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Beste Buurtgenoten
Hebben jullie eerste Paasdag ook zo genoten van het paaseieren zoeken?
Wij wel! Altijd leuk om te zien hoeveel plezier de kinderen hebben met het
zoeken van de eieren. Om het over de prijsuitreiking nog maar niet te hebben.
Eigenlijk is het altijd genieten tijdens alle activiteiten. En het is altijd gezellig om
elkaar te treffen op de uiteenlopende activiteiten die we ieder jaar weer
organiseren.
Ook dit jaar gaan we nog allerlei leuke dingen voor jullie organiseren. Toen ik dit
schreef was het net een paar dagen voor de nieuwe lenteactiviteit op
Bevrijdingsdag. Hopelijk was dat net zo’n succes als alle andere activiteiten. De
opzet: een spelletjes middag met stormbaan en Oudhollandse spelletjes. Dat
moet wel een succes zijn geworden. Als u er zelf bij bent geweest dan kunt u daar
vast zelf over oordelen. Ik kijk ernaar uit en weet zeker als ik dit terug lees dat
iedereen een leuke dag heeft gehad. Minder leuk nieuws is er over ons Familie
Voetbaltoernooi. Door een gebrek aan inschrijvingen gaat deze helaas niet door
dit jaar. Zonde, want het voetbaltoernooi is altijd een activiteit geweest waar ik
erg van geniet.
Voor mij komt er helaas een einde aan al die gezelligheid en het genieten van
activiteiten. Via deze weg wil ik bekend maken dat ik na 10 jaar in het bestuur ga
stoppen bij de buurtvereniging. Aan het einde van dit jaar hoop ik dat een
enthousiaste nieuwe penningmeester het van mij overneemt. Met veel “liefde en
plezier” heb ik acht jaar voor het financiële reilen en zeilen van de vereniging
gezorgd. Helaas kan ik de buurtvereniging en mijn werk niet langer meer
combineren. Ik wil via deze weg dan ook al mijn collega bestuursleden bedanken
voor de fijne en erg gezellige samenwerking. We hebben vele mooie dingen
georganiseerd en beleefd samen. Er is nog wel iemand die ik extra wil bedanken:
Rinie Smits bedankt dat je altijd voor de junior in het bestuur hebt gezorgd. Je
bent de beste mentor die er is!
Het gaat jullie allemaal goed in de toekomst en ik zie jullie vast dit jaar nog wel.
Floris Kwast, penningmeester
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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Aanmelden Vrijwilligerspool Sportpark II
Zou je je graag in willen zetten voor de buurt? Wil je dit zonder
alle bijkomende verplichtingen doen van een vereniging? Kun
je één keer of een paar keer per jaar een paar uurtjes missen?
Meld je dan nu aan voor onze Vrijwilligerspool! Je krijgt dan
een paar keer per jaar een e-mail met daarin een datum en een tijd voor een
activiteit die de buurtvereniging organiseert. Kun je die datum en heb je zin om
bij die activiteit te helpen? Dan kun je je aanmelden voor die ene activiteit
(zonder verdere verplichtingen buiten die ene activiteit!).
Aanmelden? Stuur ons een e-mail op info@sportpark.nl
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Beter een goede buur dan een verre vriend!
En dat is zo waar!
Op 2 april zijn we gestart met verbouwen van onze keuken en vergroten van onze
bijkeuken. Wat betekent alle apparatuur uit bijkeuken en keuken in de huiskamer
en vanaf dat moment niet zelf meer kunnen koken en wassen. Alsook geen water
beneden, maar water aftappen via de buitenkraan. Afwassen buiten vanuit een
teiltje en dit nu al voor de 6e week. Campinglife! Maar vrienden/buren goud!
Vanaf dag 1 worden we bij hen uitgenodigd om te komen eten dan wel een wasje
te komen draaien! Kunnen we niet
bij de ene vriend/buur aanschuiven
dan wel bij de ander en altijd
tegelijkertijd een wasje mee. Zelfs
bij vakantie van hen mochten wij
elke dag daar koken en wassen.
