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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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Oproep
Een nieuw jaar dus ook nieuwe kansen. Daarom gewoon weer een oproep aan
alle buurtbewoners, jong of oud. Heeft u een beetje tijd over en lijkt het u leuk
ons team te komen versterken (maakt niet uit met wat, iets leuks schrijven-mee
organiseren of…jouw idee)? Laat het ons weten via info@sportpark2.nl.
Je kunt ook gewoon een keer aanschuiven bij een vergadering van het bestuur of
het buurtboekje. Laat het ons even weten. Leuk om kennis te maken!
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Sportpark door de ogen van... Sien
Ook “Sportpark door de ogen van…” is een nieuw item wat vanaf nu elke uitgave
terug zal komen. In Sportpark door de ogen van laten wij de kinderen van
Sportpark aan het woord. Hoe zien zij Sportpark? Wat vinden zij leuk en wat juist
minder?
In deze eerste “Sportpark door de ogen van…” vertelt Sien Harkema wie zij is en
hoe zij Sportpark ziet.
Sien aan het woord
“Ik heet Sien Harkema en ik ben 5 jaar. Ik woon samen met papa en mama al mijn
hele leven in de Spadestraat. Ik zit in groep 2 van de Zandberg school bij juffrouw
Tamara en juffrouw Karin.
Ik speel graag buiten. Ik ga dan
fietsen of steppen in het gangetje
naast het huis. Ik mag nog niet
alleen buiten spelen. Dat vind ik
wel jammer. Maar mama vindt het
nog te gevaarlijk voor mij omdat
er best veel auto’s hard door de
straat rijden.
Ik vind het heel leuk dat er een
grote speeltuin dichtbij is. Daar
speel ik heel erg graag met mijn
vriendinnetje Lara. Het
allerleukste in de speeltuin vind ik
de grote glijbaan met klimrek. Als
het mooi weer is, en ik niet naar
school hoef, ga ik lekker naar de
speeltuin toe.
Als ik naar school ga moet ik twee drukke straten oversteken met mama. Dat vind
ik soms wel een beetje eng. Maar mama kijkt altijd heel goed uit. School vind ik
erg leuk, vooral knutselen en letters en cijfers leren.”
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Beste Buurtgenoten
Op de eerste plaats wenst het bestuur vanuit deze schrijfpositie, u en uw hele
gezin, een fantastisch en gezond 2018. Hopelijk hebt u de afgelopen feestdagen
gezellig en in huiselijke kring doorgebracht en het nieuwe jaar goed ingeluid.
De dagen van januari tot en met april ervaar ik vaak als een aaneen gesloten
periode van kou, wind, regen, ijzel en of sneeuw, dus voor mij niet echt de
benijdenswaardigste periode van het jaar. Niet dat ik bijvoorbeeld sneeuw niet
mooi vind, tenslotte hebben we over de hoeveelheid die hier valt niet te klagen,
maar meer de (over)last die je er vaak van ondervindt. Mocht de komende
periode de sneeuw, zoals onlangs nog het geval was, het Sportpark toch
bedekken onder een wit dekbed, houd uw stoep goed schoon. De veiligheid voor
uzelf, maar ook voor andere voetgangers, zal in dankbaarheid worden
aangenomen.
Voor het bestuur staat de tijd niet stil en we hebben al gebrainstormd over de
activiteiten van het nieuwe seizoen. Om alle te houden activiteiten in een
oogopslag goed te overzien, hebt u een flyer ontvangen. Een activiteitenkalender
waarop meteen heel makkelijk uw interesse bij een activiteit gemarkeerd kan
worden of nog beter, genoteerd kan worden in uw agenda. Mocht u overigens
een idee hebben voor een leuke activiteit, laat het ons weten en we kunnen
samen het idee uitwerken.
Onze eerste activiteit in 2018 is paaseieren zoeken op de bekende locatie van
defensie op De La Reyweg. Datum: 1 april! Aanvang: 11.00 uur. Ook het
familievoetbaltoernooi, uitgebreid met teams uit Zandberg-Blauwe Kei en
Sportpark I in juni, zal niet ongemerkt voorbij gaan. Dit eerste lustrum , wordt
groots voor alle voetballers en fans uit de wijk. Let op de vooraankondiging.
O ja, en over een win-win situatie gesproken, breng nieuwe buurtbewoners die
de afgelopen tijd in uw straat zijn komen wonen gewoon mee bij onze
activiteiten, gezellig toch, maken wij met hun kennis en meteen lid. Graag tot
ziens op onze activiteiten en waarbij alvast veel plezier.
Rinie Smits, vice-voorzitter
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII

