3m66!
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Activiteitenoverzicht 2017
Hierbij het activiteitenoverzicht voor het komende jaar:
Woensdag 25 januari 2017
Woensdag 22 februari 2017
Woensdag 29 maart 2017
Zondag 16 april 2017
Zaterdag 20 mei 2017
Zondag 2 juli 2017
Zaterdag 9 september 2017
Dinsdag 31 oktober 2017
Woensdag 29 nov. 2017

: Rikken en Jokeren in de Zandberg
: Rikken en Jokeren in de Zandberg
: Rikken en Jokeren in de Zandberg
: Paaseieren zoeken (Eerste Paasdag)
: Picknick en stoepkrijten
: Voetbaltoernooi
: Feest: de buurtvereniging bestaat 80 jaar!
: Halloween
: Bijna Sinterklaas dus wellicht komen
de Pieten weer naar onze wijk

Kijk voor details en het laatste nieuws in het Activiteitenoverzicht op
www.sportpark2.nl
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De Buurt App is een initiatief van onze betrokken wijkbewoner Patrick van Tilburg
in samenwerking met Buurtvereniging Sporpark II.
Zit je nog niet in de App groep? Stuur een mailtje naar
whattsappsportpark2breda@gmail.com en we voegen je toe!
De politie noemt BuurtApp groepen de extra ogen en oren in de wijk. Wanneer
bewoners iets verdachts zien, bellen ze eerst 112. Dus niet alleen bij
noodgevallen, maar bij iedere verdachte situatie waarbij de kans bestaat dat je
iemand op heterdaad kunt betrappen!
Werkwijze BuurtApp:
1. Gebruik bij verdachte situaties de SAAR volgorde:
Signaleer; Alarmeer 112; App om je waarneming bekend te maken aan anderen;
Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de
persoon.
2. Het is de bedoeling dat de plannen van de verdachte persoon of personen
worden verstoord. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s. Maak
bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
3. Laat door middel van een (Whats)App bericht aan de anderen weten dat 112 al
gebeld is. Hiermee voorkomt u een regen van 112 meldingen.
4. Reageer niet onnodig op meldingen, ook niet uit beleefdheid. Hiermee wordt
het aantal berichten in de groep beperkt en blijft de attentiewaarde
gewaarborgd.
5. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels en wetten.
6. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het
verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk of
van meerwaarde is.
7. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook
goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type
en het kenteken.
8. Gebruik de BuurtApp groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor
onderling contact/privéberichten. Het is van belang dat men bij een bericht in de
app-groep direct paraat staat.
9. De politie komt alleen in actie wanneer een melding via 112 gedaan wordt.
10
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Tip! De vlier
Om te beginnen een persoonlijke noot. Met veel vreugde kan ik vertellen
dat op 2 augustus 2016 onze zoon Daan geboren is! Vanaf november ben
ik weer aan het werk in mijn eigen praktijk als schoonheidsspecialist.
Omdat ik het moederschap en ondernemerschap ga combineren, heb ik
besloten mijn vrijwilligerstaken te verminderen. Ik blijf me inzetten voor
het zwerfvuilopruimteam en Buurtrondje Het Leij’ke, maar ik stop met
schrijven van deze tips.
In deze laatste Tip! wil ik je vertellen over mijn zoektocht naar alcoholvrije
wijn. Sinds een aantal jaren verdraag ik alcohol niet meer. Hoewel het niet
erg is om geen alcohol te drinken, mis ik de smaak van goede rode wijn.
Ook vind ik het jammer dat ik mousserende witte wijn, zoals prosecco of
champagne, niet meer verdraag.
Ik ben op zoek geweest naar lekkere alcoholvrije wijn. Al snel ontdekte ik
dat 0% witte wijn niet te drinken is, dus ben ik gaan zoeken naar 0% rode
wijn. Van slijterij, tot wijnboer en voedingsdeskundige: nergens kwam ik
een lekkere 0% wijn tegen. Mijn ervaring is dat 0% wijn of te zoet is, of
restalcohol bevat of teveel sulfiet heeft of gewoon niet lekker is.
Uiteindelijk heb ik mijn zoektocht opgegeven. Ik ben het ergens anders
gaan zoeken.