Heel erg fijn! Dit bevestigt maar
weer onze keuze niet te verhuizen,
maar te verbouwen, want ik zou
onze vrienden/buren voor geen
goud willen missen!!
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Terugblik: spelletjes tienkamp op Bevrijdingsdag
Op een zonovergoten zaterdag 5 mei organiseerden we een spelletjes tienkamp
op het Achillesplein.
Met een stempelkaart in de hand konden de buurtkinderen een tiental spelletjes
doen. Daarbij waren er nostalgische spellen als blikgooien, zaklopen en
koekhappen. Maar ook goal schieten en een heuse stormbaan.
De meeste kinderen hadden een uurtje nodig om alle spelletjes af te gaan. Dat
was, gezien de warme omstandigheden, ook lang genoeg. Daarna kon een
verfrissing gehaald worden bij de bar.
Het bestuur heeft er van genoten, hopelijk de wijk ook!
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Zentangle (keer proberen?)
Heel onverwachts liep ik een keer tegen een mini-workshop Zentangle aan en ik
was meteen verkocht. Wat is dat heerlijk om te doen!
Ik heb er ondertussen al heel wat
gemaakt en ook een basisboek
Zentangle gekocht. En ja
inderdaad Zengtangle brengt
vreugde en rust in je leven. Je
hoeft helemaal niet te kunnen
tekenen en toch ontstaan er
prachtige kunstwerkjes.
Zentangle werd bedacht door de
Amerikaanse Rick Roberts en
Maria Thomas. Door eenvoudige
repeterende lijntjes te maken,
ontstaat er iets unieks.
Je hebt niet veel nodig om aan de gang te gaan, enkel papier en een zwarte pen.
En nee, geen gum, want alle “foutjes” worden geaccepteerd. Je kunt het dus
gewoon nooit fout doen. Op internet kun je er van alles over vinden, maar je mag
er ook een keer bij mij aan komen proeven. Ik heb voor drie personen in juni een
plekje aan mijn werktafel. Een keer op een middag van twee tot vier
bijvoorbeeld.
Heb je interesse? Stuur mij dan een mailtje: marijnfreedomlover@hotmail.com
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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

Vliegangst
Verhaal uit mijn 333 dingen om over te schrijven boek: vliegangst.
En daar zit Gijs dan in een vliegtuig. Nooit had hij gedacht nog eens te gaan
vliegen. Nee, dan had hij nog liever gif ingenomen, want dood gaat hij, dat weet
hij zeker. Gijs zit, kijkt en wacht. Meer kan hij niet doen. Naast hem is de stoel
leeg en dat vindt hij wel prettig.
Maar dan komt er een vrouw aan, blond natuurlijk en met veel geklets. Of die
plaats vrij is? “Ik zeg niks” denkt Gijs. “Marjorie, zo heet ik”, zegt ze. Mooi, denkt
Gijs, en hou vooral verder je mond.
“Ik ga naar mijn zus in Spanje, want zij krijgt een baby. Het lijkt me geweldig om
bij de bevalling te zijn. Zelf kon ik helaas geen kinderen krijgen. Heb jij kinderen?”
“Nee”, en Gijs doet zijn ogen dicht.
“Mijn man wilde ook geen kinderen, dus hij was blij dat het bij ons niet lukte.
Toch blijf ik benieuwd hoe ons kind eruit zou hebben gezien. Lijkt het dan op mij
of juist op Frits? Ik hoop dat hij mijn blonde haar zou hebben geërfd, want dat is
echt zo sexy. Fantaseer jij daar wel eens over?”
“Nee” en Gijs kijkt op zijn mobiel.
“Foto’s, o ja, laten we foto’s kijken! Dat is zo leuk dat je met je mobieltje de
mogelijkheid hebt om al je lievelingen bij je te hebben en te kunnen laten zien.
