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Beste Buurtgenoten,
Alweer februari. Een nieuw jaar, maar niet zo maar een jaar, nee het jaar 2020.
Nou en, hoor ik u zeggen. Maar dat komt omdat ik wel iets heb met cijfers. Zoals
de combinaties bij nummerplaten/geboortedatums/telefoonnummers of codes.
Daarom vind ik 2020 eigenlijk wel apart klinken. Het is kort, makkelijk, maar het
heeft ook iets magisch, zoals toen met het millennium. Wat zal 2020 ons allemaal
brengen? Nieuwe technische snufjes, politieke ontwikkelingen, roddelpers
nieuwtjes, sport hoogtepunten, of moeder natuur? Ongetwijfeld nog hééééél
veel meer. We zullen het allemaal zien, maar vooral lezen en horen.
Via onze website www.sportpark2.nl heeft onze secretaris een verslag van de
ALV voor u gemaakt. Hierin kunt u lezen dat de kascommissie onze
penningmeester heeft gedechargeerd over het afgelopen financiële jaar. De
bijdrage voor het lidmaatschap van 2020 is vastgesteld op € 10 per adres per jaar.
Waar vindt u dat nog!
Helaas heeft Koen van Oers aangegeven ons bestuur te verlaten. Verder in dit
boekje leest u hier meer over. Hierdoor zijn wij op zoek naar versterking in ons
team. Het tijdsbeslag voor een activiteit is steeds van korte duur. Wij zoeken
meerdere vrijwilligers voor verschillende activiteiten. Geef bijvoorbeeld gerust je
voorkeur aan (Zomerspelen, Kerst, Halloween of anderszins) of dat je dit graag
zou willen doen met een ander. Of vind je het leuk om samen met ons je uit te
leven om onze website, modern - fris, maar vooral actueel te houden. Kortom,
lijkt het je leuk mee te helpen bij onze buurtvereniging, meld je dan aan, wij
zouden daar enorm mee geholpen zijn. Opgeven kan via de mail of kom gewoon
gezellig bij een van ons thuis, de deur staat altijd voor u open.
De eerder aangekondigde Kerstboomversnippering voor begin januari op ons
eigen Achillesplein, is niet door kunnen gaan. De door ons tijdig ingezette
correspondentie met de gemeente, om er een nieuwe en grotere activiteit van te
maken, duurde in afronding te lang om dit alsnog goed en succesvol te kunnen
organiseren. We hebben de contacten over deze activiteit voorlopig
“geparkeerd”. Voor al onze overige activiteiten dit jaar maken wij tijdig melding
in het buurtboekje, wat dit jaar in plaats van vijf, vier keer uitkomt. En natuurlijk
op www.sportpark2.nl en op facebook.com/sportpark2
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HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN
Interesse?
Mail ons op info@sportpark2.nl
voor tarieven en meer informatie
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De eerst volgende activiteit is het traditionele paaseieren zoeken. Ook gaan wij
de belangstelling inventariseren voor een snuffelmarkt later in het jaar. Kortom
er zal in 2020 weer veel te doen en te beleven zijn in ons eigen Sportpark II.
Tot slot, de liefhebbers onder u die van de wintersport houden wens ik alvast
veel ski plezier, hoewel de wat verder liggende, warme oorden, nu ook heel
aangenaam kunnen zijn. Deze keuze ligt natuurlijk geheel aan u maar maak van
2020 vooral een mooi, energiek en gezond jaar. Met alle leutigheid voor, met, of
na carnaval, wens ik u veel plezier en hoop ik u weer graag te begroeten bij het
een van onze activiteiten uit onze volle kalender.
Rinie Smits
Vice voorzitter Buurtvereniging Sportpark II.

Bestuur buurtvereniging:
Voorzitter: Robèrt Snelders Vice-Voorzitter: Rinie Smits Penningmeester: Esther
Elshof Secretaris: Ritchie Piessens
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Spannende thee…
Door Jacques de Gruijter
Ik ga bij tijd en wijle graag naar de Turkse Supermarkt. Daar hebben ze niet alleen
heerlijk vlees, maar ook spannende soorten thee. Ik zag ’n nieuwe, kleurrijke,
spannende exotische verpakking met ’n takje groen erop afgebeeld. Dat doet het
goed bij mij, zo kort na de kerst.
Moroccan Mint with Cardamom staat op de verpakking. Snel kopen dus.
Turkse Thee met Marrokaanse mint, dat was eigenlijk al de trigger om te kopen.
