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Beste Buurtgenoten
Traditioneel is de winter een periode waarin het bestuur een pauze inlast. Zo
kunnen we opladen voor een nieuw jaar met leuke activiteiten! We mogen
tenslotte dit jaar onze 82e verjaardag vieren. En dan moet je af en toe je rust
nemen.
In deze koude periode ben je van harte welkom bij het kaarten (Rikken en
Jokeren) in Gemeenschapshuis De Zandberg. Die activiteit vindt 6 keer per jaar
plaats. De resterende data voor dit jaar staan verderop in deze editie vermeld.
Ook hebben we de data voor de overige activiteiten voor 2019 alvast vastgesteld,
zodat je deze in je agenda kunt zetten!
Voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben we ook dit jaar gekozen
voor een video. De jaren dat we van onze ALV een avondvullend programma
maakten liggen gelukkig ver achter ons. Met alle respect voor diegenen die wél
de moeite namen om naar zo’n avond te komen: echt vermakelijk was het
meestal niet. Nu kun je een video bekijken van een paar minuten. En dan ben je
helemaal up to date over het reilen en zeilen van de vereniging. Verderop meer
informatie over hoe je de ALV kunt bekijken.
Het bestuur heeft besloten om voor te stellen om met ingang van 2019 de
contributie te verhogen van € 8 naar € 10 per adres per jaar. Onze vaste en
variabele kosten zijn gestegen. Om de activiteiten op eenzelfde manier te kunnen
blijven organiseren zien we ons genoodzaakt tot deze verhoging.
Meer informatie kun je vinden in bovengenoemde ALV.
Het bestuur van dit jaar kent één nieuw gezicht: Floris is penningmeester “af” en
heeft plaats gemaakt voor Esther. Esther is de afgelopen maanden goed
ingewerkt door Floris. We hebben alle vertrouwen dat onze boekhouding bij haar
in goede handen is. Esther, namens het voltallige bestuur mag ik je bedanken en
onze waardering uitspreken dat je je gaat inzetten voor onze wijk. We zijn heel
blij dat je ons komt helpen.
We hopen velen van jullie op zondag 21 april te mogen begroeten bij onze eerste
familieactiviteit voor dit jaar: het traditionele paaseieren zoeken!
Ritchie Piessens, secretaris
www.facebook.com/sportpark2
www.twitter.com/sportparkII
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Een streepje licht
Door Jacques de Gruijter
Gisteren begreep ik uit de media dat er vannacht een enorme sterrenregen te
zien zou zijn. En wel om 06.00 uur. Bij helder weer niet te missen!
Ik vind dit eigenlijk wel supermooi om een keer mee te maken. Natuurlijk zie ik
tijdens zomervakanties in warme afgelegen zuidelijke oorden vanaf onze
kampeerplek wel eens een vallende ster. En dan mag ik van mezelf een wens
doen. Meestal is het dan een soort samengestelde wens die nogal voor de hand
ligt. Geluk, samenzijn, gezondheid en dat soort zaken. Het wordt lastiger, maar
ook leuker als er meer dan één meteoriet de dampkring invliegt. Hoe meer
vallende sterren hoe materialistischer ik word. De auto zonder problemen door
de apk en dat type wensen volgt elkaar dan op.
Maar goed, vannacht zou het dan echt gaan gebeuren. Rond zes uur suizen er 80
tot 100 meteoren per uur door de lucht, aldus de media. Dat is meer dan 1 per
minuut, wauw. Mijn wekker staat om tien voor zes….. Rond twee uur schrik ik
wakker…., oooh het is pas twee uur.
Ik ga naar het toilet en zie uit het raam eigenlijk niet veel. Hmmm, bewolking dus
kansloos. De wekker gaat uit. Dan rond vijf uur opnieuw wakker. Toch een beetje
waakzame spanning in het lijf en ik kijk opnieuw uit het raam. Dan zie ik toch een
paar sterren! Yeah, mijn wekker gaat weer op tien voor zes. Half slapend maak ik
het laatste uurtje vol. En diep slapend om
tien voor zes, dat was dan wel weer
jammer. Ondanks de stroeve start…
Huppetee, warme kleren aan en naar
buiten de tuin in, het vizier op het westen
en omhoog kijken, maar niet te hoog had ik
gelezen.
Ik word direct opgemerkt door de lamp
met bewegingssensor die aan het schuurtje
vast zit. Ik zie geen fluit meer in de lucht
door het felle licht en moet doodstil blijven
zitten. Dan springt de lamp weer uit en
meteen weer aan, want Fredje onze kat
komt ook een kijkje nemen.