Kijk, dit is bijvoorbeeld mijn nichtje toen ze net twee jaar was. Heb jij nichtjes?”
“Nee” en Gijs doet zijn koptelefoon op.
“O ja, muziek, ik hou ook heel erg van muziek. Ik hou van heel veel stijlen.
Eigenlijk alles, behalve jazz dan. En nu is er weer het songfestival! Dat vind ik zo
leuk dat je van allerlei landen iets kunt zien en horen. En dan die spanning wie er
zal winnen… Hou jij ook van het songfestival?”
“Nee” en Gijs pakt een boek.
“En It takes 2 vind ik echt het einde!”
“Het einde?” Gijs schrikt, trekt wit weg en kan nog net op tijd het plastic zakje
grijpen.
Fijne zomervakantie allemaal ;)
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Springen op het Plein zaterdag 16 juni,
als alternatief voor Voetbaltoernooi
Helaas! Vanwege een gebrek aan animo is de lustrumeditie van het
voetbaltoernooi van zaterdag 16 juni geannuleerd. Er blijkt -op dit momentonvoldoende vraag te zijn naar een voetbaltoernooi in de wijk.
Als alternatief organiseert het
bestuur op zaterdag 16 juni
"Springen op het plein". Vier
uur lang springplezier op het
Achillesplein (van 12:00 uur
tot 16:00).
Meer details later in onze email nieuwsbrief. Ontvang je
deze nog niet? Stuur dan een
e-mail naar
info@sportpark2.nl om je te
abonneren op onze e-mail
nieuwsbrief.
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Vacature bestuursleden Wijkraad Sportpark I-II
De Wijkraad is begin dit jaar van start gegaan en op dit moment staan er een
hoop zaken in de steigers. Wij vinden het belangrijk dat beide buurten goed
worden vertegenwoordigd in de Wijkraad. Daarom zijn wij nog op zoek naar één
of twee bevlogen bestuurders uit de buurt Sportpark II voor de Wijkraad.
De Wijkraad wil het welzijn van de bewoners en de leefbaarheid van de buurten
Sportpark I en II verbeteren. Dit doen wij door de behoeften en wensen van de
bewoners te inventariseren. En door te kijken hoe deze kunnen worden omgezet
in initiatieven. Ook behartigen wij de belangen van de bewoners richting de
gemeente door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Wij vergaderen 1 keer
per zes weken en nemen deel aan werkgroepen met de gemeente, samen met
bewoners uit onze wijk. De werkgroepen “verkeersveiligheid & parkeren” en
“groen & speelvoorzieningen” zijn inmiddels enthousiast van start gegaan.
Heb je interesse om in de Wijkraad Sportpark I-II zitting te nemen? Of wil je hier
meer over weten? Stuur dan een mail aan wijkraadsportpark1.2@gmail.com of
bel een van ons: Suzanne van Reedt Dortland (06-23750508); Hans Pecasse (0621228795); Geertje Nijhoving (06-27385158).
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Sportpark door de ogen van Neele
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
“Sportpark door de ogen van…” vertelt Neele wie zij is en hoe zij Sportpark ziet.
Neele aan het woord
“Ik heet Neele en ik ben 6 jaar. Ik woon in de Spadestraat samen met papa en
mama en mijn twee broers Bram en Olivier. Ik zit in groep 3 van de Zandberg
school. Op school ga ik het liefste gymmen.
Thuis knutsel ik heel graag. Ook
vind ik het heel fijn om buiten te
spelen. Ik heb het lang niet meer
gedaan, maar ik vind skateboarden
erg leuk (lees: gisteren kwam een
vriendinnetje met skateboard en
ging ze ook weer met een
skateboard spelen ;)). Verder ga ik
ook graag fietsen, spacescooteren,
heelyen en skaten. En dan het
liefste met mijn vriendinnen.