Cardamom, dat wist ik niet zo snel. Dus even vriend Google erbij gehaald: familie
van de gember (lekker!) en inheems in ‘t zuiden van India. En als klap op de
vuurpijl zit er ’n stickertje op van de leverancier of producent of importeur uit het
Duitse Gronau.
Dan ben ik natuurlijk
supernieuwsgierig naar de
smaak van mijn
internationale aankoop.
Snel water koken en thee
zetten dus. Huppetee
zakje thee in het glas met
kokend water en al heel
snel de eerste slok
genomen.
Ik heb direct mijn tong
verbrand. De pijn in mijn
mond overheerste de
smaak van de thee. Even
wachten en nog een slokje
genomen. Nu overheerste
de smaak van de thee.
Mwah…, saai bakje. Ik ben
weer eens het slachtoffer
van een slimme
marketing. Maar ach, ook
weer een ervaring rijker.
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Algemene Ledenvergadering / Contributie 2020
Ook dit jaar 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 gewoon thuis in 4 minuten onze ALV bekijken. Met
daarin een korte terugblik op 2019 en onze plannen voor 2020.
Nieuwsgierig geworden? De video kun je bekijken op www.sportpark2.nl
Belangrijkste punten voor jou als lid:
- De contributie is door het bestuur vastgesteld op € 10 per huishouden.
Wanneer er geen bezwaren ontvangen worden, volgt de oproep tot het
voldoen van de contributie in het volgende buurtboekje (medio mei).
- De begroting van 2020 zal worden afgesloten met een verlies. Oorzaak is
de achteruitgang in het ledenaantal. Via een aanvulling uit het eigen
vermogen van de vereniging wordt de begroting sluitend gemaakt.
- Het aantal edities van het buurtboekje in 2020 is vier (was vijf). De edities
jan/feb en mrt/april worden samengevoegd.
Een verdere toelichting op deze punten wordt in de video gegeven.
Reageren op de ALV kan tot 1 april 2020, per e-mail op info@sportpark2.nl of
telefonisch op 06-48 10 34 48. Mochten er voor die datum geen bezwaren
ontvangen zijn dan is per die datum het bestuur en de contributie voor 2020
vastgesteld. Veel kijkplezier!
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Vertrek bestuurslid Koen van Oers
Eind vorig jaar heeft collega Koen bekend
gemaakt te stoppen als bestuurslid van de
vereniging. In 2017 is Koen ons team komen
versterken en vervulde vanaf dat moment de
functie van algemeen bestuurslid. Met zijn
komst waaide meteen een jonge frisse wind
door het bestuur met humor, ideeën, tips en
voorstellen.
Buiten het mee organiseren van feesten en
activiteiten in onze wijk heeft Koen ook als
columnist meerdere malen in ons buurtboekje
de wijkbewoners geïnformeerd over vooral
interessante geschiedkundige onderwerpen
over onze wijk. Als begaafd en fanatiek
beoefenaar van rugby waren vooral de
sportactiviteiten Koen om het lijf geschreven.
Maar ook- en dat wisten velen niet- was je
steeds een geweldige paashaas!!
Ongetwijfeld zullen er nieuwe uitdagingen op je
pad komen, maak er wat moois van Koen.
Beste Koen, namens Esther, Ritchie, Robert en
Rinie:
Bedankt voor de tijd dat je ons team hebt
versterkt!
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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

Verhuizen
Ik ga verhuizen en Yuki San dus ook. Verhuizen uit deze geweldige wijk, waar ik 8
jaar met veel plezier heb gewoond.
Het begon toen goed met een gezellig buurtfeest bij Tessenderlandt. Ik stond in
mijn eentje, maar niet voor lang. Een knappe kerel kwam bij me staan en
vertelde dat hij in scheiding lag (en die had ik dus net achter de rug). Hij vond mij
geweldig en ik liet dat heerlijk over me heen komen. “Hij is gek op jou” zei een
meneer, die uit wat hij de mooiste straat van de buurt noemt, kwam. Ik lachte en
genoot, ook al wist ik dat die knappe vent veel te veel had gedronken. Nooit
meer gezien trouwens! Maar nu ga ik dus weg….
Hoe kun je dat nou doen? Tja, de weg van je leven stippelt zich uit en maakt vaak
onverwachte wendingen. En deze verandering had ik niet zo snel zien aankomen.
