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Hier had uw advertentie kunnen staan.
Informeer naar de mogelijkheden via
info@sportpark2.nl
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spouwmuren zijn in onze buurt. Het zijn allemaal steense muren!”. En terwijl we
voor besparingen kwamen, werd Kasper en Robert van Hoom de rest van de
avond weinig bespaard. We bestookten ze met kritische vragen en opmerkingen.
Van zonnepanelen op een bitumen dak (kan wél!) en rekensommen die niet
klopten, tot “Waar zijn de prijzen nou?” en dakkapellen die zonnepanelen in de
weg zitten. Maar Kasper en Robert weerden zich kranig.
Ze namen - ondanks dringende blikken van het time-management - de tijd om
vragen te beantwoorden en namen ons geduldig mee langs 5 energiebesparende
maatregelen: spouwmuur-, vloer-, bodem- en dakisolatie (met het nieuwe
vlaswol) en zonnepanelen. Maatregelen die kunnen zorgen voor meer
wooncomfort en kostenbesparingen. Aan het einde van de avond konden we ons
opgeven voor adviezen van BRES en Hoom, of ons direct aanmelden voor één of
meerdere maatregelen met wijkkorting.
Al met al, een goed initiatief van alle partijen. Het is goed om je woning eens na
te gaan en te bekijken hoe we met z’n allen onze centjes én het milieu kunnen
sparen. En waarom ook niet nú investeren? Om te eindigen met de woorden van
Robert: “Het loont nu meer dan dat je je geld op de bank zou zetten.”
Door: Sander van Hulten
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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.

Ook meedoen aan de wijkactie in Sportpark II? De sluitingsdatum was 5 maart
2016, maar ook na die datum kunt u zich nog vrijblijvend aanmelden op
www.maakjehuishoom.nl/sportparkII Misschien kunt u nog meedoen met de
wijkkorting. Deze is al gehaald voor enkele energiebesparende maatregelen.
Voor het wijkaanbod heeft Hoom geschikte bedrijven zorgvuldig geselecteerd op
kwaliteit en prijs. Hoom begeleidt bewoners in het hele proces en zorgt dat de
installatie perfect wordt afgeleverd. Daarnaast blijft Hoom het onafhankelijke
aanspreekpunt in Sportpark II, ook na de actie.
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Sportpark II Nieuws wordt gedrukt bij vso school Breda College (onderdeel van
INOS, voorheen Liduinaschool) www.bredacollege.nl

Bestuur buurtvereniging:
Voorzitter: Ritchie Piessens (ad interim) Vice-Voorzitter: Rinie Smits
Penningmeester: Floris Kwast Secretariaat:Ritchie Piessens Leden: Sicco
Botman, Robert Snelders Kopij voor de buurtkrant: Monique Verschuren , Van
Riebeecklaan 29 Website: www.sportpark2.nl E-mail:info@sportpark2.nl
Bankgegevens: ING IBANnr.: NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II
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SP II PS
Van spaarlamp tot Supafil
Een sfeerverslag van de energiebijeenkomst
Met dampende koffie of thee en een koekje schoven zo’n 60 SPII’ers op 27
januari aan in het lokaal van Tessenderlandt, voor de energiebijeenkomst. Het
bruiste direct van de energie: buren gingen alvast met elkaar hun woningen na
op mogelijke maatregelen. De eerste buurtbesparing werd al snel gerealiseerd,
toen alle TL-lampen in het lokaal uitgingen. Het geroezemoes verstomde en we
konden ons in het donker focussen op Ritchie, die de presentatie opende.
Namens de buurtvereniging heette hij ons welkom en gaf hij onder meer aan, dit
soort initiatieven - naast de reguliere activiteiten - toe te juichen.
Derk Hueting, projectleider van BRES, nam het woord over om meer te vertellen
over duurzame en betaalbare energie voor de Bredase huishoudens. Hij stipte
onder meer de nieuwe windmolens bij Hazeldonk aan en de zonnepanelen op
het dak van De Nieuwe Veste. Ook polste Derk de energierekeningen in onze
buurt. Die liepen flink uiteen, van € 70,- tot € 260,- per maand.