Het allerleukste van in Sportpark
wonen vind ik dat de Zandberg een
leuke school is en er een leuke
speeltuin vlakbij is. En ook dat mijn
vriendinnen in de buurt wonen.
Ik vind het niet zo leuk dat er paar vriendinnen niet in de wijk wonen, dan kan ik
er niet mee spelen.” (lees: ze kan er niet zelfstandig heen ;))
Oproep
Lijkt het je leuk om zelf te vertellen over hoe je wonen in Sportpark vindt? Laat
papa of mama dan een email sturen naar Gea Harkema
(simons.gea@gmail.com).
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Zegeltjes
Door Jacques de Gruijter
Zegeltjes sparen. Wat een raar fenomeen. Ik heb er geen goede ervaringen mee.
Maar wat is er dan toch zo leuk aan.
Jarenlang tankte ik benzine waar het me maar uitkwam. Esso, BP, Shell , Chevron
etcetera. De zegeltjes deed ik in een la van een houten kastje. Hele slierten trof ik
aan als ik ‘ns in zo’n laatje moest zijn. Opplakken was ik waarschijnlijk te lui voor
en inwisselen voor een handdoek ofzo heb ik dus nooit gedaan.
Mijn benzinezegeltjes verzameling ging eraan, gelijktijdig met mijn aquarium dat
bovenop dat kastje stond. Nu, zo’n 25 jaar later tref ik nog de restanten
vastgezogen zegeltjes aan op de bodem van mijn laatjes. Geen beste start voor ’n
gedegen zegeltjes plak toekomst
Effe een zijsprongetje. Een lek aquarium wil je dus niet, als je een prachtige
eikenhouten vloer hebt. Zeker niet in combinatie met een zeer kritische vrouw in
huis. Dus het aquarium ging ik niet fiksen met sliconenkit of stopverf. Neen,
geen risico, ik kocht meteen een nieuw aquarium. Eenmaal geïnstalleerd en
aangesloten vond ik dat het waterpeil toch wel snel zakte. En nee, ik had geen
lekkage, dat zag ik aan het kastje. Raar hoor… wat zou dat toch zijn. Enkele dagen
later begon de vloer spontaan knallende geluiden te maken en, erger nog…, de
prachtige eikenhouten vloer transformeerde van een vlakte in een
heuvellandschap . Ik had het ringetje in de pomp niet zo goed vastgezet…… oeps.

Terug naar de zegeltjes. Jaren later heb ik nog wel ‘ns Eftelingzegeltjes gespaard
én opgeplakt. Uiteindelijk gaven we die dan weg, of vergaten we ze en gooiden
we de massa’s kortingsplakkaarten pas weg als je er niets meer mee kon. Ik ben
niet meer zo spaarderig en vind het ook iets onzinnigs hebben. Jezelf de rambam
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sparen, overal kom je plakkertjes tegen en je doet er uiteindelijk niets mee (ik
dan) of je krijgt een kleine korting op iets wat heel duur is of je krijgt lelijke
spullen in huis, waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Nu zijn er weer lelijke
borrelglazen te krijgen als je een vermogen aan boodschappen hebt gedaan en
consciëntieus je zegeltjes opplakt. Ik sla deze ronde graag over en geef ze met
liefde en plezier weg.
Maar waarom heb ik dan dit jaar toch weer die Eftelingszegeltjes gespaard en
opgeplakt? Ik weet het: Het gaat om het opplakken. Hoe lekker is het om de
zegeltjes precies recht te plakken en mooi binnen de lijntjes en voor je het weet
is een kaart vol. Satisfactie ten top! Ik betrapte me erop het jammer te vinden
dat ik zo snel vier kaarten vol had. Hmmm, even over nadenken….