24

5

Iets minder nadenken mag
Door Jacques de Gruijter
Antropomorfisme: Dat is het toeschrijven van menselijke eigenschappen aan niet
menselijke wezens of dingen. Walt Disney heeft er zijn successen aan te danken.
Ik lijd er best wel aan, maar zeker niet onder. Want ach, een beetje zelfspot op z’n
tijd is wel zo lekker.
Een voorbeeldje:
Vaatwasblokjes..... Soms zijn ze bijna op en dan koop
ik nieuwe in een nieuw doosje. Dat nieuwe doosje
open ik dan en de blokjes gooi ik bij het restant in het
oude vertrouwde doosje. Dat is tenslotte al
opengescheurd en past zo mooi in het keukenkastje.
Maar daar wringt 'm de schoen. Als ik de blokjes
bovenop de oude gooi komen de oude nooit 'ns aan
de beurt en dat vind ik zielig. Dus dan haal ik de oude identieke blokjes eruit (ik
ben ook al merkentrouw), gooi ik de nieuwe in de lege oude doos en leg ik de
oude blokjes daar weer bovenop. Dat vind ik dan weer eerlijk, want dan zijn ze
toch eerder aan de beurt en daar hebben ze recht op. Is dat raar?
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Al eens gecupt?
Wat een weekend heerlijk fietsen op de Veluwe met mijn eega uitmondde in een
langdurige stijve nek met uitstraling in mijn arm die maar aanhield ondanks de
bezoeken bij de fysio. Je moet weten dat wij dat weekend totaal 70 km gefietst
hebben. Ik zou dat makkelijk moeten aankunnen als bijna vijftiger, toch dacht
mijn lichaam daar heel anders over.
Mijn vriendin is naast voetreflexplus therapeut ook een goede masseur en
nodigde mij uit voor een massage gecombineerd met voetreflex. Dat gaf al enige
verlichting.
Voetreflexplus is een natuurlijke therapie en stimuleert het zelf herstellend
vermogen van het lichaam. De plus staat voor de combinatie van westerse
reflexzones en Chinese meridianen en acupunctuurpunten.
Doordat mijn nek nog niet de gewenste rotatie aankon, met autorijden moest ik
mijn hele lichaam omgooien wilde ik kunnen omkijken… stelde zij cupping voor.
Cupping is een techniek dat ontwikkeld is om toxines (gifstoffen) en
spierkrampen plaatselijk en sneller aan het lichaam te onttrekken. Het is een
vorm van acupunctuur en gericht op de beweging van energie, bloed en
lichaamsvloeistoffen. Nou dat leek mij wel wat!
Ik heb alle vertrouwen in de Traditionele Chinese geneeswijzen. Ik ben ervan
overtuigd dat zij al veel verder zijn met hun kennis op het gebied van
geneeskunde dan wij in de Westerse wereld. Dus zo gezegd zo gedaan! Nadat ik
eerst weer van een heerlijke massage mocht genieten, waar ook wel geniepige
pijnlijke drukpunten werden getriggerd (volgens mijn vriendin is dat goed voor de
doorbloeding….) werd het cuppen ingezet. Diverse cups werden op mijn huid
geplaatst en vervolgens vacuüm gezogen met gebruik van een pompje.
Nadat deze cups, in totaal 6, strak op mijn rug zaten vastgezogen werden deze na
ca. 5 minuten weer verwijderd en wat ik toen voelde….. Door weken aan een stuk
dezelfde vervelende zeurende pijn te moeten hebben doorstaan, gaf dit zo een

