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Beste Buurtgenoten,

Terwijl ik dit typ, staat de kachel aan en heb ik een dikke trui aan. Als u dit leest
zit u hopelijk gezellig in het zonnetje in de tuin. Ook tijdens onze Paasactiviteit
scheen het zonnetje. Zo’n 55 kinderen waren druk bezig alle verstopte eieren te
zoeken. Weer een hartstikke leuke activiteit. De chocolade paashazen waren in
een koelbox gestopt. Zonder dat was er weinig meer van over geweest.
We hebben hele leuke reacties gekregen van de deelnemers aan onze wandeling
en speurtocht op 4 mei. Hoewel we niet velen van u gezien hebben (misschien
vanwege de buien die af en toe vielen?) vonden wij het erg leuk om te
organiseren. Verderop leest u een terugblik op deze activiteit.
Voor we de zomer in gaan is er op zaterdag 15 juni nog onze zomeractiviteit:
Achilles Book of Records. Dat belooft een hele leuke middag te worden met
allerlei spelen, voor jong en oud. Wellicht heeft u de flyer in uw brievenbus al
gezien. In dit boekje lichten we alvast een tipje van de sluier op.
Ik heb er geen spijt van dat ik ben toegetreden tot het bestuur als
penningmeester. Het is een hele fijne club. Mocht u wat tijd over hebben, kom
ons dan helpen. U krijgt er geen spijt van.
Ook de contributie-betalingen lopen goed. Als u dit per ongeluk vergeten bent,
wilt u de contributie dan zo spoedig mogelijk storten. Op de website leest u hoe u
dat kunt doen. Dankzij uw betalingen kunnen we leuke dingen voor de wijk
blijven organiseren.
Dit is het laatste boekje voor de zomervakantie. Misschien heeft u al plannen
gemaakt en gaat u op reis. Of u blijft gezellig thuis en geniet van de rust. In ieder
geval wens ik u, namens het bestuur, alvast een fijne zomervakantie.
Een warme groet van mij,
Esther Elshof, Penningmeester

Bestuur buurtvereniging:

Voorzitter: Robèrt Snelders Vice-Voorzitter: Rinie Smits Penningmeester: Esther
Elshof Secretaris: Ritchie Piessens Lid: Koen van Oers
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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Daar word je niet rijk van
Door Jacques de Gruijter

Vanmorgen was ik weer ‘ns in de
Appie op het Valkeniersplein. Met in
het achterhoofd dat ik weer ’n stukje
ga schrijven voor ons buurtboekje
lijkt het net of ik alles kritischer
bekijk.
Er stond een klein meisje van een jaar
of drie gebiologeerd te kijken hoe
een mevrouw van echte sinaasappels
via een pers sinaasappelsap kon
maken. Ach, wat een schattig
tafereeltje.
Haar moeder stond een paar meter
verderop bij het begin van de
groenteschappen te wachten op haar
kindje. De moeder was iets minder schattig, want ze vond het blijkbaar te lang
duren en dreigde met het weggooien van de knuffel van het meisje in de
vuilnisbak. Het meisje gilde het uit en de moeder had weer de aandacht.
Probleem opgelost?
Daar gaat mijn verhaaltje niet over…, maar het maakte wel indruk op me.
Afgelopen week werkte ik (ik ben natuurgids) vanaf mijn vaste Kampeerterrein
op De Veluwe. Ik had net een erg leuke kindertocht achter de rug waarbij ik
kinderen dierensporen laat zien van het wild en ook op zoek ga naar kleine
kriebelbeestjes. Mooi weer erbij, een geanimeerde leuke groep en lekker buiten
in een prachtige omgeving. Na afloop praatte ik nog een beetje na met een
vader.
Zijn constatering was: ‘Daar word je niet rijk van’. Ik zei: “Nee, in m’n
portemonnee niet, maar wat is rijkdom”. Hij vertelde dat hij een goede baan
heeft en werkt op De Zuidas. Ik knikte instemmend, maar de eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat wat later toch maar ff heb gegoogeld… Oh ja, een groot
zakendistrict in Amsterdam. Op de 11e verdieping, maar wel de hele dag
binnen…., achter de computer…. zei hij er achteraan.
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Hij was rijk, een goedbetaalde baan met aanzien schatte ik zo in. Maar toen ik
wat later in de zonnestralen voor mijn tentje zat, kwetterende vogels in zee aan
groene ruimte om me heen besefte ik nog eens extra hoe rijk ik ook ben en wat
voor prachtig werk ik heb. Rijkdom zit niet alleen in je materiële bezit en
portemonnee. Maar eerlijk is eerlijk…., ik ploeter ook wel eens door de regen en
dan denk ik ook wel eens aan een warm kantoor met een koffiezetapparaat.