Ik bedacht me dat ik geen 0% wijn moest hebben, maar een alternatief dat
net zo speciaal, maar geen slechte variant van wijn is. Het antwoord bleek
de vlier: een struik die gewoon in Nederland groeit, in de lente bloeit met
witte schermbloemen die zoet ruiken en in de nazomer trossen met
blauwe besjes heeft. Als je voor het eerst pure vlierbessensap drinkt, is dat
net zo onwennig als je allereerste slok rode wijn. Niet zoet, niet zuur, een
beetje wrang en vol van smaak. Het lekkerste drinkt het uit een mooi
(wijn)glas of borrelglaasje. Pure vlierbessensap is te koop bij een
natuurwinkel en is ongezoet.
Voor een koude winteravond kun je vlierbessensap ook voorzichtig
opwarmen (niet laten koken) en een beetje honing toevoegen, je kunt het
dan vergelijken met het drinken van een glaasje port.
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Er bestaat ook vlierbessensap met (pure)appelsap, dat maakt de sap
zoeter en is verkrijgbaar van verschillende merken. Appel-vlierbessensap
van Demeter is bijvoorbeeld minder zoet dan appel-vlierbessensap van
Schulp.
Voor mousserende witte wijn blijkt de vlier ook een goed alternatief. Van
vlierbloesem wordt siroop gemaakt, die je kunt aanlengen met water. Als
je daar nog wat verse munt en een schijfje citroen in doet, heb je een
heerlijk zomers drankje. Er bestaat ook vlierbloesemsap met koolzuur,
bijvoorbeeld Elderflower Pressé van het merk Belvoir, te koop bij de AH of
natuurwinkel. Als je dit serveert in een champagneglas heb je echt een
feestelijk drankje!
Dus wat mij betreft: proost op de vlier en bedankt voor het lezen van mijn
Tips!
Groetjes,
Eva-Maria Velmans
www.evamariavelmans.nl

Mijn Sint Nicolaasrijm
Door Rien Smits

Het is december 2016, ik droom en zucht diep, hoe zou het Sinterklaasfeest 2033
er eigenlijk uit zien,
de ontwikkeling in de technologie met de snelheid van het licht, krijgt van mij
zeker een vette tien.
Zou ik daar misschien dit jaar met mijn sinterklaasrijm op in kunnen spelen,
en zo wat authentieke Sinterklaas kitsch naar alle Sportpark kinderen kunnen
door mailen?
Hoe zou je toch je cadeaus moeten kopen nu alles wordt geautoriseerd,
als ik nu, als wat oude man daar aan denk, word ik steeds meer gedesoriënteerd,
ja zelfs getraumatiseerd.
Het winkelpersoneel zal zijn verdwenen voor een digitale verkoper,
en kunnen alleen nog maar virtueel hun advies geven met een stem die klinkt als
koper.
Vanuit holografische mega stores worden je online gekochte spullen vanuit je
eigen pc bestuurd
en meteen gecomprimeerd in een zipfile naar je huiskamer gestuurd.
Maar, is de bezorging van al die pakjes tegenwoordig den dag nog wel veilig
genoeg,
nu landelijk het papierworm virus als een BOM insloeg.
Of, wellicht zwevend voor je deur een drone met een geïmplanteerde
geheugenchip, waarbij kwade bedoelingen direct worden gedetecteerd,
of heb ik al deze ontwikkelingen misschien verkeerd geïnterpreteerd en ben ik nu
misschien zelf wel met een virus geïnfecteerd.
Geef elk huishouden maar een mega giga turbo met een vaste geheugen schijf
die kan worden aangesloten op bijvoorbeeld je magnetron,
Of klinkt deze oplossing misschien een beetje dom.
Nee, geef mij maar die vertrouwde winkel van sinkel, daar vind je een hele hoop,
en, het is er ten minste eenvoudig te koop.
Uiteindelijk heb ik mijn cadeau gevonden, het is voor groot en klein, wie stout is
of lief,
echt iets van deze tijd en organisatorisch gezien, een klein soort archief?
