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Beste Buurtgenoten
Wij gaan proberen alle te houden activiteiten extra onder uw aandacht te
brengen. Het begon met de seizoenafsluiting van het jokeren en rikken. Enkele
bestuursleden, (wellicht toekomstige kaarters?) brachten een bezoekje aan deze
gezellige kaartavond en troffen een volle zaal met enthousiaste leden en niet
leden aan. Petje af en hééél veel dank aan de vrijwilligers die deze avonden het
afgelopen seizoen en seizoenen zo succesvol maar vooral trouw organiseerden.
Het Paaseieren zoeken was weer ouderwets leuk en gezellig. De paashaas had
goed zijn best gedaan en heel veel eieren verstopt. Koffie-thee-chocolade en
muziek, zeg maar: op zijn paasbest verzorgd. Hopelijk mogen we nog lang van
deze unieke groenstrook op De La Rey weg gebruik maken.
Ook 20 mei moet u zeker noteren in uw agenda en vrij houden, dan wordt een
Duitse picknick georganiseerd met veel leuke attracties op het veldje bij de
Steynlaan. Het springkussen, altijd gezellig voor de kids, is weer aanwezig evenals
een Ranja clown. Breng allemaal uw eigen culinaire Duitse snack mee. Dat wordt
zeker smullen. Duitse schlagers zullen galmen door de wijk om een aangename
gezelligheid te creëren. Zorg dat u dit niet mist.
En dan op 2 juli, de laatste activiteit voor de zomer wordt er weer gevoetbald op
het Achillesplein. Het lijkt wel dat veel buurtbewoners het een gezellig uitje
vinden, want de belangstelling hiervoor, zelfs voor niet deelnemers, wordt steeds
groter en groter. Let op: er kan nog worden ingeschreven voor deelname maar
ben er wel snel bij, want vol is vol.
Tenslotte, toch even vooruit lopend op het jubileumfeest van 9 september.
Groots met de hoofdletter G. De locatie wordt wederom Tessenderlandt. Het
knalfeest wordt gehouden in een mega tent van 20 bij 20meter. Vanzelfsprekend
is een live muziekband aanwezig. En wat dacht je van een jeugd/kinder disco, ja
natuurlijk ook. Het dagprogramma met zijn smakelijke en actieve details (en dat
zijn er nogal wat) houden we nog even voor ons, maar wordt na de zomer aan u
bekend gemaakt.
Het bestuur ziet u graag op een van bovenstaande activiteiten.
Rinie Smits, vice-voorzitter
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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Uitdaging voor alle kinderen in de wijk
In dit jubileum jaar willen we alle kinderen
in de wijk uitdagen een verhaal(tje) te
schrijven over een leuke herinnering die hij
of zij hebben meegemaakt. Het mag van
alles zijn, iets spannends wat je hebt
meegemaakt of een vakantie verhaal, een
bezoek aan je opa of oma, bedenk maar
iets. Natuurlijk mag je vader of moeder je
een beetje helpen. En….je begrijpt het al,
jouw verhaal of belevenis wordt, met een
mooie foto van jou, in ons eigen
wijkkrantje uitgebracht, is dat wat! Stuur je
inzending naar info@sportpark2.nl,
eventueel met een foto.

Step gevonden
In de Zeisstraat is een zwart-blauwe step gevonden, ophalen bij Peter op
nummer 65. Foto van de step staat op Facebook. Graag een berichtje als je hem
ophaalt!

Brievenbus weg uit de wijk
De brievenbus in de Zeisstraat is verwijderd. De dichtstbijzijnde brievenbus staat
nu in de Zandberglaan.
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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