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Het ziet er natuurlijk niet uit, een volwassen kerel met drie truien aan roerloos in
de vrieskou starend naar de lucht. Die vent is joef, maar goed dat het vroeg is en
ik niet gespot ben (denk ik dan).
Uiteindelijk wordt mijn roerloze wachten beloond. Fredje heeft zich ook rustig
gehouden en de lamp springt uit. En dan gebeurt het. Flits, vanuit mijn ooghoek
een ministreepje licht van ’n fractie van een seconde. Nog even goed kijken…..,
neen het is geen vliegtuig.
Ik ga gematigd voldaan terug m’n bed in, in de wetenschap dat ik toch maar mooi
getuige ben geweest van dit wonderlijke natuurverschijnsel.
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Terugblik Sinterklaasviering
Eind november hing kapper Youp helemaal vol met tekeningen. Maar liefst 55
kinderen hadden hun stinkende best gedaan om een tekening in te leveren. Op
een woensdagmiddag werden zij verblijd met een bezoekje van de pieten.
Beladen met twee kruiwagens vol met cadeautjes gingen zes pieten op pad.
De groep pieten, zo heb
ik uit ”goede bronnen
vernomen”, hebben zich
bijzonder en interactief
vermaakt met de
deelnemende kinderen.
De cadeautjes werden
blij en lachend in
ontvangst genomen en
daar werden alle pieten
ook heel blij van.
Namens de kleinste
pieten Dropje en Bonito:
bedankt voor jullie
mooie tekeningen (ze
liggen al in Spanje).
Ook volgend jaar staat deze activiteit weer op het programma. De opzet zal
hetzelfde zijn als vorig jaar, met een kleine kanttekening. Tekeningen die niet op
tijd worden ingeleverd, worden alleen meegenomen als de ouder zelf voor een
cadeautje zorgt. Voor de pieten is het niet meer te doen om achteraf nog extra
op pad te gaan voor cadeautjes. We hopen dat iedereen dit begrijpt.

9

10

De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

Alles?
Wat zou je doen als alles je zou lukken?
Dat staat op mijn kalender... Ik denk het
eerste aan een toneelcarrière in Nederland
en beroemd worden. Toneel spelen doe ik
heel graag en ik ben in de amateurwereld
van Breda lekker bezig. Maar zingen lijkt
me ook geweldig, want dat kan ik niet. Op
zangles gaan en daar genieten van een
mooie stem en prachtige teksten. En o ja
ook op mijn ukelele kunnen spelen! Daar
heb ik nu al twee maanden niks meer aan
gedaan en ik kan dus helemaal opnieuw
beginnen. Wel heb ik al een boek uit de
bieb gehaald, maar dat heb ik zelfs nog ongeopend moeten verlengen.
Twee maanden niks gedaan? Nou dat is niet waar natuurlijk! Ik heb een
verbouwing in mijn flat gehad en er zijn nu nog steeds heel veel klusjes te doen.
Vooral opruimen, weggooien en weg geven.
Van mijn keuken en het slaapkamertje ernaast is met een doorbraak van een
muur een grote woonkeuken ontstaan. Het is echt prachtig geworden, maar het
heeft wel veel langer geduurd dan gepland. Uiteindelijk heb ik met Yuki twee
maanden bij mijn vriend gelogeerd in Heusdenhout. Jullie dachten natuurlijk al:
waar is dat witte vosje? Nou die kleine pup is in Heusdenhout een grote meid
geworden. Ze weegt nu 6 kg en dat is toch best een vracht om iedere dag de
trappen op en af te dragen. Krijg ik dus wel spierballen!
Maar even terug naar het opruimen, dan zou ik dus best wel Mary Poppins willen
zijn, die alles in een wip en met veel plezier kan opruimen. Ik word er helaas
sjagerijnig van en ik heb het gevoel dat ik alleen nog aan het verplaatsen ben. Het
souterrain staat nu bomvol... Ah wat zou het een heerlijk gevoel zijn als alles aan
kant zou zijn en ik weer van mijn creatief talent kan genieten, zonder dat ik het
gevoel heb dat het gestolen momenten zijn.
Dus als alles me zou lukken, dan heb ik een werkster nodig.
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Activiteitenoverzicht 2019
Hierbij het activiteitenoverzicht voor 2019, zodat
je deze alvast met een dikke stift in je agenda
kunt zetten!