Recht uit het heelal en met een duizelingwekkende lichtflits door de dampkring
uiteindelijk hier geland ten midden in onze sportpark familiekring.
Gelukkig werd ik van dit gepieker op tijd wakker
en ben nu weer een normale pieten pakjes pakker.
Een prettige Sint Nicolaas gewenst.
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Fietsen langs de Mark en meer
U hebt het ongetwijfeld al eens gedaan, bij een mooie dag een fietstochtje
maken. Onlangs de zomer, die er dit jaar tot ver in september blijkbaar niet
genoeg van kon krijgen, met als extraatje nog enkele mooie nazomerdagen. Niet
zo vreemd kondigde zich snel hierna ook de herfst aan. Ondanks het meteen
voelbare verschil in temperatuur, was het toch zo’n dag dat ik dacht: vandaag
maar eens genieten van al dit extra’s en met de fiets er tussenuit. Mijn route
stond vooraf niet feitelijk vast maar in het Ginneken aangekomen veranderde dit.
De toegangswegen naar het Mark fietspad zijn vanuit diverse kanten mogelijk,
daarom besloot ik om via Ulvenhout langs de Mark naar Meersel-Dreef te gaan.
Hoewel het een gewone werkdag was, (maar gepensioneerden hebben de luxe
om op willekeurige dag te gaan fietsen), bleek dat meer fietsliefhebbers blijkbaar
dezelfde gedachten hebben gehad. Het was een drukte van jewelste. Degene
onder u die deze route vaker nemen weten inmiddels dat elke periode van het
jaar, deze route je de natuur anders laat zien. Ik wil hiermee zeggen: zomer of
winter, lente of herfst, pak je fiets en doe het. Zoals ik net zei: het was een mooie
najaarsdag. En doordat de zon laag over de Mark scheen leverde dit in
combinatie met het nog rijkelijk aanwezige groen met alle bomen nog vol in het
blad, de hele route een prachtig plaatje op.
Langs de kant zijn het vooral de fanatieke vissers, overigens opvallend veel
Belgen, die het totale beeld nog meer levendig maken. Ik herkende bij toeval een
van hen dus stopte ik en maakte kort een praatje over zijn hobby, vissen. Nu heb
ik totaal geen affiniteit met vissen, dus mijn vragen moeten, overigens wel
enthousiast en goed bedoeld, vreemd zijn over gekomen. Zo kwam ik toch mooi
te weten dat diverse soorten vis in de Mark overvloedig aanwezig blijken te zijn.
Buiten de innerlijke rust, die hen hierin blijkbaar inspireert, begrijp ik niet dat na
uren, althans zo komt het bij mij over, stil zitten en staren naar een dobbertje,
uiteindelijk de vangst weer wordt terug gezet. Maar dit blijken dan de echte
sportvissers te zijn.
Ik vervolgde mijn tocht en in een grote bocht krijg je een prachtig zicht van de
achterkant van het voormalige en imposante gebouw De Klokkenberg,
hersteloord voor mensen met longproblemen. Er is blijkbaar een mega
verbouwing aan de gang, omdat het hele complex al geruime tijd in de steigers
staat. Bij latere navraag bleek dit juist te zijn: er komen seniorenappartementen.
De locatie hiervoor kan mijn inziens niet beter. Tegenwoordig valt De
Klokkenberg onder Monumentenzorg.
14

Vertrouwen
Op de avond van Halloween fietste een groep jongeren onze straat in en
bekogelde het huis van een jonge buurtgenoot met eieren. De vuurwerkbom liet
me schrikken, maar de agressie waarmee ze uiteindelijk vloekend en tierend de
straat verlieten, deed me sidderen.
En nee, het waren geen allochtonen, geen jongeren van lagere sociale klasse, of
pubers uit Breda-Noord. Het waren gewoon heel normale jongens, met
merkkleding aan en de haren netjes in de scheiding. Van wie je zou verwachten
dat ze vrijwilligerswerk in het verzorgingstehuis om de hoek doen. En dat vind ik
het akelige: gevaar kan komen uit een hoek waar je het niet verwacht.