Na Derk kwam Kasper namens Hoom vertellen over energiebesparende
maatregelen. Dat wij SPII’ers een kritisch publiek zijn, kwam toen pas echt aan
het licht. Kasper sprak z’n eerste ‘spouwmuur’ uit en meteen legde een
buurtbewoner hem het vuur aan de schenen: “Denk maar niet dat er veel
4
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Beste Buurtgenoten
Het bestuur is blij dat nieuwe initiatieven goed ontvangen worden: zo is de
Groeps WhatsApp over Veiligheid een groot succes! Heb je een smartphone en
zit je nog niet in de Groeps WhatsApp? Kijk op www.sportpark2.nl hoe je lid
wordt. Samen kunnen we de buurt nog veiliger maken!
De energiebesparingsavond bracht onze wijkbewoners veel nieuwe inzichten:
Het schoollokaal in Tessenderlandt was woensdag 27 januari gevuld met een
kleine 60 bewoners die meer wilden weten over hoe energie te besparen. Een
leerzame avond.
Via BRES (de energie coöperatie van en voor Bredanaars) hoorden we dat de
wijkkorting behaald is voor het laten isoleren van je kruipruimte!
Je kunt nu dus voordeliger dan ooit het comfort van je woning verhogen én je
gasrekening verlagen: Ook meedoen aan de wijkactie in Sportpark II? Meer
informatie op www.maakjehuishoom.nl/sportpark2
Heb je al gehoord van de App “Nextdoor”? Deze App kun je gebruiken om je
buren tips te geven, om advies te vragen, om dingen te organiseren, spullen te
lenen, weg te geven of te vragen. In onze buurt is er al een aardige groep met
leden actief. Het is een hele laagdrempelige manier om in contact te komen met
je buurt. Wij vinden het een mooi initiatief en willen iedereen dan ook anbevelen
om deze App te gebruiken (n.b. deze App wordt niet beheerd door het bestuur,
wel vinden we het een heel mooi initiatief).
Als bestuur zijn we deze winter bezig geweest met de voorbereidingen voor de
activiteiten van de komende maanden. De eerste - Paaseieren zoeken - op
zondag 27 maart volgt al snel. Alle details over het programma voor de komende
maanden vindt u verderop in dit boekje.
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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Algemene Ledenvergadering / Contributie 2016
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 nog geen 4 minuten onze ALV bekijken.
Met daarin een korte terugblik op 2015 en onze plannen voor 2016.
Nieuwsgierig geworden? De video kun je bekijken op www.sportpark2.nl
Belangrijkste punt voor jou als lid is de contributie voor 2016: Deze is door het
bestuur vastgesteld op € 8 per huishouden.
Reageren kan tot 1 april 2016. Mochten er voor die datum geen bezwaren
ontvangen zijn dan is per die datum het bestuur en de contributie vastgesteld.
Veel kijkplezier!

Bestuur 2016: v.l.n.r.: Rinie Smits, Ritchie Piessens, Sicco Botman, Floris Kwast en
Robert Snelders

Contributie overmaken kan op rekening van de buurtvereniging IBANnr.:
NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II, onder vermelding van je naam en
adres! Minimaal € 8, meer mag ook.
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De Mare van Marijn
Door: Marijn Melis

