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Beste buurtbewoners,
De zomerjurkjes liggen al weer op zolder, de winterjassen hangen aan de
kapstok. Buiten motregent het. De zomer is echt voorbij. En met het slechter
worden van het weer, heb ik eens rustig de tijd om het jubileumboek te lezen. Ik
ben blij dat ik er één heb, want het is een collectors item geworden: bijna alle
boekjes zijn uitverkocht.
Een van de verhalen uit het boekje gaat over de tijd vóórdat er woningen
stonden, toen lag in de Spadestraat, Sikkelstraat en Molenleystraat het
voetbalterrein van NAC. Omdat NAC dit jaar 100 jaar bestaat, hebben we de
middenstip teruggeplaatst waar hij in de jaren twintig gelegen heeft: in de tuin
van Spadestraat 4. Dit adres wordt nu opgenomen in de 'bedevaartsroute' van de
NAC-supporters. Het filmpje van dit heuglijke feit is te zien op onze website:
www.sportpark2.nl. Kijk onder 'nieuwe artikelen' op de homepage voor de link
naar het filmpje.
Met de herfst en de winter voor de deur, liggen er ook weer leuke activiteiten in
het verschiet. Zowel in familiekring als met de buurtvereniging. Zo zal er weer
elke maand gerikt en gejokerd worden in het gemeenschapshuis in de Zandberg.
Gelukkig heeft de heer Van Hal samen met zijn dochter Elice het stokje van Jos en
Marga overgenomen om deze kaartavond-traditie in ere te houden. Als u ook
wilt mee kaarten, dan kan dat. De volgende avond is op 31 oktober om 19.30 uur.
De locatie is nog steeds Zandberglaan 54bis. De andere data staan op onze
website.
Maar rikken en jokeren is niet het enige wat we gaan doen. Sinterklaas is weer
bijna in het land dus alle schoenen kunnen weer opgepoetst voor de kachel
staan. De buurtvereniging zal samen met Sinterklaas en zwarte piet
traditiegetrouw de kleurplaten beoordelen en bij al de kindertjes langsgaan om
een cadeautje te brengen.
Het enige wat ik nu nog kan doen is iedereen een prachtig Sinterklaasfeest
wensen!
Monique Verschuren, bestuurslid
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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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WITSOWA ADVIES
-

VOOR UW ADMINISTRATIE MIDDEN EN KLEINBEDRIJF
FINANCIEEL BEHEER EN COACHING PARTICULIEREN
UW BELASTINGAANGIFTEN & ANDERE FISCALE ZAKEN
WIJ WERKEN TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN

neem vrijblijvend contact op met

JOHN DE WIT llb
POOLSEWEG 141
4818 cc BREDA
M 06 31935414
witsowa@ziggo.nl
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Middenstip van NAC komt thuis
De verloren zoon is terug!
In de vroege ochtend van zaterdag 15 september was het korte gedeelte van de
Spadestraat even het decor van een nostalgisch maar hartverwarmend weerzien.
De buurtvereniging heeft altijd geweten dat de wijk op het hoofdveld van NAC is
gebouwd. Maar niemand wist precies waar. Het 75 jarig jubileum van de
buurtvereniging was de aanleiding om dat eens haarfijn uit te zoeken. Met
allerlei puzzelstukjes uit het papieren stadsarchief hebben wij de precieze locatie
kunnen reconstrueren. Iedereen zal het nu wel weten. De middenstip lag in de
achtertuin van Spadestraat 4.
NAC is dit ook niet ontgaan. Zij wisten van onze noeste arbeid en wilden hier
aandacht aan besteden voor hun 100 jarig jubileum. En 15 september was het
zover en verzamelden een paar prominenten zich in de buurt.
Waaronder de pers, het bestuur, de schrijvers van het jubileumboek en een paar
buurtbewoners. Maar ook niemand minder dan John Karelse en Piet van Twist.
De eerste zal voor veel mensen geen onbekende naam zijn; hij is de trainer van
NAC. Piet van Twist is als keeper actief geweest en later is hij scout geworden.
Piet van Twist heeft ook nog als klein knulletje het NAC stadion ’t Ploegske
meegemaakt. Een leuk detail: Piet van Twist heeft John
Karelse ontdekt toen John als klein jongetje in
Wemeldinge speelde.
In de vroege ochtend zijn we met een stoet naar de
Spadestraat getogen om de bewoners de middenstip
aan te bieden. Niek en Inge Tijhaar waren blij verrast.
Vereerd namen zij de middenstip in ontvangst en
hebben hem samen met John Karelse op de juiste plek
in de tuin gezet.
De stip is daar nu om nooit meer weg te gaan. Hij heeft zijn plek gevonden en zal
vanuit de achtertuin van Spadestraat 4 altijd deel uitmaken van de rijke
geschiedenis van Sportpark II.
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Business Centre Noble House Ceresstraat 35 4811 CB Breda www.archipelcoaching.nl
Loopbaan- leefstijlcoaching en Magic Adventures
www.magicadventures.nl
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Filmtips van Karen voor de herfst
Door: Karen