Routekaart
Klok, klok, klok, daar gaat mijn glas sap naar
binnen. Mmm wat lekker en wat had ik een
dorst na die flinke , eerste fietstocht van het
seizoen. Met de knoop- punten routekaart
maken we iedere zomer mooie tochtjes. Je
kunt zelf bepalen hoeveel kilometer je rijdt en
het onderweg eventueel nog aanpassen. Het
plannen vind ik altijd al leuk! Hoewel het
eerste nummer vinden soms wel wat lastig is.
En nu “zie” ik mijn slokje sap een tocht maken… Zouden die slokjes ook
een routekaart hebben? Nee, het is daarbinnen vast een éénbaansrichting
naar het toilet. Maar stel je voor dat je een onzeker slokje bent en toch
niet “klokkeloos” de anderen wilt volgen. Let dan op slokje, dit is jouw
kaart.
Vanuit het beginpunt, rol je over de rode loper richting gordijn. Soms
maak je nog een rondje over deze loper en word je een beetje opgewarmd
of juist afgekoeld. Je gaat door het gordijn en daar duik je een lange pijp
in, die is zo glad dat je je wel moet laten gaan. Dan is het even dringen
voor een openbare ruimte. Maar heb geduld, iedereen komt daar binnen.
In deze warme trommel word je flink door elkaar geschud en van
overtollige dingen ontdaan.
Dan volgt er een eindeloos lange weg met veel kronkels, dat is wel even
volhouden. Gelukkig is er veel te zien en te beleven. Je krijgt wat lekkers
toegestopt of je moet wat afgeven. Maar volharding wordt beloond en je
komt dan in een gouden ruimte. Daar kan je even gezellig bijkletsen met
de anderen en de route bespreken. Altijd leuk om tips te geven of om tips
te krijgen van de meer ervaren routevolgers.
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Langzaam loopt het hier dan heel vol. Het is net als een terras op een
lekkere zomerse dag. Het wordt gewoon te druk en je wordt tegen de
uitgang aan gedrukt. Even heerst er hier wat paniek, maar al snel volgt de
opluchting. Er komt een seintje van hogerhand: “ga maar!” .
Vol opwinding stort je in de laatste roetsjbaan. In een warme straal van
vrienden leg je deze laatste “meters” af. Je lacht en bent tevreden, want je
hebt het gehaald. “Plons”, met een flinke duik kom je in een helder meer
met sopbelletjes, die heerlijk ruiken. Tot slot volgt nog een douche en dan
ben je op weg naar het volgende avontuur.

Ps Knooppunten voor een route van ongeveer 18 km. Langs het Liesbos,
de Rith en Princenhage: 80-47-48-45-24-25-33 ( de start is langs de singel
in de buurt van het station) Knooppunten kaarten zijn te koop bij de VVV.
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Buurtfeest 9 september krijgt vorm!
Buurtvereniging Sportpark II is 80 jaar jong en springlevend! Ons jubileumjaar
vraagt om een buurtfeest en dat organiseert het bestuur dan ook voor jullie op
zaterdag 9 september!
Als lid nodigen we jullie uit om die dag samen met ons te vieren!
Eerder dit jaar hebben we een enquête gehouden onder een aantal bewoners
om een zo leuk mogelijk programma te bieden. We zijn aan de slag gegaan met
die ideeën. En gaan werken aan een programma wat voor alle leeftijden wat
biedt!
Alvast een tipje van de sluier over wat
er jullie te wachten staat die dag….
…. Het feest zal plaatsvinden op het
(afgesloten) schoolplein van
Tessenderlandt in de wijk. Veilig voor de
kinderen én goed bereikbaar!
… Voor de de kinderen / jongeren zal er
o.a. een “kluuntocht” uitgezet worden
met sport, spel en prijzen!
…. Een optreden van een voltallig
smartlappenkoor, met hits van vroeger
en nu. Meezingen mag!
…. Voor als je trek krijgt zijn er
Foodtrucks met allerlei verschillende
heerlijke hapjes.
…. Kinderdisco in de grote feesttent
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… En een feestavond in de tent, met o.a.
een optreden van onze enige echte
buurtband: CoverKitchen

Jullie ontvangen in de zomer nog een
officiële uitnodiging met daarin meer
informatie en aanvangstijden!

