Januari/ februari 2016, jaargang 79

Inhoud
Bericht van het bestuur ...........................................................................................3
Tips!..........................................................................................................................5
De Mare van Marijn .................................................................................................7
Activiteitenoverzicht 2016 .......................................................................................9
De Buurvrouw… .....................................................................................................12
Buurtwhatsapp voor meer veiligheid ....................................................................14
Run for Rhino .........................................................................................................15
Oproep: Stadsgilden gezocht .................................................................................16
Vacature .................................................................................................................16
Te huur ...................................................................................................................20
SP II PS ....................................................................................................................22
Samen gaan we voor een duurzaam Sportpark II ..................................................26
De antwoorden van geïnterviewden en columns geschreven door onze columnisten
vertegenwoordigen een mening. Dat betekent niet dat die mening per definitie ook de mening van
het bestuur van Buurtvereniging Sportpark II is. De gegevens van anonieme schrijvers zijn bekend
bij de redactie.

Sportpark II Nieuws wordt gedrukt bij vso school Breda College (onderdeel van
INOS, voorheen Liduinaschool) www.bredacollege.nl
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28

JANUARI/ FEBRUARI 2016

vacatures

Vul alvast de vragenlijst in
We zijn benieuwd welke vragen, behoeften en tips er zijn in de wijk. Via een
vragenlijst kun je dit bij ons aangeven. Met je antwoorden kunnen we de actie zo
goed mogelijk op de situatie in Sportpark II afstemmen. Ga naar
www.maakjehuishoom.nl/sportparkII om de vragenlijst in te vullen.
Kom naar de buurtbijeenkomst: 27 januari 19.45 uur in Tessenderlandt
Tijdens deze avond zullen wij ons voorstellen en bespreken we welke
energiebesparende maatregelen interessant zijn voor de woningen in Sportpark
II.
Indien je nieuwsgierig bent en alvast een persoonlijke energiescan van je woning
(plus energieadvies) wilt, dan kun je contact met ons opnemen, per mail:
anoukvdberg@gmail.com of telefonisch: 06-44669403
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Samen gaan we voor een duurzaam Sportpark II

Beste Buurtgenoten

We zijn in Sportpark II
een actie gestart om
samen in de wijk de
energierekening
omlaag te krijgen. We
zijn benieuwd welke
vragen er leven in
onze wijk over
energie besparing.
Tijdens de
buurtavond op
woensdag 27 januari
zullen we de meest
interessante energie
besparende
maatregelen
bespreken.

Via deze weg alle goed gewenst voor 2016!