Heb je ook zo’n zin om een dikke trui aan te trekken en je met een kop warme
chocolademelk bij een film te installeren? Enkele tips voor deze herfst:
Alleen maar nette mensen
Zin om een avondje ongegeneerd te lachen? Deze film gaat over David, een
man uit een chique en intellectueel gezin. Zijn missie is het vinden van een
“ghetto fabulous Queen” met dikke billen. Zal het hem lukken in de Bijlmer?
Naar de gelijknamige controversiële bestseller van Robert Vuijsje.
Intouchables
Een Franse feelgoodfilm met een mooie balans tussen komedie en drama.
Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd en ontmoet Driss: een jonge
Sengalees die zich alleen bekommert om zijn uitkering. Voor Driss het in de
gaten heeft is hij de persoonlijke verzorger van Philippe en ontstaat een
bijzondere band tussen de twee heren.
Nono, het zigzagkind
De 13-jarige Nono heeft geen moeder en zijn vader is “de beste politieinspecteur ter wereld”. Wat zou hij graag op zijn vader lijken! Nono krijgt
een mysterieuze opdracht in de trein en gaat samen met een meestercrimineel op zoek naar een geheim. Hartverwarmend spannend….
The Expendables 2
Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jet Li, Arnold Schwarzenegger… en nog vele
anderen! Voor het goede verhaal hoef je deze film niet te zien maar de
bloederige gevechten, wraakacties en geheime missies zorgen voor een
overvloed aan special effects. Ga deze vechtmachines snel in actie zien.
De Verbouwing
De bekende thriller van Saskia Noort is verfilmd en vertelt het verhaal van
plastisch chirurg Tessa. Wanneer de verbouwing van haar huis dreigt uit te
lopen op een ramp en haar huwelijk begint te wankelen krijgt ze hulp uit
onverwachte hoek. Maar zal deze hulp haar problemen oplossen of stort
haar perfecte wereld langzaam in?!
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Sinterklaas
Het is alweer bijna november en dat wil zeggen dat Sinterklaas in aantocht is. Hij
heeft zijn paard Amerigo gezadeld en op het dek van zijn stoomschip geeft hij
orders aan alle Zwarte Pieten om de cadeautjes klaar te maken.
De buurtvereniging laat dit prachtige feest
niet aan zich voorbij gaan.
Op de volgende bladzijde zie je een
kleurplaat en die mag je helemaal
inkleuren.
Als die af is, mag je die vóór 20 november
naar Kapper Youp brengen die hangt hem
op in zijn winkel. Belangrijk is om je naam,
leeftijd en adres te vermelden.
Op woensdagmiddag 28 november komen
er Pieten langs de deur die hoogst
persoonlijk een presentje komen brengen!

11

Naam:
Adres:
Leeftijd:
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Halloween afgelast
Helaas moeten wij mededelen dat er te weinig mensen zich hebben
aangemeld om een griezellocatie te maken. Het bestuur is daardoor
genoodzaakt om Halloween dit jaar af te lasten. Hopelijk dat er volgend
jaar weer genoeg aanmeldingen zijn om het door te laten gaan.