Tot 9 september! Wij hebben er zin in, jullie ook!?
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Weekendtip: Museum ”De Roos” in Geertruidenberg
Door Rinie Smits
In Geertruidenberg, vernoemd naar de heilige Gertrudis, is het museum ”De
Roos” ondergebracht. Het monumentale, renaissance trapgeveltjespand uit de
16-17 eeuw, straalt op zich al een indrukwekkende historie uit.
Museum ”De Roos” is sinds 2004 een officieel geregistreerd museum en je
beleeft er de geschiedenis van de stad Geertruidenberg. (Er wordt gezegd dat
Geertruidenberg de oudste stad is van Nederland.) Maar heeft buiten dat, vooral
een indrukwekkende verzameling archeologisch aardewerk en glaswerk. Voorts
een zeldzaam 14e-eeuws strijdzwaard dat tijdens opgravingen in
Geertruidenberg werd gevonden.
Museum De Roos doet ook iets speciaal voor kinderen en hecht veel waarde aan
het goed LEREN kijken. Daarom is er voor kinderen van 7 t/m 10 en van 10 t/m 12
een speurtocht. Zij krijgen een boekje met foto’s van een deel van een voorwerp.
Ze moeten dat voorwerp zoeken en een vraag beantwoorden. Zo ziet u, voor jong
en oud blijkt het interessant en leerzaam.
Het museum is geopend van mei tot
september. di. t/m za. van 10.30 – 16.30
en zondag van 11.30 tot 16.30.
Entreeprijzen: volw. 4.00 euro, kinderen
tot 12 jaar gratis. Museumkaart houders
gratis. Museum de Roos is door haar
historische bouw helaas niet toegankelijk
voor rolstoelrijders.
Vanuit Breda via A 27, afslag Hooipolder
A59, richting Rotterdam, direct afslag 34
Raamsdonksveer, richting
Geertruidenberg.
Ik wens u veel mooie historische
momenten.
Wat is het toch heerlijk om in Sportpark II te wonen
en lid te zijn van onze buurtvereniging.
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Ophalen zonnebloemzaadjes kan nog
In het vorige boekje vertelden we al over de wedstrijd. Zonnebloemzaadjes zijn
op te halen in de minibieb aan de Zeisstraat! Wordt jouw zonnebloem het
hoogst, dan win je een prijs. Doe mee!
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Aanmelden buurt-familie-voetbaltoernooi 2 juli 2017
Op zondag 2 juli vindt de vierde editie van het Sportpark II
Familievoetbaltoernooi plaats. Heb je jouw team nog niet inschreven doe dit dan
heel snel want het toernooi is al bijna vol.
Kunnen jullie net zo goed voetballen als Messi of Ronaldo dan maken jullie zeker
een kans tijdens dit leuke dagje uitje op ons eigen Achillesplein. Misschien
kunnen jullie wel de grote beker winnen? Of worden het toch een van de
favoriete teams als Achilles Boys, Pink Panthers of DPS die er met de titel
vandoor gaan? Of toch een van de outsiders of misschien wel jullie? Vind het snel
uit en schrijf je in.
Inschrijven kan per e-mail naar floris_kwast@hotmail.com of via onderstaande
strookje in te leveren bij Floris Kwast, Smutsstraat 51.Schijf je per e-mail in zorg
dat we dan onderstaande gegevens van je ontvangen. Inschrijven kan tot 1 juni
2017. Alleen doe het snel want vol is vol!!!