Carnaval half stok
Wat een rare carnaval dit jaar. Natuurlijk moet je met carnaval lekker gek doen.
Heerlijk om te zien hoe zoveel mensen gewoon aantrekken wat ze zelf leuk
vinden. Ik zie felle kleuren, bontjes, maskers en schmink koppies. En het zijn niet
alleen de kleintjes onder ons, nee iedereen doet lekker mee. We dansen en we
springen en doen dat gewoon in het openbaar. Nu kan het, nu mag het , nu moet
het.
Wat zou het mooi zijn als we altijd zo verdraagzaam zouden kunnen zijn naar
mensen die er anders uitzien en anders doen. En dat we altijd zo vrolijk en
vriendelijk naar elkaar kunnen doen. Ik geniet van de groeten die klinken. Overal
vrolijke gezichten, dat is echt genieten.
Maar dan hangt de vlag halfstok …. de optocht gaat niet door. En dat is natuurlijk
heel jammer, want dat is toch het hoogtepunt van de carnavalstijd. De storm stak
er echter een stokje voor. We houden het tegoed ….. 6 maart mogen we weer
dansen, springen en gek doen.
Hoogtepunt zeg ik nou wel die optocht, maar vroeger was het janken geblazen.
Brrr, wat was het altijd koud. Uren stonden we langs de kant van de weg, op het
randje van de stoep in de buurt van het van Coothplein. Want dan konden we
alles twee keer zien …
Al vroeg vertrokken we met het hele gezin richting stad, want mijn vader wilde er
altijd op tijd zijn. En zo zagen we een lange reclame optocht voorbij trekken.
Tegen de tijd dat het echte werk begon waren wij kinderen het al beu. Koude
handjes en voeten begonnen roet in het eten te gooien. Maar we konden niet
weg voordat we gezwaaid hadden naar de baas van ons papa die op een grote
wagen stond. “Dag ome Niek!” Mijn vader was altijd zo trots en nu terug
denkend vind ik dat wel prachtig. Toen niet, toen wilden wij, kinderen, gewoon
lekker naar huis. En binnen genieten van onze kieltjes, zakdoeken met een
luciferdoosje om onze nek en een snorretje getekend onder onze neusjes. Die
was dan door het snot al zowat verdwenen! Thuis waren we dan weer de trotse
boertjes.
Later, als puber, droeg ik een jute jas met allerlei dingen er op genaaid en
geverfd. Mijn buurjongetje vroeg me: “wat ben jij?” En dat vond ik natuurlijk een
hele stomme vraag. Met een troepzak om de nek, gevuld met lekkers en wat
geld, vertrok ik dan met vriendinnetjes naar de grote markt om te hossen ( en te
zoenen).
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En nu ben ik al weer jaren een kat, soms een paarse, soms als juffrouw Minoes en
soms een tijgerkat. Mijn buurjongetje zou heel trots zijn op mij. Eindelijk weer
gewoon iets wat te herkennen is.
En nu hoeft mijn kattenpak nog niet naar het souterrain want we mogen nog een
keer naar buiten. Doen we allemaal weer een keer lekker gek en vanaf nu duimen
we voor mooi weer.
Allaaaaaaaaaaaaaaf en miauwwwwwwwwwwww

Rikken en Jokeren in De Zandberg
Wist u dat de buurtvereniging rik- en jokeravonden organiseert? Deze gezellige
avonden vinden plaats in Gemeenschapshuis De Zandberg (Zandberglaan 54B te
Breda). Op woensdag 30 maart wordt alweer de laatste avond georganiseerd van
deze winter.
U bent van harte welkom om een kaartje te komen leggen. We beginnen om
19:30 uur en rond 22:00 uur zijn we weer klaar.
Leden betalen € 1 per persoon, niet-leden betalen € 1,50 per persoon.
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Tip! Arboretum Kalmthout

Te huur

Door Eva-Maria Velmans
Vorig jaar ben ik voor het eerst in Arboretum Kalmthout geweest en nu ben ik net
zo enthousiast als de mensen die ik eerder daarover sprak.
Deze Tip vertel ik graag hoe je er kunt komen en waarom het zo leuk is om daar
heen te gaan.
Regelmatig had ik gehoord dat het Arboretum Kalmthout zo'n bijzondere plek is.
Dat de rododendrons in de lente mooi zijn, de bomen in de herfst vele kleuren
hebben en dat er in de winter Kerstrozen te bewonderen zijn.
Het heeft lang geduurd voordat ik er de eerste keer naar toe ging, omdat ik niet
precies wist waar het was en ik het een beetje raar vond om een arboretum te
bezoeken. Ik houd wel van planten, maar ben geen expert en zeker niet in
plantennamen.
Nu ik er zelf geweest ben, kan ik je vertellen dat de plek op zich al voldoende
reden is om er heen te gaan. Ik was onder de indruk van de bloembedden, de
waterpartijen met bomen, de reuze bamboe en de omhulde, verstilde sfeer.
De leukste manier om het arboretum te bezoeken is met de trein. Je hebt geen
ov-chip kaart nodig, want je moet een papieren kaartje kopen bij een NS
automaat. Kies voor ‘ik wil naar het buitenland’, dan voor ‘België / Duitsland /
Luxemburg’, type een ‘K’ en kies voor station Kalmthout.