Subsidiemogelijkheden vergroening van je dak

Lees de voordelen en subsidiemogelijkheden van Vergroening van je dak.
Wist je dat het nog voordeliger is, als je het samen met meerdere buren
doet!Meer informatie vind je onder: https://www.breda.nl/subsidie-voor-eengroendak
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Achilles book of records spellenmiddag 15 juni
We hebben iets nieuws bedacht. Een nieuwe activiteit voor jong en oud. Het
belooft een gezellige en sportieve middag te worden. Daarom nodigen we je uit
om op zaterdag 15 juni deel te nemen aan:

Je doet een tiental spellen, individueel tegen alle andere deelnemers. Deze doe je
zo snel mogelijk. Je score wordt bijgehouden op een groot bord. Heb jij eind van
de middag de tien spellen het snelste gedaan? Dan mag jij je de kampioen van
Sportpark II noemen!
We delen de deelnemers in in diverse leeftijdsklassen. In elke klasse kan iemand
kampioen worden. Wie wil dat nou niet?
Wat kun je zoal verwachten aan spellen?
Spijker slaan, kruiptunnels, waterhelmen, hindernisbaan, toren bouwen, en nog
veel meer!
Vrijwilligers gezocht voor zaterdagmiddag 15 juni
Mocht je nu denken: “Wat een leuk idee van de buurtvereniging, ik heb die
zaterdagmiddag 15 juni nog niets staan”. Je hulp is meer dan welkom. We zijn op
zoek naar buurtgenoten die ons – het vijfkoppige bestuur – kunnen helpen om
deze middag tot een succes te maken. We zouden het tof vinden als je ons tussen
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13:00 uur en 17:00 uur kunt helpen met het begeleiden bij een spel. Heb je
interesse? Mail ons op info@sportpark2.nl

Oproep / te koop / mededeling

Heb jij iets wat je graag wilt delen met je buurtgenoten? Wil je iets organiseren,
heb je iets te koop of wil je graag je mening kwijt? Dan kan dat. Stuur je bericht,
eventueel met plaatje of foto naar info@sportpark2.nl. Dan kijkt de redactie of
het in het volgende boekje geplaatst kan worden. We verspreiden het boekje op
ongeveer 350 adressen in de buurt, een breed publiek dus!
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Verrassing

Beste buurtgenoten, vaak schrijf ik met veel plezier een voorwoord of anderszins,
in ons buurtboekje. Maar nu krijg ik de gelegenheid een ander soort ”woord” te
schrijven dan u gewend bent. De reden is de volgende: ik wil u bedanken. Graag
wil ik van deze gelegenheid gebruik maken iedereen te bedanken die mij met
woorden, een handdruk, bloemen, kaarten, telefoontjes en whatsappjes, maar
ook via facebook, hebben gefeliciteerd met het ontvangen van mijn Koninklijke
Onderscheiding, het was overweldigend.
Vrijdag 26 april was een dag met continue verrassingen die ervoor zou zorgen dat
deze dag voor mij altijd onvergetelijk zal blijven. Onder voorwendselen dat in de
ochtend een fotoshoot zou plaatsvinden met onze kleinkinderen, waar ik mij
enorm op verheugde, wachtten wij op de komst van de fotograaf. Het vervolg
van deze vermeende gedachten kreeg plotseling een geheel andere wending
toen uit het niets een horde mensen binnenkwam en ik werd overvallen door
mijn eigen
kinderen, bestuursleden en een gevolg van gemeentepersoneel met
locoburgemeester Adank! Alle bovenvermelde personen, inclusief mijn vrouw,
zaten dus in dit complot waar ik, die normaliter de regie steeds redelijk in handen
heeft, niets van wist. Hoe erg is dat!!!
Na van de schrik
te zijn bekomen
werd ik temidden
van alle
aanwezigen in de
spotlights gezet.
Na de toespraak
door locoburgemeester
Adank, werd mij
een
Koninklijke
Onderscheiding
opgespeld: Lid in
de Orde Van
Oranje Nassau.
De volgende dag werden alle gedecoreerden uitgenodigd op het stadhuis waar
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de ceremonie dunnetjes werd overgedaan door burgemeester Depla.
Zoals ik al zei, volkomen verrast, maar heel trots op deze onderscheiding.
Met veel plezier heb ik steeds, samen met een wisselend team van fantastische
bestuursvrijwilligers, activiteiten georganiseerd en hoop dit nog lange tijd in dit
bestuur voor onze buurtvereniging te kunnen doen. Ik zie u ongetwijfeld, wellicht
op 15 juni al, bij onze mega activiteit: Achilles book of Records!! Tot dan.
Nogmaals hartelijk dank, met vriendelijke groet, Rinie Smits