Wie zijn we?
Wij zijn mede-buurtbewoners Ritchie Piessens, Sicco Botman, Robert Snelders en
Anouk van den Berg. We vormen een buurtteam om samen in Sportpark II
energie te besparen. We worden daarbij ondersteund door Derk Hueting van
lokale energiecoöperatie BRES en collega's van Hoom. Hoom is een initiatief van
netwerkbedrijf Alliander, zonder winstoogmerk. De organisatie ondersteunt
lokale energiecoöperaties bij buurtacties rond energiebesparing. Kijk op
www.maakjehuishoom.nl voor meer informatie.
Samen besparen loont
Samen met BRES bekijken we welke maatregelen voor onze buurt interessant
zijn. Wat zijn de investeringen en wat levert het op? Je bepaalt zelf óf en aan
welke maatregel je wilt meedoen.
Door de samenwerking met Hoom kunnen we je op een efficiënte manier helpen
met het uitvoeren van door jou gekozen maatregelen. Hoom biedt offertes
namens zorgvuldig geselecteerde (lokale) aanbieders aan. Je kunt deze
vergelijken en het beste aanbod voor jouw situatie kiezen. Hoom biedt
persoonlijke begeleiding, zekerheid, kwaliteit en een goede prijs.
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Het belooft een bijzonder jaar te worden voor de buurtvereniging: het bestuur
heeft wat minder handjes tot haar beschikking dan voorgaande jaren.
Dat betekent dat we slimmer om moeten gaan met onze beschikbare mankracht
(ja, mankracht: helaas geen dames meer in het bestuur momenteel!).
Je zult dit onder andere merken aan de activiteiten die we organiseren. Zowel in
aantal als opzet gaan we daar flink met de bezem door. Verderop in dit boekje
tref je ons activiteitenoverzicht aan.
Mocht je het jammer vinden dat bepaalde activiteiten niet terug keren, of mocht
je activiteiten missen: we hebben budget en middelen beschikbaar voor
activiteiten. Heb je ideeën klop dan gerust bij ons aan! We denken dan graag
mee en kunnen waar nodig faciliteren. Ook hopen we dat activiteiten op deze
manier meer gedragen worden door de wijk en dat het aanbod nog beter
aansluit op de behoefte.
Zo’n nieuw idee is bijvoorbeeld de Buurt App voor veiligheid en inbraakpreventie,
een initiatief van onze betrokken wijkbewoner Patrick van Tilburg. Zit je nog niet
in de App groep? Stuur een mailtje naar whattsappsportpark2breda@gmail.com
Samen met Patrick en de Gemeente Breda organiseren we op 21 januari een
Voorlichtingsavond Veiligheid (zie ook de uitnodiging verderop in dit boekje). Aan
dit soort initiatieven werken we graag mee: want de buurtvereniging is er
tenslotte voor het vergroten van de sociale samenhang en leefbaarheid in de
wijk.
Tot binnenkort bij één van onze activiteiten!
Ritchie Piessens
secretaris / interim voorzitter
p.s. ook per e-mail op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws?
Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief via www.sportpark2.nl
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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Koi Vrienden Breda is een vriendenclub die gek is op Koi Karpers.
Ben jij ook gek op deze prachtige vissen. Word lid!
Kijk op www.facebook.nl en zoek naar:
Koi Vrienden Breda
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Tip! Beeldschermmedia als magneet
Een bijzonder kenmerk van onze tijd is de populariteit van gsm’s, smartphones en tablets.
Ze brengen ons voordelen, zoals het gevoel dat de mensen die we liefhebben ons altijd
kunnen bereiken en dat we zelf bereikbaar zijn. Het geeft een nabijheid die onafhankelijk
is van de fysieke afstand. Ook geeft de toegang tot internet het gevoel dat alle informatie
onder handbereik is. Deze nieuwe techniek geeft ons een gevoel van nabijheid, zekerheid
en vertrouwen.
Wel is het belangrijk dat we ons bewust worden dat deze beeldschermapparaten
(inclusief tv, computer en laptop) fysiek, mentaal en geestelijk magnetisch zijn.
Fysiek is het apparaat magnetisch omdat het een elektromagnetische veld creëert tijdens
gebruik. Het vangt straling op uit de lucht en vormt een geconcentreerde
informatieoverdracht die gebruik maakt van elektriciteit (of accu). Het is daarom aan te
raden om telefoons zo min mogelijk tegen het lichaam aan te dragen, zeker niet in een
broekzak (edele delen) of borstzak (hart). Voor een goede nachtrust en lichamelijke
herstel tijdens het slapen, is het verstandig om telefoons en tablets niet op het
nachtkastje te leggen en alle beeldschermmedia in de slaapkamer volledig uit te zetten
(dus niet op de standby stand). Langdurig bellen kan het beste met een headset, zodat
het elektromagnetische veld bij de hersenen niet te sterk wordt.
Mentaal en geestelijk zijn de beeldschermmedia ook magnetisch. Je kunt daar een
uitgebreide studie naar doen, maar je kunt het ook eenvoudig zelf waarnemen. Het
beeldscherm vraagt voortdurend aandacht. Ken je bijvoorbeeld de gedachten: Zou er nog
een berichtje zijn? Zou er file staan? Komt er een regenbui aan? Zal ik nog even mijn
email checken? Of ken je de situatie dat je gezellig samen zit te eten en dat je
tafelgenoten naar hun beeldscherm kijken? Dit zijn voorbeelden waarmee je bij jezelf en
om je heen kunt waarnemen dat beeldschermmedia een aantrekkingskracht hebben die
als het ware magnetisch zijn.
Zo kan het gebeuren dat deze nieuwe techniek ons niet dichter bij elkaar brengt, maar
juist verwijderd. Het apparaat vraagt zelf aandacht in plaats van de mensen waar het
eigenlijk om gaat. Op zichzelf is de magnetische eigenschap niet goed of slecht. Het gaat
erom hoe je ermee omgaat.
Als je beseft dat beeldschermmedia magnetisch zijn, dan kun je ook bewust kiezen hoe je
daarmee omgaat. Dan kun je ervoor kiezen om de nieuwe media te gebruiken zoals het
jou uitkomt in plaats van andersom. Op die manier leidt de technische innovatie werkelijk
tot meer menselijk contact en nabijheid van je naasten. Ik wens je veel nabijheid, mooie
momenten en ontmoetingen voor 2016!
Hartelijke groet, Eva-Maria info@evamariavelmans.nl | 06-53337482 |
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gelopen. Door simpelweg de verse schoensporen in de sneeuw te volgen, kon de politie
het tweetal eenvoudig arresteren. Het spoor leidde naar de gestolen goederen en de
opengebroken auto.

