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Beste Buurtgenoten,
Wat hebben we toch een geweldig 2018 gehad met prachtige activiteiten.
We hebben een schaatsbaantje gehad. Wat dit jaar weer bijna gelukt was als het
niet had gesneeuwd. We hebben een leuk stuiterfeest gehad in plaats van het
familievoetbal toernooi. En natuurlijk een knallend spektakel met Halloween en
de Kerstoptocht. Ook hebben we met pijn in ons hart afscheid genomen van onze
Floris, die na velen jaren penningmeesterschap de scepter doorgeeft aan Esther.
Dit jaar willen we nog leuker en nog geweldiger maken en daar hebben we hulp
bij nodig. Dit is ook de reden dat de contributie omhoog gaat. We willen bij onze
activiteiten meer onderscheid gaan maken voor de betalende buurtgenoten
(onze leden) en de niet-leden. Ook kunnen we nog altijd meer buurtgenoten
gebruiken die willen helpen met het opzetten van activiteiten. Ook nieuwe
ideeën zijn heel erg welkom. Iedereen mag ons daar altijd voor aanspreken of
mailen. Samen gaan we er een geweldig jaar van maken.
Met vriendelijke groet,
jullie voorzitter, Robert Snelders
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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Gedachten waar muziek in zit
Door Jacques de Gruijter
Mijn gedachten staan nooit ‘uit’. Er is altijd wel iets waarbij ik vanzelf associaties
heb en er iets in mijn hoofd komt, waarvan ik dan denk: Hoe kom ik daar toch
bij… Dit is natuurlijk een uitermate slecht begin voor een verhaaltje wat meer
vraagtekens oproept dan dat ik klare taal schrijf. Voorbeelden zijn altijd goed, dus
hier komt het één en ander.
Ik fietste onlangs naar de Hema in de stad op jacht naar een nieuw
dekbedovertrek, de oude heb ik met mijn lange lijf en vlijmscherpe teennagels
aan flarden getrappeld. Afijn, al fietsend langs de Poolse Tank betrapte ik mezelf
erop dat ik constant 371 dacht. Hoe kom ik daar toch bij………, oh ja, de breedte
van het ding moet 220 zijn. Mijn onbewuste ik zet de rest er vanzelf achter. Een
vanzelfsprekendheid 220,371 (jullie weten wel ding flof bips etc).
Datzelfde heb ik ook met muziek. Vroeger werkte ik op het gemeentehuis van
Made. Dat was werk technisch voor mij niet de meest inspirerende omgeving en
ik verveelde me vaak kapot, omdat ik nu eenmaal niet hele dagen achter een
scherm kan zitten. Dan liep ik maar weer naar het keukentje om koffie en thee te
halen voor mezelf en mijn collega’s (je moet toch wat hé). We hadden daar
diverse smaken koffie en ook een knop met ‘heet water’ voor de thee. Moest ik
altijd onbewust ‘in hot water’ neuriën van Level 42. Ik had toen ook regelmatig
contact met familie De Roo. Als ik de mensen aan de lijn had gehad en de
telefoon nog warm was zat ik weer met ‘The roof is on fire, we don’t need no
water let the motherf*cker burn’. Scheelt maar één lettertje.
En nu weer een nieuwe. Ik zit vaak met het
prachtige ‘Let love rule’ van Lenny Kravitz
in m’n hoofd. En ik weet hoe het komt…
Wij hebben een kroonluchter hangen met
van de mooie lampjes met een krul eraan
erin. Eén lampje was kapot, dus er moest
een nieuwe in. Gloeilampjes zijn er niet
meer, dus er is een led-lampje ingegaan. En
zo kan ik nog heel lang doorgaan. Maar
daar ben ik vast niet de enige in… (toch?).
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Paaseieren zoeken zondag 21 april
Het duurt nog even maar voor je het weet is het zo ver: zondag 21 april is het
Pasen en dan verstopt de Paashaas weer eieren.
Hij gaat ze verstoppen op het terrein tegenover de KMA aan de De la Reijweg. De
paashaas heeft ons laten weer van de partij te zijn en leuke prijsjes mee te nemen
voor jullie!