Naam Team: …………………………………………………………………….
Adres …………..................…………………………………………………….
Naam aanvoerder: …………………………............Leeftijd ……........…….
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
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www.evamariavelmans.nl
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Herinnering: Picknick 20 mei
Staat het al in jouw agenda? Op zaterdag 20 mei vanaf 16:00 uur gaan we
picknicken met de buurt!
Locatie is het speeltuintje op de kop van de Steijnlaan.
Voor de kids is er een springkussen en dorst lessen kan met de ranjaclown.
Ook kan je lekker stoepkrijten. Voor de mooiste tekeningen zijn er prijzen te
winnen!
Neem zelf een kleedje mee en natuurlijk wat te eten en drinken.
En dan is het natuurlijk wel zo leuk om dat te delen met de buurtgenoten. Wij
zorgen voor lange tafels waarop je het neer kan zetten. Als iedereen wat deelt
dan krijg je een echte proeverij. Wie weet kom je nog eens op een nieuw recept!
We hopen je te verwelkomen op 20 mei!
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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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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Het noodzakelijk kwaad
Sporten is voor mij een noodzakelijk kwaad. Ik ben zo’n lid van de sportschool die
de sportschool sponsort in plaats van dat ik er echt gebruik van maak. In ieder
geval moeten de nodige kilo’s eraf. Binnenkort gaan we met vakantie en ik wil mij
enigszins charmant kunnen vertonen in badpak, bikini heb ik al lange tijd
afgezworen. Na mijzelf een goede peptalk te hebben gegeven ga ik op de fiets
richting sportschool. Dat kwartiertje hebben we in ieder geval al weer in the
pocket, zullen we maar denken…
Daar aangekomen herken ik de ingang niet meer, er zijn draaideuren gekomen.
Voordat ik naar binnen kan dient mijn pas eerst grondig gescand te worden. Dat
er daarna niet nog een bodyscan volgde verbaasde mij eigenlijk, want het leek
net alsof ik van verlof terug kwam en mij opnieuw moest melden bij de poort van
de gevangenis. De kleedkamers zaten gelukkig nog wel op dezelfde plek, en niet
ergens in celblok H…
Zo mogelijk begeef ik mij naar het eerste toestel, de crosstrainer. Ik begin met
een rustig programma, want gelijk stevig sporten is niet goed voor het hart en
spieren is mij verteld. Daarna de buikspieren. De werking van de machine is mij
ontschoten en sta te hannesen om überhaupt plaats te nemen. Een medewerker,
jong en gespierd, helpt mij alleraardigst op weg. Als laatste rennen, nou ja “hard”
lopen op de loopband, ik moet ook weer niet overdrijven.
Met een flink rood hoofd verlaat ik de sportschool met een goed gevoel. Trots
dat ik toch weer het sporten heb opgepakt. Volhouden wordt dan weer een
uitdaging!
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Stepford wives
Ik ben opgegroeid in een dorp met een grote sociale controle en ontelbaar veel
roddeltantes in de straat. Dat zorgde ervoor dat mijn moeder ons bij alles wat we
deden waarschuwend toebeet: "Wat moeten de buren er wel niet van denken?"
En ik - als klein goedgelovig meisje - dacht dat dat er inderdaad toe deed... Wat
een juk viel er van mijn schouders toen ik in de stad kwam wonen, waar het
iedereen aan zijn reet zal roesten wat jij uitspookt.
Hoewel... Heel soms merk ik in onze wijk ook nog wel hoe we elkaar in de gaten
houden. En graag kletsen over die ene buurman, die zo teruggetrokken leeft. Of
die single buurvrouw die zich zo uitdagend kleedt. Of die ouders die hun kinderen
'zo vrij laten'. Of dat stel wat hun huis zo laat verpauperen.
Maar wat maakt het eigenlijk uit of je je kozijnen nu eens in de twee of eens in de
zes jaar schildert? Of je huis inricht via de laatste trends, of gewoon praktisch
zonder veel luxe of opsmuk? Of je dik bent of dun, van een feestje houdt op zijn
tijd of juist graag op jezelf bent? Is het eigenlijk juist niet leuk om allemaal anders
te zijn?
Want wat je in mijn ogen vooral
niet zou moeten willen, is een
wijk à la de Stepford wives. Waar
alles en iedereen perfect lijkt,
totdat blijkt dat het één grote
farce is: iedereen is juist
hartstikke gestoord. En als je je
niet gedraagt zoals zij, lig je eruit.
Waarmee ik maar wil zeggen;
doe vooral waar je zin in hebt en
laat de ander in zijn waarde. We
zijn allemaal anders en we zijn
geen van allen perfect. Laat je
eens verrassen door de spiegel
die een ander je voorhoudt. Wie
weet steek je er nog wat van op!
De buurvrouw
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Vrijwilligers gezocht!!!
Zoals jullie misschien al hebben gelezen vieren wij op zaterdag 9 september ons
80 jarige jubileum. Dit gaan wij groots vieren maar wij hebben daar wel jullie hulp
bij nodig. Wij zijn namelijk op zoek naar vrijwilligers die ons die dag willen helpen.
Maar niet alleen die dag ook de dag ervoor en erna om te helpen opbouwen en
afbreken.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende dingen:
- Het opbouwen op vrijdagavond 8 september vanaf 18:00 uur.
- Het afbreken op zondag 10 september tijdstip nog onbekend.
- Bar personeel (je mag zelf aangeven hoelang je achter de bar wilt staan)
- Begeleiders voor de kinderactiviteiten op 9 september (toezicht houden op
springkussen of meehelpen met spelletjes met de kinderen.
- Verkoop van de consumptiemunten (je mag zelf aangeven hoelang je dit wilt
doen)
Of wil je ons helpen maar op een andere manier dan hierboven laat het ons dan
weten. Opgeven als vrijwilliger kan door ons een e-mail te sturen naar
info@sportpark2.nl
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SP II PS
door Sander van Hulten