Ik had zelfs nog een verbouwing laten doen…
Het lijkt wel of ik van het ene op het andere moment een t-splitsing heb
genomen, zonder dat ik het in de gaten had. Ik ga namelijk niet alleen de wijk uit,
maar ook Breda! De stad waar ik geboren en getogen ben en ga nu met mijn
vriend samenwonen in Oosterhout. WAAAAT? Breda uit! Ik keek nog terug op
mijn weg, maar die was inmiddels geblokkeerd. Teruggaan is niet mogelijk en
terugkijken doet vooral erg zeer.
Later zullen de mooie herinneringen wel de boventoon gaan voeren. Soms zie ik
er al een glimp van, wanneer ik met Yuki in mijn schommelstoel voor het raam zit
en vanuit de hoogte toekijk op het leven in de straat en in de lucht. Ja deze plek
zal ik als eerste missen.
Maar nu is het doorpakken met verstand op nul. Wat een werk! De dozen staan
al overal en toch lijkt er nog steeds geen eind te komen aan spullen die ingepakt
moeten worden. Maar niet miepen; mijn appartement was binnen een week
verkocht. Nieuwe mensen komen nu genieten!
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Wat zal Yuki missen? De rondjes langs de uitlaatveldjes? De kleine, grote, lieve en
drukke honden? Hun baasjes? Het op de trap naar boven en beneden gedragen
worden? Geen idee! Misschien neemt een hond het leven gewoon zoals het is en
gaat al het nieuwe als een leuk avontuur tegemoet? Ze krijgt in ieder geval een
tuin om lekker in te ravotten.
In het volgende boekje zal ik vertellen over ons avontuur in Oosterhout en
hiermee sluit ik het Bredase af. Houdoe allemaal, groetjes van Marijn en een
pootje van Yuki
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Paaseieren zoeken!
Op zondag 12 april zullen, als het goed is,
weer paaseieren verstopt zijn door de
paashaas. Voor alle kinderen uit de buurt
zal er vanaf 11 uur weer gezocht gaan
worden naar paaseieren. Voor de papa’s
en mama’s die mee komen, staat de
koffie en thee weer klaar. Neem je zelf
een mandje / tasje mee voor de eitjes?
Tot dan!
Het paaseieren zoeken is op het terrein
van Defensie aan de rechterkant van De
la Reyweg, richting de Nassau en Avans
Hogeschool. Je ziet het vanzelf.

Lente activiteit
Op zaterdag 16 mei houden we een lente activiteit. Wat dat is, houden we nog
even geheim. Via Facebook en onze website gaan we hier wat meer over
vertellen. Hou deze dus in de gaten!
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Reeëntocht
Ik heb een reeëntocht geboekt voor de verjaardag van mijn vriendin samen met
nog twee vriendinnen. Om half 4 hebben we afgesproken met onze gids Jacques
bij de Fazant in het Ulvenhoutse bos. Rond schemertijd gaan de reeën op zoek
naar voedsel en rond die tijd is het volgens Jacques voor ons de beste tijd om
reeën te spotten.
Jacques is er op de afgesproken tijd en samen met hem vertrekken we naar een
afgelegen stuk bos dat nog onbekend is bij het grote publiek. En tussen jou en mij
hoop ik dat dit zo blijft. Vooral voor de reeën.
We krijgen eerst uitleg over hoe wij ons moeten gedragen, lees - stil zijn - willen
we reeën spotten. Is wat lastig met onze damesclub, maar we gaan ervoor. Vol
enthousiasme beginnen we aan onze tocht en boven onze verwachting zien we al
snel 3 reeën. Die hilarisch genoeg om de beurt naar ons staan te kijken en wij
naar hen. Wie is wie aan het spotten, denk ik nog! Voor ons prachtig om te zien
en daar gingen we voor! Op een gegeven moment zijn ze te ver uit zicht en
besluiten we onze tocht voort te zetten.
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We krijgen de tip goed om ons heen te kijken en te luisteren naar geluiden uit het
bos, want het zou zo maar kunnen dat we er nog een paar spotten. Onderwijl
voedt Jacques ons op gedempte toon met mooie verhalen over wat hij al heeft
meegemaakt. Wij hangen aan zijn lippen, voor ons is stil zijn ineens niet zo
moeilijk meer.
Als ervaren gids loodst hij ons langs de rand van het Ulvenhoutse bos met zijn
mooie vergezichten en het donker wordende bos. Met de ondergaande zon
schijnend door de bomen maakt het plaatje compleet. Wanneer we in het
donkerste gedeelte van het bos wandelen denk ik nog een ree te spotten. Het
blijkt een boomstam te zijn. Tja, bij schemer willen mijn ogen op mijn leeftijd mij
nogal eens in de steek laten, maar dat terzijde.