Het precisieplakken voert je onbewust terug naar een vervlogen zorgeloze tijd
dat je sterretjes mocht opplakken als je de tafels tot en met 10 goed op kon
zeggen en een stickertje kreeg als je mooi binnen de lijntjes had gekleurd. Een
kind wordt graag beloond. Een beetje Freud, een beetje operante
conditionering? Ik weet niet meer hoe het precies zit, maar er zijn vast
psychologen in dienst bij de Appie die exact weten wat ze doen.

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

19

De nieuwe AVG komt er aan, wat heb ik daar mee te maken?
Door Gea Simons
De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) komt er aan. Vanaf 25 mei 2018 zal deze in heel
Europa van toepassing zijn en dienen alle bedrijven en
andere organisaties, die persoonsgegevens verwerken, zich
hier aan te houden. Ook een buurtvereniging als de onze
moet zich dus aan deze nieuwe AVG gaan houden. Vele zijn
dus al volop bezig met het doorvoeren van alle wijzigingen. Maar wat ga jij er nu
als particulier van merken?
Is de AVG iets nieuws?
Allereerst is het goed om te weten dat er al een AVG is en dat jouw
persoonsgegevens al best wel goed beschermd worden. Bedrijven en
organisaties mogen niet zomaar met jouw gegevens aan de haal. Maar met het
Facebook schandaal is wel gebleken dat dit niet waterdicht is. Met de nieuwe
AVG wordt er veel meer en strenger op toegezien dat bedrijven en organisaties
netjes omgaan met jouw gegevens en mogen zij jouw gegevens niet zomaar
gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor jij ze met het bedrijf hebt
gedeeld. Met andere woorden: heb jij een bestelling gedaan bij een webwinkel,
dan mag dit bedrijf straks niet jouw email adres gebruiken voor de nieuwsbrief
zonder jouw specifieke toestemming.
Jouw rechten onder de nieuwe AVG
Vanaf 25 mei vallen meer gegevens onder de norm persoonsgegevens.
Voorbeelden hiervan zijn IP-adressen (unieke nummers die apparaten krijgen
zodra ze verbonden zijn met internet) en cookies. Vooral IP-adressen is voor ons
als particulier erg fijn, omdat via een IP-adres organisaties (zoals bijvoorbeeld
Facebook en Google) een veel privacygevoelige gegevens kunnen vergaren, zoals
hoe vaak en wanneer je de site bezoekt. Je herkent het vast wel, je hebt net
gekeken naar een nieuw bed en besluit er eerst nog even over na te denken.
Vervolgens ga je naar Facebook en prompt verschijnt daar een advertentie met
dat specifieke bed in beeld. Vanaf 25 mei mag dit dus niet zomaar meer.
Toestemming
Eigenlijk is dit niet nieuw, maar wel aangescherpt. Vanaf 25 mei mogen bedrijven
persoonsgegevens alleen nog verwerken met je toestemming. Bovendien
moeten zij kunnen aantonen dat zij deze toestemming specifiek hebben
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gekregen. Simpelweg noteren dat jij toestemming hebt gegeven is dus
onvoldoende. Zo mag je email adres niet zomaar meer worden toegevoegd aan
een nieuwsbrief lijst zonder je toestemming. Maar ook mag een bedrijf geen
gegevens vragen die zij niet nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
winkel die jou vraagt om je postcode. Voor het verkopen van die ene broek
hebben zij jouw postcode echt niet nodig. Anders is het natuurlijk weer bij een
webwinkel omdat deze jouw bestelling moet versturen.
Vereenvoudiging van privacyverklaringen
Vanaf 25 mei moeten bedrijven en organisaties die gegevens verwerken, een
privacyverklaring hebben die bovendien in begrijpelijke taal geschreven is. De
teksten moeten straks zo eenvoudig mogelijk zijn en geen ruimte laten voor
andere uitleg. Ook mogen ze geen woorden bevatten zoals 'zou kunnen' of
'mogelijk'.