Acupunctuur vergroot de natuurlijke weerstand,
verhoogt de pijngrens en stimuleert de levenslust!
Wanneer acupunctuur?
Voor zeer veel klachten is acupunctuur een geschikte therapie. U kunt hierbij
denken aan hoofdpijn, vermoeidheid, menstruatieklachten, lage rugpijn,
hooikoorts en nog veel meer.

Behandeling aan huis is ook mogelijk, voor zowel acupunctuur als Shantala
kindermassage.
Kijk voor meer informatie op: www.acupunctuurpraktijk.co.nl
Praktijk voor Acupunctuur
Adres: Poolseweg 94
4818 CD Breda, telefoon: 076-474 222 87
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Steeds meer
zorgverzekeraars vergoeden acupunctuurbehandelingen door NVA leden. U heeft geen
verwijzing nodig van de huisarts.
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SP II PS

Hand in hand

Door: Sander Hulten

Door: Marijn Melis

Een break van de inbrekers
Oudjaarsdag 2015 - De laatste tijd is het stokstaartje in mij actief. Voordat ik ga
slapen, kijk ik vaak nog even op straat en in de tuin. Bij een onbekend nachtelijk
geluid veer ik op en spits ik m’n oren. Om mijn leefgebied, maar vooral mijn
jonkies te beschermen. De inbrekers hebben al ingebroken in mijn bovenkamer
en mijn gemoedsrust buitgemaakt.
Misschien ook niet zo gek. Er spoelt een inbraakgolf over de wijk. Onze buurtWhatsapp is actief, er komt een voorlichtingsavond Veiligheid en onze
achterommetjes staan vooraan op Facebook. Even speuren op Google leert mij
dat Breda in 2012 en 2013 de stad was met het hoogste aantal inbraken. In 2014
nam Tilburg het stokje van ons over, op de koevoet gevolgd door Eindhoven. Het
stokstaartje in mij kan het best op Vlieland of Schiermonnikoog gaan wonen.
Daar is het afgelopen half jaar geen enkele inbraak gepleegd. Maar ik woon hier
goed, dus wat nu? Ik wil gewoon even een break van de inbrekers. Ik wil lachen
om inbrekers, in plaats van ze te vrezen. Humor als ultieme afleiding. Ik heb in
Google alle kasten en laden opengetrokken en de volgende grappen en grollen
buitgemaakt. Hopelijk geeft het uw innerlijke stokstaartje ook even een break.
Succes!
Echt gebeurd! (maart 2009):
Een dief in het West-Duitse Oberhausen maakt kans op een ereplek in de lijst van domste
inbrekers. Toen hij een woning was binnengedrongen, kwamen de huurders thuis. Ze
roken onraad en vroegen hardop: "Is daar iemand?" Waarop de dief vanaf het balkon
riep: "Ja, ik!" Niet veel later was de politie ter plekke om de 29-jarige man in te rekenen.

Hoe noem je inbrekers op een bounty-eiland? Malle dieven!
Hier volgt een politiebericht: "De politie wil uw aandacht vragen voor de schele
inbreker. Als u de man voor uw raam ziet staan, waarschuw dan meteen de
buren!”
“Waarom laten jullie de hele nacht licht in huis branden?”, vraagt een
overbuurman. “Dat is voor inbrekers.” “Dat snap ik niet, die
hebben toch zaklampen?”