22

7

verlichting, zo een bevrijdend
gevoel! Blokkades werden
opgeheven en algehele
ontspanning overkwam mij! Ik
ben om, en wil voortaan niet
anders meer!
www.voetreflexplusbreda.nl
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Rikken en jokeren
De kaartavonden zijn afgelopen oktober weer van start gegaan, heeft u alsnog zin
om ouderwets gezellig een kaartje te leggen, jokeren of rikken, kom dan langs.
Het is op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in Gemeenschapshuis De
Zandberg (Zandberglaan 54B te Breda). De avonden zijn deze winter nog op 31
januari, 28 februari en 28 maart 2018.
Leden betalen € 1 per persoon, niet-leden betalen € 1,50 per persoon. Elke avond
zijn er leuke prijzen te winnen.
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Nieuwe afvalinzameling
Vanaf december hebben de meesten 3
containers voor het inzamelen van afval. Sinds
die tijd hebben we geen container meer voor
restafval. Dit moet daarom in de daarvoor
geplaatste containers in de buurt gestort
worden, met een speciale pas.
Deze pas geeft toegang tot twee containers in
de buurt. In de brief bij de pas, stond welke
twee containers dat zijn. Dit is niet voor
iedereen gelijk, via het lot is bepaald welke
containers er geopend kunnen worden met de
pas.
Maar let op! De wijkagent maakte ons attent op het
volgende: “Het is niet toegestaan om vuilniszakken of
ander afval op of naast de verzamelcontainers te
zetten. Dit kan een boete opleveren van € 104.- .
Wanneer een bak vol is dient men òf het vuil in de
andere bak te deponeren òf mee terug te nemen tot
de inzamelcontainer geleegd of gerepareerd is. Zo
zadel je andere buurtbewoners niet met jouw rotzooi
op. En verpaupert de buurt niet.”
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Toen natuurlijk nog niet wetende dat korte tijd later ze textiel en koffertjes zou
gaan bedrukken. De naam is gebleven, haar bedrijf is van koers veranderd.
Samantha vertelt nog dat ze al een tijdje over een nieuwe naam na aan het
denken is, maar dat die niet echt kan vinden. “ Ach! Bep past ergens ook wel bij
mij. Soms noemen mensen mij ook wel eens Bep.”
Wat Samantha leuk vindt aan haar werk
“Ik vind de speciale bestellingen – zoals de op maat gemaakte kraamcadeaus –
erg leuk om te doen. Vooral omdat ik door de speciale bestellingen veel meer
klantencontact heb dan de standaard bestellingen die via de webwinkel
binnenkomen.”
Ook vertelt zij nog over de pop-up winkel die zij met enkele creatief
onderneemsters gehad heeft in Tilburg. De laatste maand van december
verkochten zij hier het werk van deelnemers uit de regio en natuurlijk hun eigen
werk. Het was alweer de vijfde keer dat zij een kortere periode een winkel
hadden. “Het leuke hiervan is dat mensen/klanten blij zijn wanneer we er weer
zijn.”
In Breda verkoopt Samantha haar producten via De Nieuwe Winkel, PUPstore en
de kinderkoffertjes met naam via kinderwinkel Dot en Julot. De Nieuwe Winkel
en PUPstore zijn conceptstores waar veel kleinere bedrijven samen 1 winkel
vormen. Samen ondernemen.
Bep & co in Sportpark
Zo lang Bep & co bestaat zit het bedrijf ook in Sportpark. Omdat Bep & co een
webwinkel is maakt het voor Samantha niet zo veel uit waar zij zit. “Wel is het fijn
dat ik beurzen en markten in de buurt kan doen. Dat werkt wel mee aan de
zichtbaarheid en mensen uit de omgeving komen dan bestellingen ophalen.”
Waar Samantha Bep & co over vijf jaar ziet
“Ik zou de website eens goed onderhanden moeten nemen, maar ik kom er niet
aan toe. Ik kan en maak meer dan er te zien is. Maar dat is eigenlijk kortere
termijn. Over 5 jaar. Dan zijn de kinderen zelfstandiger. Dan heb ik zelf meer
ruimte en kan ik kijken of ik andere dingen kan doen. Het is dus de vraag of Bep &
co in deze hoedanigheid nog bestaat.”
Kennismaken maken met Bep & co?
Maak nu voordelig kennis met Bep & co en bestel je eerste artikel met 10%
korting. Gebruik de kortingscode sportpark18.
10
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Ondernemen in Sportpark

De Mare van Marijn

Aan het begin van dit nieuwe jaar starten wij met nieuwe items in uw
buurtboekje. Eén van de items is “Ondernemen in Sportpark”. Maak in elke
uitgave kennis met een ondernemer uit Sportpark en ontdek de geweldige
bedrijven die Sportpark rijk is. In deze eerste ondernemen in Sportpark
interviewen wij Samantha Moonen van Bep & co.

Door Marijn Melis

Samantha Moonen
Samantha is eigenaresse van Bep & co. Samen
met haar partner Rob en haar drie kinderen
Bram, Neele en Olivier woont zij al lange tijd in
de Spadestraat. Voor Bep & co werkte Samantha
als groepsleerkracht in het basisonderwijs.
Bep & co
Bep & co (bepenco.com) bedrukt textiel en
koffertjes. Zowel persoonlijk in de vorm van een
geboortekaartje of met naam op een kinderkoffertje als ook in een grotere
oplage voor bedrijven. Zo heeft zij kraamcadeaus voor medewerkers van
Udea/Ekoplaza mogen maken en kookschorten met naam bedrukt voor relaties
van Assa Abloy. Soms zijn de kinderkoffertjes naar aanleiding van een
geboortekaartje gewoon kleine kunstwerkjes. Het textiel dat Samantha gebruikt
om te bedrukken is fairtrade, duurzaam en zonder kinderarbeid geproduceerd.
De koffertjes zijn van gerecycled papier. “Ik vind het fijn om op deze manier ook
mijn kleine bijdrage te kunnen leveren aan een beter milieu.”
De naam Bep & co heeft Samantha gekozen omdat zij een oudhollandse naam
wilde. Zes jaar geleden startte zij haar bedrijf met het idee om verkleedkisten
voor kinderfeestjes te verhuren. Daar vond zij deze naam toendertijd bij passen.