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik genoten heb van de tocht, het nog niet
ontdekte stuk van het Ulvenhoutse bos en de verhalen van Jacques! Zeker een
aanrader!
Ook een keer wild willen spotten, kijk dan op: http//www.puurbuitenzijn.nl

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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Activiteiten voor 2020
Ook dit jaar hebben we weer de nodige activiteiten in de planning. Noteer ze vast
in je agenda!

12 April
16 Mei
27 Juni
31 Oktober
Okt, Nov, Dec
2 Dec
19 Dec

Paaseieren zoeken
Lenteactiviteit
Achilles book of records
Halloween
Rikken en jokeren
Sinterklaas in de wijk
Kerstactiviteit

Gezocht bestuurslid met organisatietalent voor activiteiten
Zoals elders in het blad te lezen valt, hebben we één bestuurslid minder. Daarom
zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Wat zijn je taken?
Samen met de andere bestuursleden vergader je een paar keer per jaar over de
activiteiten die we organiseren. Activiteiten die we al jaren doen, maar ook
nieuwe activiteiten. We zoeken naar leuke dingen om met je buurtgenoten te
doen of speciaal voor kinderen. Voor jonge kinderen, of juist voor de wat oudere
kinderen. Maar ook de wat oudere buurtbewoners willen we niet vergeten.
Als bestuurslid sta je aan de lat om een of twee activiteiten te organiseren van
het begin tot het eind. Dit doe je niet alleen, maar met enkele andere
bestuursleden of vrijwilligers.
Wat bieden we?
Een leuke en enthousiaste club mensen,
die samen met jou aan de slag gaat voor
de buurt. Ook, en dat is niet onbelangrijk,
is er budget voor de activiteiten die we
uitvoeren.
Lijkt het je leuk?
Neem dan contact op met het bestuur via
info@sportpark2.nl.
21
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Hoe help ik mijn buurvrouw met dementie?
We zijn al heel lang buren, drinken af en toe samen een kop koffie, spreken
elkaar kort even op straat, en houden tijdens de vakantie een oogje in het zeil en
geven de planten water. Maar we lopen de deur zeker niet plat bij elkaar. Nu
vertelde mijn buurvrouw onlangs dat zij beginnende dementie heeft, dat was wel
even schrikken, maar tegelijk vraag ik mij af wat ik kan doen om haar te helpen?
Je vraagt je daarom af wat je zou kunnen doen om haar leven wat aangenamer te
maken, zodat ze zo lang mogelijk in haar eigen huis kan blijven wonen met haar
partner.
Hiervoor zijn veel mogelijkheden: ga in gesprek met elkaar, vraag naar haar
wensen, biedt aan om de container buiten te zetten, doe wellicht een keer de
boodschappen, breng haar naar de kerk en vraag ook de partner eens waar hij
behoefte aan heeft.
Je kunt natuurlijk ook andere buurtbewoners vragen of ze jouw buurvrouw met
geheugenproblemen samen met jou willen helpen. Als je dan nog meer wilt doen
kun je uiteraard lid worden van een lokaal netwerk dementievriendelijk.
Voor meer informatie, kijk op www.dementievriendelijk.nl

Dementie, wat is dat?
Dementie is een verzamelterm voor symptomen die ervoor zorgen dat de
hersenen bepaalde informatie niet meer goed kunnen verwerken. Bij dementie
gaan zenuwcellen in de hersenen geleidelijk kapot, waardoor verbindingen
tussen de hersencellen niet meer goed kunnen worden gemaakt. Bepaalde
verbindingen kunnen op een gegeven moment zelfs helemaal niet meer worden
gelegd. Dit betekent dat de verwerking van informatie in de hersenen wordt
verstoord en dat geestelijke vermogens achteruit gaan.
De aantasting in de hersenen leidt tot een stoornis in de cognitieve functies,
waardoor problemen kunnen ontstaan in bijvoorbeeld het geheugen, oriëntatie
en functies zoals overzicht houden en plannen. Iemand met dementie heeft te
maken met een achteruitgang in het dagelijks functioneren. Er kan sprake zijn
van geheugenklachten, gedragsproblemen en/of veranderingen in karakter.
Welke functies achteruit gaan, hangt af van de vorm van dementie.