Tegelijkertijd besef ik ook dat angst iets is wat je zelf creëert. Immers, wat de één
eng vindt, daar kan een ander hartelijk om lachen. Blijkbaar heb ik ergens 'along
the road' mezelf ingeprent dat ik bang moet zijn voor grote groepen joelende
jongens. Maar het mooie is: alles wat je jezelf aanleert, kun je ook weer afleren.
En dus houd ik mezelf voor dat niemand méér shit over zich krijgt dan hij kan
dragen. En dat alles wat me overkomt aan ellende, op een gegeven moment
plaats maakt voor iets moois. En dat de maatschappij niet verder verslechtert,
maar op het punt staat op te bloeien tot een mooie, vredelievende samenleving.
Het klinkt misschien gek, maar het werkt! Hoe vaker ik mezelf dit influister, hoe
meer ik erin ga geloven. En nee, ik heb niet gedronken. Het gaat gewoon om
vertrouwen, lieve mensen. Vertrouwen. Zélfs nu de Verenigde Staten kiest voor
een president met een cavia op zijn kop die alleen maar wartaal uitkraamt. Zélfs
nu kan ik zeggen, met het volste vertrouwen: alles zal recht komme, lieve
mensen. Alles zal recht komme. Vertrouw maar op uw buurvrouw.
De buurvrouw
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Wanneer u voor de eerste keer deze richting kiest, en behoefte heeft even een
korte pauze in te lassen, zijn langs de fietsroute tot aan Meersel-Dreef,
“uitrustbanken” weggezet. Het zal u niet verbazen dat deze banken strategisch zo
zijn geplaatst dat u naar verschillende kanten van fantastische vergezichten kunt
genieten. Op enig moment rijdt u onder de snelweg A 27/ A 58 door en begint
het tweede gedeelte van de fietstocht langs de Mark.
Opmerkelijk zijn ook de vele soorten vogels die u de hele tocht op en rond de
Mark zult waarnemen. Met mijn beperkte kennis hierover kwam ik toch al gauw
uit op wel 8 verschillende soorten.
Tegenover een heus klein sluisje zou je het pad rechts kunnen verlaten en komt u
in Galder uit, waar u ook naar Meersel-Dreef kunt komen. Toch zou ik u dit
ontraden, omdat het vervolg van deze fietstocht langs de Mark u nog heel veel
moois en bijzonders laat zien.

Koi Vrienden Breda is een vriendenclub die gek is op Koi Karpers.
Ben jij ook gek op deze prachtige vissen. Word lid!
Kijk op www.facebook.nl en zoek naar:
Koi Vrienden Breda
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Bijvoorbeeld: “zwerfkeien”. Ongeveer driehonderd meter vanaf het eerder
genoemde sluisje ziet u (ogenschijnlijk niet eens zo opvallend tenzij de grootte
hiervan) er drie aan uw rechterkant.
Opmerkelijk hieraan is dat deze keien
zijn voorzien van een gebeitelde
tekst! Om precies te zijn, poëtische
gedichten. De bedenkster van dit
unieke project is Beeldend
kunstenaar en dichter Pien Storm van
Leeuwen. De stenen komen van
vlakbij Maastricht en de teksten,
gebeiteld met ongetwijfeld oud
vakmanschapgereedschap, zijn
aangebracht door een
steenhouwerbedrijf uit Chaam. De
gedichten zijn door verschillende
dichters gemaakt. De opdracht
hiervan luidde, zo is mij verteld, dat
steeds aan drie elementen voldaan
moest worden: water, tijd en
grenzen. Pien Storm omschrijft deze
“poosplaatsen” (verpozen) als
plekken waar kan worden stilgestaan
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bij poëzie, landschap en historie. Ze nodigen uit tot stilstaan bij betekenis (tis
maar dat ge ut wit). Deze bijzondere keien liggen overigens niet alleen langs de
fietsroute van de Mark maar op meerdere fietsroutes door heel Brabant.
Al deze interessante historie achterlatend fietst u, uiteraard nog steeds langs de
Mark, door naar Meersel-Dreef. Aangekomen bij een bruggetje gaat u naar
rechts en op het einde hiervan naar links.