Woensdag 30 januari, 27 februari 27 maart 2019:
Rikken en Jokeren in de Zandberg
Zondag 21 april 2019:
Paaseieren zoeken (Eerste Paasdag)
Zaterdag 4 mei 2019:
Lenteactiviteit / Bevrijdingsdag
Zaterdag 26 oktober 2019:
Halloween
Woensdag 27 november 2019:
Bijna Sinterklaas dus wellicht komen de Pieten weer naar onze wijk
Zaterdag 21 december 2019:
Kerstmannen in de 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!

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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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten
Januari, alle feestdagen weer achter de rug. Hoe gezellig ook met familie en
vrienden, nu weer ruimte scheppen thuis en in het hoofd! Dus hop kerstboom
naar buiten en kerstspullen naar zolder. Tijd om weer nieuwe plannen te maken!
Want wat gaan we nog doen in huis? Wordt het een nieuw behangetje of gaan
we nog van kleur wisselen in de huiskamer? Wat doen we met de
zomervakantie? Gaan we rijden of vliegen? Blijven we dichtbij huis of gaan we
een verre reis maken? Gaan we alleen met het gezinnetje of met vrienden?
Januari is vooral vooruit kijken en plannen. En verheugen op het feit dat het
langzaam aan weer langer licht wordt en dat het voorjaar er ook weer aan komt.
En dat we straks weer lekker in de tuin kunnen zitten, genietend van het
zonnetje. Hebben jullie dat ook?
Ik moet dan toch nog een stukje
kwijt en ik hoop dat de redactie
van dit krantje mij de extra
pagina tekst gunt om dit kwijt
te kunnen. Maar ik schrijf dit
stukje op 6 januari en voel bij
het schrijven van dit stukje veel
positieve energie. Op hetzelfde
moment wanneer ik het stukje
klaar heb komt mij een artikel
in de Happinez onder ogen
waarin staat vermeld dat het
vandaag, 6 januari, nieuwe
maan is, wat betekent dat de
maan en zon tegelijkertijd
opkomen en ondergaan.
Tijdens deze maancyclus
ervaren mensen een
energieboost. Al eeuwenlang
wordt deze periode door astrologen gezien als de beste fase om aan iets nieuws
te beginnen en toekomstige plannen uit te stippelen.
Is het dan toevallig dat ik net dit allemaal voel en met jullie deel of ....?
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Algemene Ledenvergadering / Contributie 2019
Ook in 2019 vindt er geen fysieke Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.
We hebben het je gemakkelijk gemaakt: je hoeft niet meer door weer en wind
naar een zaaltje om daar ons verhaal aan te horen.
In plaats daarvan kun je thuis in 3 minuten onze ALV bekijken. Met daarin onder
andere de introductie van het bestuur voor 2019, een korte terugblik op 2018 en
onze plannen voor dit jaar.
Nieuwsgierig geworden? De video kun je bekijken via onze website:
www.sportpark2.nl
Belangrijkste punt voor jou als lid is de vaststelling van de contributie voor 2019:
Deze is door het bestuur vastgesteld op € 10 per adres per jaar.
Met deze verhoging ( € 8  € 10 ) houden we het mogelijk om onze activiteiten
kostendekkend uit te blijven voeren.
Reageren kan tot 1 maart 2019. Mochten er voor die datum geen bezwaren
ontvangen zijn dan is per die datum het bestuur en de contributie vastgesteld.
Op de website staat vermeld hoe je kunt reageren.
Veel kijkplezier!
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Terugblik Bijzondere Kerstmannen in de wijk
De Kersttour door de wijk mag
best apart worden genoemd.
De combinatie, een bijzondere
verlichte tuin met het afscheid
van ”kerstman Floris”, vonden
de toeschouwers in de straten
een mooi gebaar. De
kerstmannen deelden
kerststollen uit aan bewoners
met een mooi versierde
‘kersttuin’ en/of
‘kerstvoorgevels’.
En met dit jaar zelfs twee wagens met
grote kerstbomen, veel verlichting en
muziek werd het een ware kerstoptocht,
prachtig om hierop terug te kijken. De
hoofd kerstman kan u alvast een klein
geheimpje verklappen: hij is benaderd
door enkele toeschouwers langs de
straten, die graag deze activiteit mee
willen uitbreiden.
Oei, dat wordt wat tijdens kerstmis 2019.
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Sportpark door de ogen van Ties
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 Ties wie hij is en hoe hij Sportpark ziet.