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Vormen van dementie
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Zo’n zeventig procent
van de mensen met dementie heeft te maken met de ziekte van Alzheimer, de
meest bekende vorm van dementie. Naast deze vorm heeft zestien procent van
de mensen met dementie te maken met vasculaire dementie en veertien procent
met overige vormen van dementie; waaronder fronto-temporale dementie (FTD)
en Lewy body dementie. Elke vorm van dementie wordt gekenmerkt door diverse
symptomen en/of kenmerken. Wanneer u vermoedt dat er mogelijk sprake is van
dementie, wordt het aangeraden om contact op te nemen met uw huisarts.
Verloop van dementie
Er kan onderscheid worden gemaakt in verschillende fasen van dementie;
beginnende, gematigde of gevorderde dementie. Het verloop van dementie is
progressief, maar per persoon en per vorm van dementie verschillend. Zo heeft
de ziekte van Alzheimer over het algemeen een geleidelijk verloop. Voor
vasculaire dementie is het kenmerkend dat de ziekte plotseling begint maar
minder geleidelijk verloopt. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het proces van
dementie, de behandeling en preventie. Voor dementie is er op dit moment nog
geen genezing mogelijk, maar wel kunnen bepaalde medicijnen het ziekteproces
vertragen of bijverschijnselen afremmen.
Dementievriendelijk
Zeventig procent van de mensen met dementie
woont zelfstandig thuis. Het is daarom van groot
belang om bij te dragen aan de kwaliteit van
leven van zowel mensen met dementie en als
hun mantelzorgers. Een Dementievriendelijke
Gemeente ofwel Gemeenschap (DVG) draagt op
diverse manieren bij aan de kwaliteit van leven
van zowel mensen met dementie als van hun
mantelzorgers. Het concept
dementievriendelijke gemeente of gemeenschap
(DVG) biedt concrete handreikingen en werkt aan concrete acties. Samen met
onder andere gemeenten, sportclubs, ondernemersorganisaties, lokale
Alzheimerafdelingen en vrijwilligers willen wij een dementievriendelijke
samenleving realiseren. Ook Breda is een dementievriendelijke gemeente. Onze
buurt ook?
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Scheuren van de bevrijding
Door Jan Brouwers
Heeft u ook zo’n last van scheuren in het plafond? Waarschijnlijk zitten ze er al 75
jaar. Inderdaad: sinds de bevrijding.
Vorig jaar trok er op 29 oktober een stoet
oude militaire voertuigen door de
Poolseweg. Het was een onderdeel van
de viering van de bevrijding van Breda.
Binnen een paar minuten was de colonne
alweer voorbij. Maar zo vlot ging de
opmars van de Polen in 1944 niet.
De historicus Jos van Alphen uit Dorst, in
2015 overleden, heeft uitgezocht hoe de
bevrijding hier in zijn werk ging. Op 29
oktober 1944 hadden de eerste Polen
vanuit Ginneken de hoek van de Zandberglaan en de tegenwoordige Generaal
Maczekstraat bereikt. Ze waren achter de Duitse linies terechtgekomen. De
Duitsers die zich rond de Poolseweg – toen Molengrachtsestraat – bevonden,
konden geen kant meer uit, want ook vanuit de IJpelaar rukten de Polen op naar
Sportpark II. De Duitsers verscholen zich in de brandgangen en achter de
muurtjes in de voortuintjes in de straten van de wijk. Op de hoek van de
Poolseweg en de Eggestraat en op de hoek van de Poolseweg en de Sikkelstraat
werden een Duitse soldaat en een Nederlandse SS’er gedood.
Diezelfde ochtend om half zeven kwamen Poolse stoottroepen vanuit de IJpelaar
aan bij de hoeve De Blauwe Kei, die een paar uur daarvoor door de Duitsers was
ontruimd. Vandaar trokken ze door de Poolseweg terwijl ze jacht maakten op de
Duitsers. Tijdens de gevechten schoten beide partijen voortdurend granaten af.
De ontploffingen deden de ruiten van de huizen springen en maakte barsten in
de plafonds. Dat was niet het ergste: ook twee bewoners van de wijk werden het
slachtoffer van de granaten.
In Tilburg begon enkele jaren geleden een leraar geschiedenis een actie om
scheuren in vooroorlogse huizen te behouden, als herinnering aan de bevrijding.
Het motto was: ‘Hou je scheur’. Zo ver wil ik niet gaan, maar ik zal er wel aan
denken als ik binnenkort het plafond weer moet gaan witten…
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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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