We verzamelen zondag 21 april om 11.00 uur op bovenstaand adres. Het bestuur
zorgt voor koffie / thee / ranja met wat lekkers!
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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

De exen van Carnaval
Wat hangen er veel vlaggen in de wijk met carnaval, dat is me nog niet eerder
opgevallen… Gezellig en feestelijk! Verkleden en schminken is voor mij altijd het
allerleukste aan dit feest. Die voorpret! Kleren
zoeken in de verkleedkist of bij een tweedehands
winkeltje. Dit jaar vond ik een zwart-wit gestreept
jurkje in die kist en meteen dacht ik aan een
zebrapaard. Het internet op om te kijken hoe je
jezelf als zebra kan schminken. En ja hoor, heel veel
voorbeelden van simpel tot ingewikkeld. Mijn
vingers beginnen te jeuken… maar waar is de
schminkdoos ook al weer? Met de verbouwing van
laatst staat nog steeds niet alles op zijn plek. Maar
tada, daar staat hij, gewoon in het souterrain waar
hij altijd staat. Verder zie ik nog een Micky Mouse
hoedje en met wat sloop en knutselwerk wordt dit
mijn zwart-witte hoofdbedekking met manen.
Zwarte handschoentjes aan en mijn outfit is
compleet.
Vrijdags naar Dongen voor een carnavalsstijldansavond en daar is het heel gezellig en lekker druk. En ik sleep er de eerste prijs
voor best verklede dame binnen! Leuke verrassing en ook lekker die chocolaatjes.
Zaterdags naar Oosterhout voor een Caribische dansavond. Heel anders, maar ook heel
leuk. Toen heb ik de zebra wel thuis gelaten bij Yuki San, hahaha.
En dat was carnaval voor mij. Oh nee, ik heb ook nog één dag rond gelopen met mijn
Spaanse jurk aan, die ik ooit veel te duur gekocht heb en die veel te warm is om in te
hossen. Boodschappen doen gaat echter prima en niemand kijkt ervan op. Heerlijk hoe
alles kan en geaccepteerd wordt!
Maar nu zijn de vlaggen weg en kruipen er hier en daar wat katertjes rond. Sommigen
kruipen weg om hun roes uit te slapen, anderen zitten te sippen omdat een jaar wachten
wel een hele lange tijd is. Anderen doen de was en ruimen alles op.
We zijn allemaal de ex-en, maar dat zie je niet zo…. die vlag hangen we niet uit!
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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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Ondernemen in Sportpark
Door Esther Elshof
In “Ondernemen in Sportpark” interviewen wij elke editie een ondernemer die
haar of zijn bedrijf gevestigd heeft in Sportpark. Deze keer de Dierenkliniek aan
de Poolseweg.