Ties aan het woord
“Ik heet Ties Pepermans en ik ben 9
jaar. Ik woon samen met mama en mijn
broertje Levi in de Spadestraat. Ik zit op
De Zandberg op school.
Op school ga ik het liefste buitenspelen.
De leukste les vind ik gymnastiekles.
Ik speel graag buiten. Ik ga dan met
vrienden parcouren. Dan maken we een
parcour op het Achillesplein. We
verzinnen dan opdrachten die we
moeten uitvoeren.
Thuis ga ik graag gamen met mijn vrienden of oefenen op het dartbord.
Het leukste van wonen in Sportpark is dat ik dicht bij Teun woon. Minder leuk
vind ik het huis. Het huis is soms een beetje te klein. Ik houd van bewegen.”
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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Ingezonden bericht van Wijkraad Sportpark I-II
Input speelvoorzieningen gevraagd
Om het buitenspelen voor alle leeftijden nog leuker te maken, zoeken wij
dringend input van ouders. Wil jij meedenken en realiseren? Natuurlijk met hulp
van professionele partijen om dit mogelijk te maken. Stuur een mail
naar catherine@sanoeq.nl
Presentatie studenten onderzoek behoeften wijk op het gebied van groen en
recreatie: 30 januari
Eerder hebben wij als wijkraad een oproep geplaatst om mee te werken aan een
onderzoek naar de groen en recreatie in onze wijk. Dit onderzoek is afgerond. Op
30 januari om 19.30 uur zullen de BUAS studenten hun bevindingen presenteren.
De bijeenkomst vindt plaats op het stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10,
ruimte A0.30. Iedereen is welkom.
Reguliere vergadering van de wijkraad
Op de website staan alle data vermeld. De eerste vergadering is op 27 februari.
Daarna vergadert de wijkraad op 13 maart weer. (locatie 't Visserskot). Wil je
graag een keer een vergadering bijwonen? Check dan de website voor data en
locatie: http://www.wijkraadsportpark.nl/agenda. Je bent van harte welkom.
Werkgroep verkeersveiligheid / parkeren
Om goed in kaart te brengen hoe groot de parkeerdruk is in onze wijk is door het
bedrijf Dufec een telling gedaan in november. Daarbij is op verschillende
tijdstippen in de week het aantal auto's geteld worden. Ook is op kenteken
geteld of het gaat om auto's van eigen wijkbewoners of ''vreemdparkeerders''.
Medio december is het Dufec rapport beschikbaar gekomen en zal worden
besproken in de werkgroep.
Daarnaast heeft er schouw plaatsgevonden in zowel SPI als SPII om de
verkeersveiligheid onder de loep te nemen. Deze bevindingen zijn een
belangrijke bouwsteen voor de visie van Sportpark m.b.t. parkeren en
verkeersveiligheid. Deze visie zal aan de gemeente gepresenteerd worden.
Natuurlijk worden de uitkomsten eerst met de bewoners van de wijk gedeeld.
Met de gemeente wordt gesproken over de specifieke regeling ‘gefiscaliseerd
parkeren’, ofwel: betaald parkeren (al dan niet met een vergunning). Dit is nog
niet besloten. Data van deze werkgroep zijn te vinden op de website
http://www.wijkraadsportpark.nl/werkgroepen. Eind maart volgt een toetsing
met bewoners voor breder draagvlak én een bewonersavond.
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De uitkomsten van de schouw zijn te vinden op de website. Hieronder de telling
van de parkeerplaatsen in onze wijk, per woning. De tekst bij Van Riebeecklaan is
weggevallen, hier is de parkeernorm hoger dan 1,5 parkeerplaats / woning (en
voldoet daarmee aan de norm >1,5 parkeerplaats / woning ).

Aanmelden nieuwsbrief: ga naar http://eepurl.com/dojAgb voor het automatisch
ontvangen van de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar
verzonden naar de bewoners van Sportpark I-II.
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Bedankt bestuur en vrijwilligers
Door Gea Harkema-Simons
Zaterdag 22 december klonk er gezellige kerstmuziek door de straat. Als je thuis
was dan zal je het zeker hebben gehoord. Het bestuur en de vrijwilligers gingen
door de wijk op zoek naar de mooist versierde kersttuin. Ook de kinderen die
buiten stonden kregen een lekker snoepje toegestopt. Wat boffen we toch maar
met onze buurtvereniging.