12

Sportpark door de ogen van Mare

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 Mare wie zij is en hoe zij Sportpark ziet.
Mare aan het woord
“Ik heet Mare en ik ben 5 jaar. Ik woon samen met mama, papa en mijn broertje
Thijn in de Sikkelstraat. Ik ga naar de Zandberg school en zit in groep 1/2 TK.
Op school speel ik soms het liefste in
de huishoek, soms knutsel of teken ik
het liefst. Eigenlijk vind ik alles wel
leuk.”
Waar Mare thuis graag mee speelt,
vindt zij een moeilijke vraag.
“Thuis speel ik graag met mijn
broertje Thijn of maak ik graag een
mooie brief of tekening.”
Mare speelt soms wel en soms niet
graag buiten. Als zij buiten speelt gaat
zij graag fietsen en aanbellen bij
vriendinnen om te vragen of ze ook
buiten komen spelen.
“Ik vind het allerleukste van in
Sportpark wonen dat heel veel
vriendinnen hier ook wonen en dat
mijn broertje hier woont. Ik vind het
niet zo leuk als niemand buiten wil
spelen, want dan moet ik alleen
fietsen.”
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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Kaartavonden groot succes

Op 27 maart was het alweer de laatste kaartavond van dit seizoen. Mét
prijsuitreiking voor alle deelnemers.

In de herfst keren de kaartavonden weer terug.
Als bestuur willen we via deze weg de heer Van Hal en zijn dochter Elice
bedanken voor de organisatie! Daar zijn we erg blij mee.

15

Wandelingetje
Door Rinie Smits

Hebt u dat ook wel eens, even niets te doen, of zegt u: nou… niet echt.
Eigenlijk had ik wat tijd gereserveerd om na het avondeten nog een rondje te
gaan fietsen. Maar kort voor vertrek veranderde ik mijn plan, toen ik aan het
advies dacht wat de huisarts mij recent bij een bezoek aan hem meegaf: “U moet
eens wat meer bewegen en dan bedoel ik, specifiek “lopen” (de voetjes gaan
tegenwoordig niet zo soepel meer). Oké, bedacht ik hierbij, fietsen of wandelen,
het zal beide zeker mijn conditie bevorderen.
In deze tijd van het jaar, vind ik, staan de meeste voortuinen in onze wijk er op
zijn mooist bij. Bomen, struiken en of planten ze staan in deze periode vol in bloei
en vormen een zeer kleurrijk geheel. Echt op zijn “Sportparks”. Hoewel de
eerlijkheid gebied te zeggen dat sommige tuintjes ook wel wat aandacht
behoeven (hint).
Al wandelend probeerde ik leuke ideeën op te slaan om thuis ook te gebruiken.
Toch merkte ik dat dit niet helemaal lukte omdat mijn gedachten in een spagaat
lagen. Waar die plotselinge afwezigheid (misschien de opvallende bedrijvigheid
om mij heen?) vandaan kwam weet ik niet precies, maar mijn belangstelling ging
van tuinen over naar de straatnamen waar ik door liep. Eggestraat, Spadestraat,
Sikkelstraat, en Zeistraat. Dat het voorste gedeelte van deze straatnamen
gereedschappen van agrarische afkomst zijn, leek mij duidelijk, maar hoe zat dat
nu ook alweer met onze wijk? En hoeveel bewoners zouden dit eigenlijk wel
weten of willen weten? Mijmerend hierover herinnerde ik mij plots de uitvoerige
beschrijving door Erik Dolné, geschiedschrijver van Breda, wat hij over deze wijk
en het ontstaan van onze straten schreef in het jubileumboek over 50 jaar
Buurtvereniging Sportpark II. Een korte samenvatting van deze interessante
uitleg zou zijn uitvoerige maar vooral historische beschrijving hierover te kort
doen, dus laat ik even achterwege, wellicht voor een volgende keer.
(NOOT van de redactie: het boekje is te vinden op onze website:
https://www.sportpark2.nl/index.php/2014-03-29-12-57-03/geschiedenis)
Iets anders opvallends was de actieve klusbezigheid van bewoners aan hun
huizen. Steigers, ladders ten overvloed tegen gevels voor belangrijk onderhoud.
Het mooie weer zal hier zeker een belangrijke rol in spelen en terecht. Hooien
16