Recht op vergetelheid en recht op inzage
Je krijgt als particulier nieuwe rechten, bijvoorbeeld het recht om vergeten te
worden. Je kunt dan in bepaalde gevallen letterlijk eisen dat bedrijven of
organisaties je volledig vergeten en dus je gegevens wissen. Met dit recht kun je
dus afkomen van die vervelende telefoontjes van organisaties die maar geen nee
willen horen. En dat is wel heel erg fijn.
Je hebt straks ook het recht de persoonsgegevens die bedrijven van je hebben op
te vragen en te ontvangen. Vanaf 25 mei moeten bedrijven deze gegevens naar
je opsturen mocht je dit willen.
Bezwaar tegen profilering
Ten slotte kun je bezwaar maken tegen ‘profilering’. Bedrijven en organisaties
mogen dan niet langer een gedetailleerd profiel van je aanmaken. Juist deze
profielen worden nu veel gebruikt door bedrijven en organisaties om te
adverteren.
Bezint voor gij begint
Het lijkt nu erg makkelijk om als particulier gewoon zoveel mogelijk te gaan
weigeren. Geen gezeur meer, niet meer al die nieuwsbrieven in de mail en niet
meer lastig gevallen worden met al die reclames. Toch vraag ik je om hier wel
goed over na te denken. Want juist door die profilering krijg je bijvoorbeeld veel
meer reclame die echt voor jou bedoeld is. En die cookies zijn soms toch wel heel
makkelijk, omdat we dan niet elke keer opnieuw moeten inloggen als we op
Facebook willen. De juiste weg zal dan ook de gulden middenweg zijn.
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BuurtAED voor Sportpark II gerealiseerd!
We gaan een BuurtAED in Sportpark II plaatsen! Wat zijn we trots op onze wijk
dat we dit samen bereikt hebben! 98 supporters hebben een bedrag van € 1.629
opgehaald (gemiddelde donatie € 16,62). Samen met de bijdrage van Philips
hebben we daarmee 100% gefinancierd.
De AED wordt geplaatst in een robuuste weersbestendige buitenkast. We hebben
de AED aangeschaft inclusief 5 jaar service bij storing en onderhoud na gebruik.
De Buurtvereniging wordt eigenaar. En zal er zorg voor dragen dat het apparaat
ook in de toekomst goed onderhouden wordt.
De AED wordt binnenkort geplaatst op
de hoek Poolseweg / Zeisstraat (zie
kaartje). Na plaatsing zullen we per email een oproep doen voor vrijwilligers
voor het opzetten van een beheerdersApp. Mocht er animo voor zijn dan
zullen we ook een cursus (laten)
organiseren voor het bedienen van het
apparaat. Meer informatie later in onze
e-mail nieuwsbrief.
De AED praat tegen de gebruiker en
vertelt wat je moet doen. Voor het
bedienen van het apparaat is dus geen
specialistische kennis vereist. Maar heb je BHV / EHBO / een medische
achtergrond dan kun je je nu al aanmelden als burgerhulpverlener op
www.hartslagnu.nl Via dat initiatief krijg je een melding indien spoed
hulpverlening gewenst is.

Bedankt Sportpark II
voor jullie bijdragen!
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Jong grut in de tuin
Door Rinie Smits
In de uitgave van januari dit jaar schreef ik dat de periode tot zeker april met
vorst, wind, regen, ijzel en of sneeuw, voor mij niet bepaald de
benijdenswaardigste periode van het jaar is. Maar langzaam wordt en is de
verandering van het weer niet alleen voelbaar, maar ook zichtbaar, aan het
veranderen. Helaas is van een constante zekerheid nog geen sprake, maar dit is
buiten de tijden van het jaar, wellicht ook iets typisch Nederlands zeg maar, als
een jojo op en neer.