De daarop volgende splitsing kenmerkt zich door een winkel met de naam ”het
smidje”, overigens geen familie van mij, maar deed mij wel denken aan hoe ik
door (oud) buurtbewoners vroeger vaak werd aangesproken als: “O jij bent er
een van smidje!!”. Maar dit terzijde.
De hoofdstraat van Meersel-Dreef kenmerkt zich door de vele, maar vooral
pittoreske cafeetjes. Vergeet niet dat Meersel-Dreef zijn herkomst al heeft rond
1900 en een gekend bedevaartsoord in België en Nederland is. Leuk te
vermelden is dat in de zomermaanden er elke zondag nog een ouderwetse
straatrommelmarkt is. Alle “waar” ligt niet op kramen… maar gewoon op straat!
Wanneer u onder het genot van een drankje genoegdoening heeft ondervonden
op een van de vele aanwezige terrasjes en uw bevindingen van deze fietstocht
samen heeft doorgenomen, MOET u toch nog even door trappen naar de Grot
van de Paters. Het Mariapark – ook wel Genadedal genoemd. De Grot is
gebouwd door de paters Kapucijnen en elke zondag wordt er een mis gehouden.
Hierover wellicht een volgende keer meer, maar een kaarsje bij vertrek
aansteken voor bijvoorbeeld uzelf, omdat u uw fietstocht, hopelijk zonder
noemenswaardige technische of lichamelijke problemen heeft volbracht, mag
natuurlijk altijd.
De terugtocht rijdt u in omgekeerde volgorde om nogmaals alles goed tot u te
laten inwerken.
Hopelijk hebt u na het lezen hiervan een beeld gevormd van deze unieke
fietstocht en kan ik u aanraden deze prachtige route, van slechts om en nabij 20
km, (heen en terug) zelf eens te ondernemen.
Ik wens u veel fietsplezier.
Rien Smits
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Even voorstellen, nieuwe schrijfster!
In het buurtkrantje zag ik de vacature staan voor columnist/tekstschrijver.
Ik schrijf al een paar jaar korte verhaaltjes over van alles en nog wat, dagelijkse
dingen en dacht misschien leuk voor een breder publiek te schrijven.
Mijn naam is Diana Voeten-Harms en ik woon aan de Steijnlaan 35. Mijn
verhaaltjes ontstaan eigenlijk spontaan. Als ik iets zie, krijgt mijn fantasie de vrije
loop en begin ik te schrijven. Dat kan zijn op vakantie, maar ook gewoon thuis.

Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Kattenvergadering
Onze voortuin is de
ontmoetingsplaats van
alle katten hier in de
buurt. Vraag mij niet
waarom. Ik tel er buiten onze Koos om 5. Volgens mij beleggen zij hier de
vergaderingen en bespreken hier allerhande zaken. De twee broers uit de flat
hierachter - Fred en Ed noemen wij ze - leiden de vergadering. Fred met een
grote zwarte vlek in zijn gezicht, lijkende op een litteken, is de sterkste. Volgens
mij doet hij iedere ochtend push ups en ligt hij op de bank om zijn buikspieren te
trainen. Hij is heel breed. Ed kijkt alleen maar gemeen. Daar moet je geen ruzie
mee krijgen. Fred en Ed zijn de maffia van de buurt. Als ze je aankijken zie je ze
denken "durf iets te zeggen, want ik lust je rauw". Vervolgens zijn naast ons Billy
en Bibby komen wonen. Broer en zus. Nog jong dus nog niets in te brengen. En
voor ons een zwarte poes, een dame met pit. Voor de duivel niet bang. Ook zij is
present op de vergadering en dat allemaal in onze voortuin! Ik zou zo graag de
kattentaal beheersen en horen wat er allemaal te bespreken valt. Onze Koos
heeft volgens mij niks in te brengen en gedoogd hen in de tuin. Hij hoort
iedereen gedwee aan en denkt het zal allemaal wel! Tenminste... zo probeert hij
over te komen, maar in werkelijkheid durft en heeft hij niets in te brengen. Nadat
de agenda punten zijn doorgesproken gaat ieder zijn eigen weg. De vergadering is
gesloten en de broers hebben bepaald. Ben benieuwd wat ze de volgende keer te
bespreken hebben...
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