(schilderen) wanneer de zon schijnt, toch?
Het speelveldje aan het Achillesplein bleek, wellicht ook door het mooie weer
van deze avond, nog steeds van onschatbare waarde door de massaal aanwezige
kinderen. Het is vaak dringen geblazen en elke vierkante meter wordt gebruikt
voor voetballen of hockeyen. Let op, ik heb het al eens vaker geschreven, hier
worden de toekomstige talentjes geboren.
Rond de vlaggenmast stonden de wat grotere jongelui. Uit de rijkelijk aanwezige
mobieltjes klonk voor mij een onduidelijke “stamp” muziek, maar verhoogt voor
hen zichtbaar het plezier. Links en rechts wat handjes schudden hoort er
tegenwoordig bij en is voor hen “sociaal” belangrijk, dus even meedoen. Zijn
overigens allemaal toffe gasten en meiden.
Bij het speeltuintje met de zandbak stond zelfs een rij van kinderen voor de
glijbaan, waar het ordelijke verloop hiervan goed in de gaten werd gehouden
door de moeders op de bankjes. Ik begrijp dat de speeltuin dagelijks, ook door
opa’s en oma’s goed bezocht wordt en zo hoort het ook. De balans op het
Achillesplein was deze avond, in optima forma!
Zelfs bij de honden uitlaatplaats was het opvallend druk. Blijf ik een integrerende
plek vinden, waar zouden toch al die gesprekken over gaan? En al heb ik zelf geen
hond (geen enkel huisdier overigens) ga ik een volgende keer toch eens
aanschuiven, waarom ook niet! Wie weet wat voor interessante schrijfstof dit
oplevert?
Wat kan een, spontaan opkomend vooraf nietszeggend en onschuldig
wandelingetje, de boel hierboven in mijn hoofd toch zo in beweging brengen?
Even kwam nog de gedachten om het rondje, in omgekeerde richting te lopen,
maar ik zag hier toch van af. Het was een kort en bijzonder wandelingetje
geworden, dus voor mijn conditie, maar in bijzonder voor mijn voeten, zeker een
uitdaging om een volgende keer een iets
grotere route te nemen waarvan het eerste
gedeelte zeker weer door onze eigen wijk. Bij
terugkomst vroeg moeders: Waar ben je
geweest, met haar ogen strak gericht op de
televisie (GTST).
Och, antwoordde ik, zomaar wat gewandeld
door de wijk. Heb je de koffie al gezet?
17
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Herinnering: contributie 2019

Ook zo genoten van de Kerstoptocht, het griezelen bij Halloween, de
kaartavondjes, paaseieren zoeken en de fotospeurtocht? Ook 2019 staat voor
ons in het teken van het organiseren van leuke activiteiten voor jong en oud.
Om deze activiteiten te organiseren
hebben wij uw financiële bijdrage
hard nodig.
Dit jaar is de contributie vastgesteld
op een bedrag van minimaal € 10,00.
heeft u nog niet betaald? Kijk dan op
onze website voor de
betaalmogelijkheden:
https://www.sportpark2.nl/in…/voorleden/contributie-betalen
Vergeet niet om uw adres te vermelden bij het betalen van de contributie!
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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