Dierenkliniek Poolseweg
Sinds vorig jaar is onze wijk een bewoner rijker. Dierenkliniek Poolse weg.
Dierenarts Jeroen Sterenborg zwaait er de scepter.
Als kind wilde hij al dierenarts worden. In 2000 studeerde hij af en in 2003 nam
hij de dierenpraktijk in Rijen over. Hij begon klein maar heeft nu vier klinieken
onder zijn hoede. Een in Dongen, in Oosterhout in Rijen en natuurlijk aan ‘onze’
Poolseweg. Er werken maar liefst negen dierenartsen en veertien assistentes. De
klinieken zijn gericht op de behandelingen van gezelschapsdieren zoals honden,
katten en konijnen. Voor reptielen en vogels verwijzen ze je naar andere
dierenklinieken.
Jeroen heeft zelf drie katten en een hond. Een Friese Stabij. Zijn vrouw is van de
katten maar Jeroen zelf is meer een hondenmens. Het is hard werken. Vaak van
9.00 uur tot 19.00 uur ’s avonds. Maar het werk en het team zijn leuk. Elke
dierenarts die er werkt kan spreekuur draaien maar heeft daarnaast ook een
eigen discipline. Zo zijn er artsen gespecialiseerd in tandheelkunde, in echo’s en
cardiologie, in chirurgie en in het specialisme van internist. Je kunt immers in je
eentje niet alle nieuwe ontwikkelingen bijhouden.
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Eén keer per twee maanden gaan ze met zijn allen uit eten. Dan brengen ze
elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en bespreken praktijkgevallen.
Het moet immers niet uitmaken welke arts je treft. Jeroen probeert iedereen
zoveel mogelijk op één lijn te krijgen. In onze wijk werken Kirsten en Eline als
dierenartsen en Hilde en Erlinde als assistenten. De praktijk aan de Poolseweg
loopt goed. Steeds meer mensen weten de weg er naar toe te vinden. Om de
buurt niet onnodig te belasten met parkeerproblemen, parkeren de
medewerkers hun auto’s buiten de wijk.
Jeroen vertelt: “het mooie van dit vak is dat je alles kunt doen wat je denkt te
kunnen. Anders dan bij huisartsen en specialisten is ons vak veel breder.
Tegelijkertijd is dit ook een valkuil. Je kunt immers niet alles bijhouden. Je moet
bewust zijn van je kwaliteiten maar tegelijkertijd je niet overschatten. Op tijd
doorverwijzen naar collega’s die meer weten van dat specifieke gebied dan je zelf
weet. Gelukkig hebben we een grote praktijk met veel collega’s. In Rijen hebben
we een dierenziekenhuis met veel apparatuur zoals een echo-apparaat.”
Jeroen vervolgt: ”onze praktijk aan de Poolseweg wordt steeds drukker. Nu zijn
we maandag de hele dag open en de rest van de week alleen ’s middags. In de
nabije toekomst breiden we dit uit naar nog een hele dag erbij. We kunnen het
aan. Natuurlijk luisteren we goed naar onze klanten maar, bij ons staat het dier
altijd op één.”
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Bericht van Wijkraad Sportpark I-II
Reguliere vergadering van de wijkraad
Op de website staan
alle data vermeld. De
eerst volgende
vergadering is op 10
april. (locatie 't
Visserskot). Wil je
graag een keer een
vergadering bijwonen?
Je bent van harte
welkom. Check dan de
website voor data en
locatie:
http://www.wijkraads
portpark.nl/agenda.

Studenten onderzoeken wensen en behoeften van bewoners uit
Sportpark I en II
Op woensdag 30 januari 2019 hebben vier studenten van Breda University of
Applied Sciences de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd. Het ging om
het onderzoek naar de wensen en behoeften op het gebied van groen en
recreatie in de wijken Sportpark I en II te Breda. De studenten volgen een minor
in Storytelling en Consumer Experiences en kregen in september, vanuit de
wijkraad Sportpark I en II, de opdracht om met de buurtbewoners in gesprek te
gaan. Uit het onderzoek is gebleken dat er met name op het gebied van
onderhoud actie te ondernemen valt. Dit blijkt uit de presentatie die de
studenten gaven op 30 januari. Zo mogen de grasvelden er schoner en netter uit
komen te zien en bestaat de wens vanuit de bewoners om meer bomen,
bloemen en planten in de wijk te plaatsen.
Daarnaast komt uit de gesprekken met de bewoners naar voren dat Sportpark
een kinderrijke buurt is en dat er om die reden meer aandacht geschonken mag
worden aan de speeltuinen; deze mogen meer met de tijd meegaan en
uitdagender worden voor de kinderen. Hierbij bevelen de studenten aan om
gebruik te maken van de Schijf van Vijf voor buitenspelen. Deze richt zich op
traditionele speeltuinen, natuurlijke speelplekken, pleintjes, trapvelden en
speelroutes.
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De studenten kwamen ten slotte met aanbevelingen voor de wijkraad zoals het
plaatsen van honden afvalsystemen, het promoten van de Buiten Beter App en
het organiseren van bewoners-/informatieavonden voor het communiceren van
wijkdeals en subsidies op het gebied van groen. De wijkraad gaat de
aanbevelingen overleggen en kijken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van
groen- en recreatie voor verbetering in de wijk Sportpark I en 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 of naar info@sportpark2.nl
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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Te huur van de buurtvereniging





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