Alfie
Tussen de bladeren door kijkt Alfie naar de drukte op het marktje van de grote
mensen: wat liggen daar veel lekkere dingen én wat heeft zij honger. Maar Alfie
durft niet tevoorschijn te komen, ze schaamt zich voor zichzelf. Ze is namelijk
lelijk en klein en als dat nog maar het enige was….
Al haar hele leven is ze op de vlucht en wordt er op haar gejaagd. Ze hoort
gewoon nergens bij met hoe zij er uit ziet. Maar toch is ze geboren, er moeten
dan wezens zijn die er ook zo uitzien als zij. Maar Alfie heeft ze nog niet
gevonden.
Zij wrijft over de enorme bult op haar kop en likt aan haar achterpoot die bloedt.
Wow, dat ze nog leeft is echt een wonder! De groep met leeuwen heeft haar
gisteravond voor dood achtergelaten. “Kennelijk ben ik ook al te vies van smaak
om opgegeten te worden”, denkt Alfie. Een leeuw ben ik dus niet, ook al geen
aap en ook geen waterdier, zucht ze. “Maar ik heb wel een naam, maar van wie
heb ik die dan gekregen?
Door de bladeren heen ziet Alfie dat de grote mensen aan het opruimen zijn.
Misschien liggen er straks nog restjes… Wanneer het helemaal stil is, komt Alfie
tevoorschijn, ze maakt zich nog kleiner en vouwt haar vleugels tegen zich aan.
Stapje voor stapje komt ze uit het oerwoud. Ze ruikt het eten en dan rent ze er
naar toe en met grote happen werkt ze het fruit en de groenten naar binnen.
Snel stopt ze ook nog wat in haar buideltje. Dan draait ze zich om, om terug te
gaan naar de veiligheid van de bomen en struiken.
Maar oh nee, een grote groep zwarte duivels staat haar gemeen aan te kijken en
komt steeds dichterbij. Alfie loopt langzaam achteruit en dan voelt ze een
warme, sterke wind die haar optilt. Alfie wordt omringd door helder licht en
vliegt weg.
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www.evamariavelmans.nl
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Kidspagina
Door Marijn Melis

Knutselen
In de kerstvakantie heb ik boetseren met brooddeeg ontdekt en ik vond het zo
leuk dat ik het graag met jullie wil delen.
Nodig: 3 kopjes witte patentbloem zonder rijstmiddel ( ik heb een zak gepakt die
toch al over de datum was)
1 kopje zout
1 kopje handwarm water
Verder heb je nog aluminiumfolie, om als basis eerst een bal te maken waar het
brooddeeg omheen gaat. Zelf had ik dat over het hoofd gezien en heb ik meteen
alles van brooddeeg gemaakt en dat is goed gegaan.
Roer meel en zout door elkaar. Voeg het water toe en roer dit er goed doorheen
tot het deeg gaat klonteren; kneed het dan net zolang tot er een mooi stevig
deeg ontstaat. Is het deeg te droog, voeg er dan nog wat water aan toe. Is het
deeg te nat en slap, voeg er dan nog wat meet aan toe. En dan kun je gaan
“kleien” Je kunt maken wat je wilt, een paddenstoel, een elfje of een beestje.
Dan volgt het bakken! Het kan zowel in een gas- als elektrische oven. Begin het
eerste uur op 100 graden, daarna zet je de oven op 150 graden tot het deeg
keihard gebakken is. Tik op het deeg of het goed is. Klinkt het dof dan zit er nog
steeds vocht in het deeg. Laat dan je werkjes in de oven afkoelen. Het moet
namelijk langzaam
gaan, anders krijg je
barsten.
Als laatste ga je
verven, je kunt
hiervoor
plakkaatverf
gebruiken. Ook
weer goed laten
drogen!
Veel plezier en de
groetjes van Marijn.
16
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Activiteitenoverzicht 2018
Hierbij het activiteitenoverzicht voor het komende jaar, zodat je deze alvast met
een dikke stift in je agenda kunt zetten!
•
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 31 januari :
Rikken en Jokeren in de Zandberg
Woensdag 28 februari :
Rikken en Jokeren in de Zandberg
Woensdag 28 maart :
Rikken en Jokeren in de Zandberg
Zondag 1 april :
Paaseieren zoeken (Eerste Paasdag)
Zaterdag 5 mei :
Lenteactiviteit / Bevrijdingsdag
Zaterdag 16 juni :
Familie Voetbaltoernooi
Zaterdag 27 oktober :
Halloween
Woensdag 28 november : 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.
Tip: schrijf je in voor onze e-mail nieuwsbrief (kan ook via de website) om altijd
op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws!
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