Of het nu gaat om gezelligheid brengen in de wijk rondom kerst, het
rondbrengen van cadeautjes voor Sinterklaas, een route uitzetten voor
Halloween of het verstoppen van paaseieren, het bestuur van onze
buurtvereniging gaat vol energie aan de slag en met de hulp van alle andere
vrijwilligers maken zij er een groot feest van. Wij zien het misschien als
vanzelfsprekend, zijn er gewoon aan gewend, maar er gaan heel wat uurtjes werk
zitten in al deze leuke activiteiten en het runnen van een buurtvereniging. Tijd
die niet wordt betaald.
Daarom mogen het bestuur, en al die vrijwilligers die het hele jaar door helpen,
wel een keer in het zonnetje worden gezet.
Bij deze wil ik daarom – namens
alle buurtbewoners – jullie als
bestuur en vrijwilligers enorm
bedanken voor jullie tomeloze
inzet het hele jaar door! Jullie doen
geweldig werk voor de buurt. En
ook al wordt het niet altijd gezegd,
wij waarderen dat enorm!
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Ondernemen in Sportpark II
In “Ondernemen in Sportpark” interviewen wij elke editie een ondernemer die
haar of zijn bedrijf gevestigd heeft in Sportpark. De editie vertelt Gea HarkemaSimons over haar bedrijf Jouw technische
coach.
Al 6 jaar ondernemer
Haar naam en gezicht zal de meeste lezers al
bekend zijn, Gea runde tot voor kort ook een
webwinkel Sien en Co. Vorig jaar heeft Gea de
keuze moeten maken tussen haar twee
bedrijven. Een keuze die zij met pijn in haar
hart maakte. Januari 2019 is de laatste maand
dat Sien en Co nog open, daarna zal zij zich
volledig gaan focussen op haar coaching.
Jouw technische coach
“Omdat ik vaak vragen kreeg van medewebwinkeliers over het maken en
onderhouden van hun webwinkel besloot ik in
2017 Jouw technische coach te starten.
Gewoon voor erbij. Inmiddels kan ik zeggen
dat Jouw technische coach enorm gegroeid is
en help ik nu dagelijks vrouwelijke
onderneemsters met de technische kant van
hun online bedrijf.”
Als Jouw technische coach (jouwtechnischecoach.nl) helpt Gea vrouwen met het
technische gedeelte achter hun online bedrijf en het gebruiken van (online) tools
en programma’s. Zo maakt zij onder andere websites op maat, heeft zij een
online programma en beantwoordt zij online vragen via de Technische Helpdesk.
Wat Gea leuk vindt aan haar werk
“De computer is mijn hobby. Ik vind het heerlijk om ’s morgens achter de
computer te kruipen en aan de slag te gaan. Daarnaast mag ik met en voor
geweldige online onderneemsters aan de slag en hen helpen met de groei van
hun mooie bedrijf. Ik kan mij op dit moment geen leuker werk voorstellen.”
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Jouw technische coach in Sportpark
Jouw technische coach bestaat inmiddels twee jaar. Omdat haar werk
voornamelijk via de computer gedaan wordt, kan zij dit prima vanuit huis doen.
“Omdat ik vanuit huis kan werken hoef ik geen extra kosten te maken voor het
huren van bedrijfsruimte. Bovendien kan ik op deze manier veel meer tijd aan
mijn dochter besteden omdat ik veel flexibeler ben met het indelen van mijn
tijd.”
Waar Gea Jouw technische coach over vijf jaar ziet
“Over vijf jaar is mijn bedrijf zodanig gegroeid dat ik delen van het werk - zoals
sociale media en boekhouding - kan uitbesteden. Over vijf jaar werk ik ook samen
met een vaste groep van fantastische online onderneemsters die elk heel sterk
zijn in hun eigen niche. Met hun hulp kan ik niet alleen mijn klanten compleet
bedienen, maar helpen zij ook mij door regelmatig content te schrijven voor mijn
blog. Hierdoor kan ik mijn tijd zoveel efficiënter inrichten waardoor 6 uur werken
per dag voldoende is. En die 6 uur per dag zijn dan vooral voor mijn klanten.”

Wilt u onze zaak bekijken, Google dan op “Het Hollandsch frietpaleis”
En bekijk de foto’s op 360° weergave. Ook kunt u ons vinden via Facebook!
Onze openingstijden zijn:
Woensdag tot en met zondag van 16:00uur tot 21:00uur
Vrijdag van 12:00uur tot 21:00uur
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Te huur van de buurtvereniging





Biertafel / picknicktafel (€ 10 per dag)
Vier statafels (€ 3,- per tafel per dag, minimaal 2 statafels 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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