De Mare van Marijn

Het is rond half 10 wanneer ik naar buiten ga en een paar rustige stappen zet tot ik de
deur in het slot hoor vallen. Dan ga ik los, maar nu met pen en papier én helaas ook een
paraplu.
In het hekwerk van de speeltuin hingen laatst nog herfstbladeren, het leek wel of er een
herfststukje gemaakt was. Maar het kwam door de mannen die met bladblazers heel de
speeltuin hadden schoongemaakt. En die paar blaadjes hielden zich stevig vast, alsof ze
wilden laten zien wie het sterkste was. Straks komen er weer kinderen spelen en later
komen de jongeren, die er met hun muziek weer een heel ander plaatje van maken. En
dit alles gaat naadloos in elkaar over, zoals de klok zijn minuten weg tikt. Wél zijn er nu de
kauwen die vergeten hapjes opruimen.
Langs de tuintjes die als visitekaartjes laten zien wie er wonen, loop ik verder. Modern en
ouderwets gaan hier hand in hand. Twee grote teilen, die me doen denken aan hoe mijn
moeder de was voor kookte. Boompjes met gele balletjes als herinnering aan de kerst?
Een windwijzer. En een tuin vol fietsen waar studenten wonen.
De straten staan bomvol auto's, zodat ze nog smaller lijken. Maar misschien is het ook
een vorm van tegenwicht voor de schattigheid van de tuintjes. Dan plots een stukje
buitenland met een winkel met onbegrijpelijke woorden. Pools? En meteen daarnaast
een enorme tuin met een treurwilg erin, de schilderijen in het huis zijn juist weer heel
vrolijk. Zelfs een auto krijgt hier in de wijk zijn eigen huis met echte dakpannen. De
bofkont!
Flats als hoge huizen, de gezelligheid gaat hier ook omhoog, met mooie groenstroken. De
drukke weg is als een grens, maar vandaag steek ik niet over. Langs het hondenpoep
veldje keer ik weer terug de stilte in. “Verstopte” huizen aan doodlopende weggetjes.
Maar als ik er inkijk zie ik avontuur met een boomhut en een geluidswal die als een jungle
allerlei mogelijkheden lijkt te geven. Een grote dikke boom staat als een wijze wachter
het geheel te overzien. Wat heeft hij allemaal gezien in de jaren?
In de volgende bocht een modern gebouw, een kantoor op palen, waaronder een
ouderwetse auto staat te pronken. Oud en nieuw gaan ook hier hand in hand. Nog even
kijk ik door een boog in een heg naar een groentetuin en dan kom ik weer in de “school”
straat. Nu is het stil, maar straks krioelt het van de jongelui, die als mieren de hele weg
innemen, luid pratend, gillend, lachend en schreeuwend. Ze zijn vrij en laten dat weten,
vaak ook nog met een luide knal als een kanonschot.
Thuis duik ik mijn souterrain in om nog even te hoepelen.

Echt gebeurd! (februari 2015):
Twee inbrekers zijn in Krommenie op een niet al te slimme manier tegen de lamp
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Te huur
Activiteitenoverzicht 2016
De buurtvereniging heeft een „uitleenservice‟. Wij willen jullie als leden de
mogelijkheid geven om de volgende items te huren:
Vier statafels (€ 3,00 per tafel per dag)
Een driedelige ladder (€ 2,00 per dag). Heel handig om even de dakgoten
na te kijken of voor een schilderklus
Een aanhangwagen.
De aanhangwagen wordt verhuurd maar daar moet een contract(je)
voor getekend worden o.a. om bij schade, verlies e.d. het goed af te
kunnen handelen. De tarieven voor de aanhangwagen gaan per dagdeel.
€ 10,00 voor een dagdeel, € 15,00 voor twee dagdelen.
Let op! Tegenwoordig is een net nodig om eroverheen te spannen.

Als u een van deze spullen wilt
huren kunt u daarvoor terecht bij:
Ritchie Piessens, Eggestraat 22
Floris Kwast, Smutsstraat 51
Robert Snelders, Steijnlaan 38
Of via www.sportpark2.nl
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• Donderdag 21 januari 2016 Voorlichtingsavond Veiligheid in
Tessenderlandt
• Woensdag 27 januari 2016 Rikken en Jokeren in de Zandberg
• Woensdag 27 januari 2016 Energie besparingsavond (i.s.m. BRES) in
Tessenderlandt
• Woensdag 24 februari 2016 Rikken en Jokeren in de Zandberg
• Zondag 27 maart 2016 (Eerste Paasdag) Paaseieren zoeken
• Woensdag 30 maart 2016 Rikken en Jokeren in de Zandberg
• Zondag 22 mei 2016 Engelse Picknick
• Zondag 26 juni 2016 (datum onder voorbehoud) Voetbaltoernooi met
buurtfeest
• Zaterdag 24 september 2016 Bandje & Biertje feest
• Maandag 31 oktober 2016 Halloween
• Woensdag 30 november 2016 Sinterklaas: Pieten in de wijk!
Kijk voor details en het laatste nieuws in het Activiteitenoverzicht op
www.sportpark2.nl
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Pakketjes

Oproep nieuwe Stadsgidsen

Vlak voor de kerstvakantie gaat de deurbel. De jongeman van DHL*, mét een
pakketje in zijn hand. "Goedemiddag mevrouw", begint hij beleefd. En dan: "Bent
u goed met uw buren?" Eh, pardon? Ik kijk de jongen blijkbaar niet begrijpend
aan, want hij gaat verder: "Ja sorry, dat moeten we tegenwoordig vragen." En hij
vertelt over buren die postpakketten van elkaar aannemen die vervolgens op
miraculeuze wijze verdwijnen. Enigszins geshockeerd zet ik mijn digitale
handtekening en zeg gedag.