Tekenen van deze “zichtbare” weersveranderingen kondigde dit onlangs af, in
onze achtertuin. In de boom vlak voor onze schuifpui is een merelstel blijkbaar
druk een liefdesnestje aan het bouwen. Een meer dan opvallende aanvliegroute
naar bovenvermelde boom wakkerde deze activiteit bij ons aan en heeft ons
doen besluiten om de boom, die eigenlijk gepland stond eerdaags te snoeien,
tijdelijk achterwegen te laten. Gedurende zeker al ruim drie weken is het een
komen en gaan van moeder merel met steeds een volle bek met lekkers voor
wellicht kleine mereltjes. Een tweede merel, zal wel de papa zijn, houdt vanuit de
hoge dakrand van ons huis strategisch alles scherp in de gaten. Door een hulplijn
in te schakelen met ons kleinkind Kyan - amper zes jaar oud maar reeds een
fervente vogelliefhebber - wist hij oma en opa snel alle details te melden m.b.t.
een mannetje en vrouwtjes merel. Zo zie je maar, best handig zo’n kleine Freek
Vonk in de familie.

Er gebeuren
binnen je
oogbereik zoveel
dingen dat het
haast niet te
overzien is. Maar
bij een wat
langere
observatie wordt
wel duidelijk dat
beide “ouders”
een
verschillende
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taak hebben. Zoals gezegd: de een brengt alleen maar wormpjes (moeder) terwijl
de ander (vader) voor de beveiliging is. Vernuftig, wie zou ze dat geleerd hebben?
Vanmorgen rond half zes, vroeger dan ons lief was, werden mijn vrouw en ik
wakker door een opvallend getjilp van blijkbaar zeer veel gevogelte in de
achtertuin. Als voor vandaag het moment van uitvliegen was bedacht, was dat
voor ons gezien
het tijdstip, maar ook voor de familie merel, niet bepaald jofel uitgekozen. Regen,
wind, kou, alles stond op het weerprogramma.
Uit het raam kijkend leek het inderdaad wel feest. Kriskras door de tuin
ontwaarden wij zeker vijf kleine mereltjes. Opvallend was dat vader en moeder
merel krijsend van de ene kant naar de andere kant van de schutting over onze
tuin scheerden. Even dachten we dat dit voor de kleintjes als ”geboorte-ritueel”
was bedoeld. Toen wij ook een Vlaamse gaai in de tuin zagen met meer dan
belangstelling voor de kleine vogeltjes wisten we, dit is foute boel.
Mijn vrouw zei meteen: roep die Vlaamse Gaai daar weg bij die kleintjes.
Makkelijker gezegd dan gedaan ik ken geen Vlaams! Dus snel naar beneden
gegaan en bij het iets overdreven maar luidruchtig openen van de keukendeur
had meneer Gaai niet veel behoefte meer in de tuin te blijven en verdween.
Gelukkig keerde de rust snel weer.
Aandoenlijk is te zien, hoe beide ouders die kleintjes proberen te leren vliegen.
Het wordt wel voorgedaan maar wilde nog niet echt vlotten. De onophoudelijke
regen moet niet prettig zijn geweest voor de kleintjes en steeds kropen ze onder
elk mogelijk schuilplekje. Eenmaal moest ik een kleintje helpen, alleen dat had ik
beter niet kunnen doen. Vader en moeder maakten tegelijk een scheerduik over
mijn hoofd en maakte mij hierbij duidelijk dat dit niet de bedoeling was. Ik kan u
zeggen, het zijn maar kleine vogels, maar als twee merels tegelijk en dan nog met
een snelheid van een formule1 op je afkomen, dan wil je wel ineen duiken.
Na de nodige vlieglessen gedurende de dag is tegen de avond het jonge grut,
samen met pa en ma merel, via de schutting de wijde wereld in gevlogen.
Zowel het ontbijt als de lunch schoot er voor ons deze ochtend in, doordat we zo
druk bezig waren, met kijken dus. Ja, zelfs studio sport heb ik hierdoor gemist,
maar deze dag had ik voor geen geld willen missen.