Sudoku
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Voorlichtingsavonden duurzaam (ver-)bouwen
Door: Jan Slabbekoorn

Dit keer in de rubriek comfortabel (blijven) wonen in Sportpark II geen
informatief stukje over zonnepanelen of isolatiematerialen maar een uitnodiging
voor een serie voorlichtingsavonden. Niet alleen het buurtkrantje besteedt
namelijk aandacht aan duurzaam bouwen, ook de gemeente Breda. In oktober
houden ze een aantal voorlichtingsavonden met als titel ‘Naar een energie
neutrale woning’. Zo is er op 24 oktober een bijeenkomst in de Oncle Jean.
Tijdens deze avond vertellen Ernst Havermans en Joke van Kerschraven hoe zij
hun woonhuis uit 1900 zo energieneutraal mogelijk maken. Ze gaan het o.a.
hebben over hoe zij hun woning hebben geïsoleerd en ook over het plaatsen van
een warmtepomp. Op 25 oktober geeft de familie Fluitman een vergelijkbare
presentatie in gebouw F. Meer informatie over deze avonden is te vinden op de
website van de gemeente Breda in de rubriek wonen (op de site ‘duurzaam
wonen’ aanklikken en vervolgens
naar ‘een energie neutrale
woning’). Op de site van de
gemeente kun je trouwens ook
veel andere nuttige informatie
over duurzaam verbouwen
vinden. Hopelijk tref ik nog een
aantal buurtbewoners op deze
avonden en zo niet dan zal ik er in
een volgend stukje verslag van
doen.
Tot slot nog wat praktische tips
om energiezuinig deze gure herfst
door te komen. Koop een heerlijke
warme Noorse trui en trek die in
huis aan. Maak de houtkachel of
open haard (als die nog in je
woning zit) aan en stook hem flink
hoog op. Maak wat zelfbereide
warme chocolademelk en voeg hier nog een flinke scheut rum aan toe. Kruip ten
slotte dicht tegen je geliefde aan en je zult zien dat ook op een koude
herfstavond je geen centrale verwarming nodig hebt om het lekker warm te
krijgen!
20
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Winnaars ballonnen oplaten!
De ballonnen zijn weer ver weg gevolgen. We hebben drie winnaars en zij krijgen
een cadeautje.
De winnaars zijn:
1. Yara de Heer uit de De la Reijweg. Jouw ballon vloog het verste weg. Die
is in Chaudfontaine gevonden. Dat is maar liefst 140 kilometer van hier.
2. Yenthe Floren uit de Smutsstraat. Jouw Ballon vloog naar Xhendremeal.
Een onuitspreekbaar dorp dat 119 kilometer hier vandaan ligt.
3. Sep Miltenburg uit de Zeisstraat. Jouw ballon is gevonden door twee
kindjes in het dorpje Paal in België. Dat is 73 kilometer ver weg.
Alle drie gefeliciteerd; binnenkort komt er iemand langs met een prijsje.

Mededeling.
Op zondag 11 november a.s. wordt er weer
een rommelmarkt gehouden in
gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan
54bis van 10.30-15.30u.
Entree 1 euro inclusief koffie en/of thee.
Er zijn nog enkele stands te huur á 15 euro.
Opgave Piet Brosens, tel 076-5143967.
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In verwachting?
Iedere zwangerschap is uniek en dat verdient persoonlijke zorg
Er is een verloskundige praktijk in de buurt
voor zorg op maat en naar ieders eigen wens.

Ineke Oomens voor iedere zwangere die kiest voor
vertrouwde begeleiding en veilige zorg
Spreekuren vóór, tijdens en na de zwangerschap op een onderstaande
locatie of bij je thuis. Bel gerust voor een afspraak of advies

06 51007769
Per 1 januari 2012 is de praktijk gevestigd op;
Wilhelminapark 9 4818 LS Breda
www.ienova.nl info@ienova.nl
Overige preekuurlocaties;
Eggestraat 3 (huisartsenpraktijk Dudok)
Ignatiusstraat 4 (bij het echocentrum)
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