De opvoeding van Yuki San
Tja een pup meenemen bij een fokker is zo gebeurd, zo’n snoezig wit bolletje steelt je
hart voor je het in de gaten hebt. Trots naar huis rijden met dat baby hondje in je nek… zo
schattig! Maar een hondje in huis halen is niet niks! Je hebt er echt een huisgenoot (of
zelfs wel een kind) bij. Ze hebben aandacht nodig en vaak op het moment dat je juist
lekker zelf bezig bent.
Het echte leven begint en dus de opvoeding en ja, dat is niet altijd gemakkelijk en gaat
zeker niet vanzelf. Vermoeiende eerste weken met zindelijk maken en heel veel
uitlaatrondjes lopen! En ben ik daar net van bekomen, zit ze in de puberteit. Bij honden
gaat dat allemaal heel snel. Met een half jaar was ze al loops en moest ze dus naar de
dierenarts voor een operatie. Want nee, ik wil geen puppies! Mijn hondje is zelf nog een
baby, dat dacht ik tenminste, maar nee, de reutjes zitten achter haar aan. En dat
betekent weken aan de lijn uitlaten.
Boeken halen dus bij de bieb en maar lezen hoe de professionals het doen. En iedereen
schijnt er wel zijn mening over te hebben en dan is het altijd juist zoals ik het niet doe…
Want de één zegt/schrijft dit en de ander juist weer dat. Zie er maar eens wijs uit te
worden.
Maar dat lezen is wel heel leuk en ik haal er ook best wel wat tips uit. Nu lees ik het boek:
Kalmerende signalen en dat kan ik nu zelf ook best wel gebruiken. Ik wil het graag goed
doen en ook nog goed voor mezelf blijven zorgen. Ik merkte namelijk dat mijn hele leven
om het hondje draaide, zoals dat ook vroeger met de kinderen was. Een beetje ruimte is
voor iedereen beter!
Mijn leven draait nu toch veel om Yuki San en meestal is dat erg leuk. Ik krijg ook vaak het
gevoel dat ik nu dingen herbeleef, zoals het stuk van de ander die het altijd beter weet.
Nu lijkt het wel of ik iets beter opgewassen ben tegen die kritiek, want ik snap nu dat
iedereen het beste met mij en Yuki voor heeft. Maar ik kan nu wel met vertrouwen mijn
eigen gang gaan omdat ik weet uit ervaring dat je doet wat jezelf kan en wat bij jou past.
Yuki San en ik op weg naar een eenheid. In de regen hebben we die al, want dan heb ik
een witte regenjas aan. “Wat passen jullie goed bij elkaar” hoor ik dan. En dat maakt me
blij, het is dan alsof de zon even schijnt. Het lukt me wel, al is het met vallen en opstaan.
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Terugblik wandeling en fotospeurtocht zaterdag 4 mei

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Breda bevrijd is (de precieze datum is 29
oktober 1944). In en om onze wijk zijn nog vele sporen en herinneringen te
vinden aan de Tweede Wereldoorlog. Zo hebben we een aantal straten in de
buurt die genoemd zijn naar helden uit de oorlog. Om die reden wilden we als
buurtvereniging 75 jaar vrijheid niet zomaar voorbij laten gaan. Wist je trouwens
dat de buurtvereniging al ruim vóór de oorlog maar ook tijdens de oorlog actief
was? In ons archief is weinig terug te vinden over die periode. Maar misschien
was het hebben van een vereniging, met je buurtgenoten, een lichtpuntje voor
velen in die barre periode.
De wandeling startte op het
Achillesplein. Daar had het
bestuur gezorgd voor een
“mini-museum”. Met allerlei
memorabilia zodat je alvast in
de sfeer kon komen. Tussen de
paar (hagel)buien door is er
gewandeld. Aan de hand van de
foto’s van de fotospeurtocht
ging je tegelijkertijd op zoek
naar een twaalftal letters. Die
letters vormden samen een
slagzin.
De wandeling voerde de deelnemers onder andere langs het Poolse erehof op
begraafplaats Laurentius,
Duivelsbrug, Reepbrug en
Parkstraat. Voor iedereen die
aan het eind van de
wandeling de juiste slagzin
inleverde was er een mooie
medaille.
We hebben veel leuke
reacties gekregen van de
deelnemers. Vooral de
combinatie van historische
informatie met een speurtocht viel in de smaak. Mocht je interesse hebben om
22

de wandeling alsnog te
Enkele reacties op Facebook over de speurtocht:
lopen dan kan dat. Stuur
ons een e-mail en we
zorgen dat je een routeboekje ontvangt. Die medaille aan het eind moet je dan
helaas missen.
(info@ sportpark2.nl)