Kun je morgen alsnog de boom snoeien zei mijn vrouw nog voor het slapen gaan!
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Ondernemen in Sportpark
In deze “Ondernemen in Sportpark” interviewen wij Jacques de Gruijter van Puur
Buiten Zijn, nu vier jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer en vanaf het begin
in Sportpark.
Puur Buiten Zijn
Jacques omschrijft Puur
Buiten Zijn als volgt: “Ik
neem kinderen en
volwassenen graag mee
naar buiten om de natuur
op een laagdrempelige
manier te beleven. Er gaat
een wereld voor je open als
je je zintuigen op scherp
zet. En het kan al vaak
dichterbij dan je denkt. Ik
denk dat wat voorbeelden
meer aanspreken:
Op zoek naar reeën in de
Ulvenhoutse Bossen. Waterdiertjes scheppen (jazeker salamandertjes!) in De
Natuurtuin van Boerderij Wolfslaar. Uilenballen pluizen op ’n BSO.
Winterwandeling organiseren met na afloop ’n vuurtje en marshmallows. Voor
de hertenbronst ga ik naar De Veluwe, en als we er dan toch zijn gaan we ook op
zoek naar wilde zwijnen. Familietocht op De Veluwe, kinderfeestjes Kleine
Beestjes. Ik werk graag samen en lever graag maatwerk.”
De naam Puur Buiten Zijn bestaat uit twee delen. Buiten Zijn: Omdat Jacques zich
richt op natuurgerichte activiteiten buiten voor kinderen en volwassenen. En
Puur: omdat het gaat om pure beleving met de zintuigen (met name zien, horen,
ruiken, voelen).
Wat Jacques leuk vindt aan zijn werk
“Ik ga dit niet te zwaar maken, maar wil toch even mijn mening ventileren. Ik ben
van mening dat door de oprukkende digitalisering mensen steeds meer
vervreemd raken van aardse zaken. Kleine kinderen al zijn zo digitaal als wat. En
als je niet uitkijkt brengen ze als vanzelfsprekend ongelooflijk veel tijd door
achter schermpjes zonder te beseffen wat erbuiten gebeurt.
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Ik geniet ervan als kinderen zich verwonderen over de natuur. Een wormpje op
hun hand houden, een kikkervisje uit het water scheppen, naar geluiden in het
schemerende bos luisteren. Ouders vinden dit ook vaak erg leuk en ook
belangrijk. Ik help graag mee.
Op één van mijn eerste tochten op De Veluwe fietste een puber aan mijn zijde.
Vanuit het niets hoorden we gekraak in de bosjes en rende er een volwassen
zwijn een metertje of tien van ons vandaan een klein stukje in onze richting mee.
‘Dat ga je niet snel vergeten zei ik tegen het meisje’. ‘Dit ga ik mijn leven lang niet
vergeten reageerde ze’. Daar word ik blij van!”
Puur Buiten Zijn in Sportpark
Sportpark is kleinschalige wijk waarin de mensen elkaar redelijk kennen en er
goed contact is. Veel mensen om Jacques heen zijn betrokken bij zijn werk en
delen vaak zijn berichten op Facebook. Dat kan hij erg waarderen. “Zo krijg ik via
via steeds meer bekendheid en reserveringen voor tochten of kinderfeestjes.”
Waar Jacques Puur Buiten Zijn over vijf jaar ziet
“Ik verwacht over vijf jaar groter te zijn met een aantal structurele
samenwerkingspartners. Op dit moment werk ik nauw samen met onder andere
Kinderboerderij Wolfslaar en met een kampeerterrein op De Veluwe. Dat vind ik
fantástisch.
Soms doe ik een project voor een school, voor een BSO of voor een Stichting. Dit
is erg leuk, maar er zit naar mijn zin nog te weinig continuïteit in. Daar moet ik
(van mezelf) extra aandacht voor hebben om mijn basis over vijf jaar wat breder
en stabieler te hebben.”
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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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