Het Gilde De Baronie roept kandidaten op om
het team Stadsgidsen te versterken. De
Stadsgidsen van het Gilde zijn vrijwilligers die
verschillende historische rondleidingen verzorgen in de gemeente Breda.
Daarnaast worden op aanvraag lezingen gegeven.

Als ik de voordeur dicht doe en naar het pakketje in mijn hand kijk, denk ik hier
nog even over na. Natuurlijk zijn er buren met wie ik beter ben dan met anderen.
En ik heb ook niet altijd zin om post voor een ander aan te nemen. Maar het is
nog nooit in me opgekomen om een pakketje aan te nemen en dat vervolgens te
verdonkeremanen. Om die avond de betreffende buurman of -vrouw aan de deur
te krijgen en dan met een uitgestreken gezicht vol te houden dat er niets is
afgegeven. "Nee hoor, echt niet. Probeer het eens hiernaast..."

Vooral is er behoefte aan gidsen die torenbeklimmingen begeleiden. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid om ingewerkt te worden in andere rondleidingen.
Kijk ter oriëntatie op: www.gildebaronie.nl/stadsgidsen.
Belangstellenden kunnen voor nadere informatie contact opnemen met de
coördinator van het team, de heer Sef Stroeken: e-mail: s.stroeken@kpnmail.nl ;
telefoon: 076-587 5597.

Stel je voor.
Ik ben een beetje bang. Bang voor ruzie. Met de buren voornamelijk. Als mijn
kinderen luidruchtig spelen, denk ik al snel dat anderen er last van hebben. Als ik
hen vervolgens streng - en met een groter volume dan bedoeld - toespreek,
roept een stemmetje in mijn hoofd: 'Wat zullen de buren hier wel niet van
denken?' Een hardnekkige erfenis uit mijn eigen jeugd, zullen we maar zeggen.
Toch ben ik duizendmaal liever begaan met de buren, dan dat ik maling heb aan
wat iedereen van me vind. Omdat ik serieus denk dat wereld een heel stuk
mooier wordt als we vriendelijk doen tegen elkaar. En dus zeg ik morgenvroeg
gewoon weer goedemorgen tegen wie ik ook tegenkom. Zelfs tegen die
buurvrouw die me al een half jaar lang met de nek aankijkt. Kleine moeite, groot
plezier.
De buurvrouw
*of een ander postorderbedrijf, dat mag ik kwijt zijn
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Vacature Bestuurslid
Het bestuur is op zoek naar uitbreiding van het team wegens het vertrek van
twee bestuursleden.
Wij bieden:
Gezellig team
Goed op elkaar ingespeeld
Vlot lopende activiteiten
Wij vragen:
Iemand uit Sportpark II
Iemand met een vrouwelijke ‘touch’
Iemand met nieuwe ideeën
Iemand die enthousiast, extravert en ruimdenkend is
Lijkt het je leuk om activiteiten te organiseren voor de buurt? Heb je goede
ideeën voor nieuwe activiteiten? Kom dan eens langs op een van onze
vergaderingen. Deze zijn zes keer per jaar bij een van ons thuis.
Wil je informatie of wil je je aanmelden, stuur dan een mail naar
info@sportpark2.nl

17

16

13

Buurtwhatsapp voor meer veiligheid
In vele plaatsen is een buurtwhatsapp opgericht met de bedoeling elkaar 24/7 in
de buurt te waarschuwen voor verdachte situaties of verdachte personen,.
Aangezien we dit in ons mooie rustige sportpark2 nog niet hadden heb ik als
privé-initiatief een buurtwhatsapp opgericht voor de bewoners in Sportpark2.
Dit is dus niet onder verantwoording van het bestuur van de buurtvereniging, die
organiseren al genoeg mooie dingen in onze wijk en ik denk dat veiligheid door
ons allen gerealiseerd moet worden. Meldingen over situaties, personen
uiterlijke kenmerken, signalementen, voertuigen, of U de politie al
gewaarschuwd heeft, enzovoort moeten 24/7 Via de app gemeld kunnen worden
bij de deelnemers zodat we alert kunnen zijn en extra ogen en oren voor onzer
aller veiligheid zijn. Er worden geen heldendaden verwacht.
Alleen serieuze veiligheidszaken via deze app gewenst. Zodat meldingen ook
serieus opgepakt worden door de overige deelnemers en niet als vervelend
wordt ervaren.
Alles valt en staat met onze eigen manier van werken. Aanmelden app via:
whattsappsportpark2breda@gmail.com.
Patrick van Tilburg, Zeisstraat 50
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