Van bakkerij naar fietsenwinkel in voormalige bakkerij
Interview met Marinus Horsten, eigenaar van Bikes 2 Enjoy
Op Poolseweg 117, waar eerst ‘Shape Computers en Reparaties’ zat, staat sinds
mei 2016 ‘Bikes 2 Enjoy’ op de gevel. In hetzelfde pand waar ooit vroeger een
bakker huisde, runt nota bene oud-bakker Marinus Horsten – bekend van
Bakkerij Horsten aan de Generaal Maczekstraat - nu zijn fietsenzaak. Van ‘midden
in de nacht opstaan’, naar ‘op zondag een stukkie fietsen van 300 kilometer’.
Je runde met je vrouw 21 jaar lang Bakkerij Horsten. Waarom zijn jullie
gestopt?
“De bakkerij deed ik altijd met veel plezier. Vanaf de Bakkersopleiding heb ik 32
jaar in het bakkersvak gezeten. Dat was toen mijn passie. Maar ’s nachts om 2 of
3 uur opstaan, werken tot een uur of 4 in de middag, 6 dagen per week … ik
vroeg me wel af: blijf ik dit doen tot mijn pensioen? Een grote hobby van mij is
fietsen. Een nieuwe passie, die ik ben gevolgd.”
Hoe reageerden klanten toen de bakkerij stopte na zoveel jaren?
“Klanten vonden het jammer. Vooral
de scholieren van het OLV, waarvan
we veel klandizie hadden. Eentje zei
bijvoorbeeld: “Kun je niet nog een
jaartje doorgaan? Dan ben ik hier
toch van school!”.
Fietsen is je nieuwe passie, hoe ziet
dat er privé bij jou uit?
“Ik fiets in de winter op de
mountainbike, in de zomer op de
racefiets. Ik zoek altijd uitdaging.
Geen ‘rondje om de kerk’ van 70
kilometer voor mij, maar flinke
afstanden in de Ardennen rijden
bijvoorbeeld. Afgelopen zondag ben
ik nog met een kameraad op en neer
naar Limburg gereden op de
34

racefiets, een rit van 300 kilometer. En eind augustus ga ik de Tour for Life
fietsen.”
Wat is de Tour for Life?
“In 8 dagen fiets ik van Italië naar Nederland, een tocht van 1.400 kilometer, met
15.000 hoogtemeters. Om mee te doen moet ik € 2.500,- sponsorgeld
verzamelen, waarvan de opbrengst naar succesvol kankeronderzoek gaat.”

Hoe ben je gestart met Bikes 2 Enjoy?
“Ik sleutelde zelf al veel aan mijn eigen fietsen. Na mijn opleiding tot
Fietshersteller, openden we Bikes 2 Enjoy. Eerst nog in het pand van de bakkerij.
Toen dat pand verkocht werd, verhuisde de zaak naar de Poolseweg.”
Waarvoor kunnen we in jouw zaak terecht?
“Voor nieuwe fietsen, zowel sportieve als recreatieve fietsen. Je kunt ook je
gewone fiets elektrisch laten maken hier. Verder doe ik veel onderhoud aan
fietsen, veelal voor mensen in de buurt. Die vinden het wel handig dat er een
fietsenmaker dichtbij zit!”

PS: Wil je Marinus sponsoren voor de Tour for Life?
Dat kan via www.tourforlife.nl/marinus-horsten.
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Te huur van de buurtvereniging
•
•
•
•

Biertafel / picknicktafel (€ 10 per dag)
Vier statafels (€ 3,- per tafel per dag)
Een driedelige ladder (€2,00 per dag).
Een aanhangwagen (€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.
Op de website leest u hoe u een van de items kunt reserveren.
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