23

Ondernemen in Sportpark
Door Gea Simons

In Ondernemen in Sportpark interviewen wij ondernemers die gevestigd zijn in
Sportpark 2 om jullie kennis te laten maken met de mensen achter de bedrijven.
In deze editie interviewen wij Marinus Horsten over zijn bedrijf Bikes 2 Enjoy.
Fietsen is mijn passie
Inmiddels is het vier en half jaar geleden dat Marinus begon met zijn bedrijf Bikes
2 Enjoy. Drie jaar geleden vond hij een bedrijfspand in Sportpark aan de
Poolseweg van waaruit hij zijn bedrijf kon runnen. Marinus houdt van zijn werk.
“Fietsen is echt mijn passie en daar aan gekoppeld het zorgen dat deze tiptop in
orde zijn.” Als eigenaar, verkoper en monteur verricht ik alle werkzaamheden in
het bedrijf zelf.
Bikes 2 Enjoy is een fietsenwinkel en -maker. Marinus werkt met aandacht voor
de klant en zijn fiets. Bikes 2 Enjoy is zowel gericht op de sportieve recreatieve
fietser als op de personen die de fiets dagelijks gebruiken voor werk, school,
boodschappen enzovoorts.
Voor de naam Bikes 2 Enjoy is gekozen
omdat fietsen op een mooie en goede
fiets ook genieten is.
Voordelen van een bedrijf in Sportpark
Marinus: “De voordelen zijn wel de
klantbinding met de buurt en de
bereikbaarheid.”
Waar Marinus zijn bedrijf over vijf jaar
ziet
“Ik weet eerlijk gezegd niet waar mijn
bedrijf over vijf jaar is, ik hoop nog steeds
hier, maar met de snelle opkomst van
grote internet fietsenwinkels is het niet
makkelijk voor de kleine ondernemer.”
Kan jouw fiets wel een opknapbeurt
gebruiken? Ga dan eens langs bij Bikes 2
Enjoy! www.bikes2enjoy.nl
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Schuldig

Ik voel mij schuldig. Schuldig omdat ik niet voldoende heb geprotesteerd tegen
verbreding van de zuidelijke rondweg.
Schuldig omdat ik niets heb ingebracht tegen het kappen van de bomen die
moesten wijken voor de verbreding.
Machteloos omdat de Gemeente Breda gewoon doordrukt en alle argumenten
om het tegen te houden in de wind heeft geslagen. Verdrietig dat wij straks leven
naast een vierbaansweg. Bang dat wij straks meer geluidsoverlast en meer
luchtvervuiling krijgen.
Excuserend. Ik ben teveel bezig geweest met mijn eigen besognes en niet
voldoende aandacht gehad met de zaken die zich gingen afspelen in ons buurtje.
De werkzaamheden vangen aan 20 mei as. Dan komen de graafmachines de extra
weg aanleggen. De Gemeente heeft aangegeven de geluidsmuur te verhogen en
groen te herplanten. Hopelijk is dat voldoende om de rust en schone lucht weer
terug te brengen in onze wijk! Want ik woon hier zo graag en wil het beste voor
mijn buurtje!
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Tip voor theaterbezoek 22 en 23 juni in de Nieuwe Veste
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Bericht van Wijkraad Sportpark I-II

Reguliere vergadering van de wijkraad
De eerst volgende vergaderingen zijn op 29 mei, 3 juli en 4 september (locatie
Erasmus) en starten om 20 uur. Wil je graag een keer een vergadering bijwonen?
Je bent van harte welkom. Check de website voor andere data:
http://www.wijkraadsportpark.nl/agenda.
Succesvolle bewonersbijeenkomst Sportpark I en II
"BREDA- In haar toespraak sprak Bredase wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en
Leren Miriam Haagh haar waardering uit voor de werkwijze van de wijkraad en
de behaalde resultaten tot nu toe. Tijdens de drukbezochte bewonersavond van
de wijk Sportpark I en II op 20 maart jl. presenteerde de wijkraad de stand van
zaken van drie thema's: parkeren en verkeersveiligheid, groen en recreatie en
veilige woonomgeving. Sinds een klein jaar is de wijkraad in overleg met de
gemeente Breda.
De royale hal van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum bleek een prima plek voor deze
gebeurtenis. Na een centrale presentatie van voorzitter Suzanne van Reedt
Dortland en wijkmanager Harry Verhallen konden de bezoekers bij de per thema
ingerichte kramen in gesprek met leden van de wijkraad. Om informatie te
krijgen en ideeën te delen. Van die mogelijkheid maakte veel wijkbewoners
gebruik.
Tijdens deze avond werd ook gemeld dat de Wijkraad tevens wijkplatform is. De
wijkplatform beoordeelt subsidieaanvragen van wijkbewoners die activiteiten
willen organiseren die binding brengen in Sportpark I en II.” Bron: Bode van 27-032019

Enquête speelvoorzieningen
We hebben heel veel reacties gekregen op
onze enquête over de speelvoorzieningen
in de wijk. Ook is er veel gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om opmerkingen te
plaatsen. We zijn nu druk bezig met de
uitwerking van de enquête en hopen in het
volgende boekje hierover meer te kunnen
vertellen. Hartelijk dank voor het invullen!
Nieuwsbrief
Wil je de nieuwsbrief ontvangen, schrijf je in via http://eepurl.com/dojAgb
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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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