De buurtvereniging heeft een „uitleenservice‟. Wij willen jullie als leden de
mogelijkheid geven om de volgende items te huren:
Vier statafels (€ 3,- 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
Of via www.sportpark2.nl

Je neemt de trein naar Roosendaal en stapt daar over op de stoptrein naar
Antwerpen die vertrekt vanaf spoor 3a. Dit Belgische dieselboemeltje is al een
leuke buitenlandervaring op zich. Op station Kalmthout stap je uit, je loopt een
stukje terug naar de spoorwegovergang, gaat links af (dat is het spoor
oversteken) en volgt de weg Heuvel. Na ca 100 meter is de ingang van het
Arboretum Kalmthout aan je rechterhand, het adres is Heuvel 8. Zie ook:
http://www.arboretumkalmthout.be/
Bij binnenkomst vind je een kleine uitspanning en een mooi winkeltje. Je betaalt
€ 8,50 entree ter ondersteuning van het arboretum. Daarna loop je gewoon je
neus en je ogen achterna. Er zijn geen paden, tussen de bloembedden liggen
grasstroken en je mag wandelen waar je wilt. Het arboretum ligt vlak bij het
spoor, in het grensgebied tussen Roosendaal en Antwerpen en heeft een
bijzondere verstilde sfeer.
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Als je genoeg gezien hebt, kun je bij de uitgang nog wat plantjes kopen, bij de
vrijwilligers van de uitspanning een lekker Belgisch biertje drinken of een warme
wafel eten.
De trein naar Roosendaal gaat meestal 1x per uur. Als je terug loopt naar het
spoor, moet je het perron aan je linkerhand hebben.
Een leuk uitstapje voor jong en oud. Veel plezier!

Te Koop:
wit eenpersoonsledikant
• 90x200 cm
• Aluminiumkleurige poten
• Inclusief lattenbodem en matras
Vraagprijs € 80
Bij interesse kunt u contact opnemen met
Fam. De Keij: 06-13041700 (na 18 uur)
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Geen EK en geen WK… maar wel een Sportpark II voetbaltoernooi
Voor de derde keer houdt onze buurtvereniging een voetbaltoernooi voor alle
leden en niet leden uit de buurt. Op zondag 26 juni, op een nog nader bepaalde
aanvangstijd, is de aftrap van de eerste wedstrijd in het ”Achilles stadion”.
De spelregels voor deelname zijn zoals het vorige jaar. Schrijf je snel in met een
team, want er kunnen maar 10 teams mee doen. Elk team bestaat uit minstens 5
spelers, waarvan er één speler in Sportpark II woont. Overige spelers kun je
aanvullen met bijvoorbeeld, buurvriendjes, schoolvriendjes of medespelers uit je
eigen voetbalclub waar je bij speelt. Of zet je eigen pa in de goal (lachen). Laat je
oom of opa mee spelen of je neefje, bedenk maar wat. En, hoe cool zou het zijn
je team in te schrijven onder een leuke naam als: Barcelona - Manchester United
– Bayern Munchen of Ajax, krijg je al gauw echte vedetteneigingen.
Het Achillesplein zal deze dag versiert zijn met veel vlaggen, tenten en voor de
gezelligheid is er muziek. Wanneer je nog even wilt oefenen om goed te kunnen
springen bij het koppen, hebben we een springkussen geregeld! In de volgende
uitgave van ons wijk krantje komen we met meer informatie over dit gezellige
familie buurt voetbaltoernooi.
Wij weten het nu al zeker, met jullie sportieve enthousiasme, wordt het weer één
grote happening en of je nu eerste, of laatste wordt: Meedoen is belangrijker
dan winnen.
Ga snel spelers contracteren en lever je aanmeldingsformulier vóór 14 mei in bij:
Floris Kwast Smutsstraat nr: 51 Of e-mail: floris_kwast@hotmail.com
Die fantastische bekers staan al op jullie te wachten.
__________________________________________________
INSCHRIJFFORMULIER DEELNAME: SPORTPARK II VOETBALTOERNOOI 2016
Naam Team: ………………………………………………………….………..……….
Adres ………………………………………………………………………….…….……...
Naam aanvoerder: …………………………............Leeftijd …………….….
Naam …………………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………………Leeftijd ………………..
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Paaseieren zoeken!
Zondag 27 maart is het weer zover! De
Paashaas deelt weer eieren uit, maar niet
zonder slag of stoot. Hij verstopt ze eerst
op het grasveld tegenover de KMA aan de
De la Reijweg.
We hebben gehoord dat er dit jaar een
extra enthousiaste paashaas verwacht
wordt, dus dat beloofd wat!
We verzamelen om 11.00 uur op
bovenstaand adres. Het bestuur zorgt
voor koffie / thee met wat lekkers!

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.

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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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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Poep
Dat je je je wekker pas hoort als ie al tien minuten staat te piepen. Dat je
vervolgens in je koude nakie onder de douche stapt die nog kouder blijkt dan
jijzelf. Dat de kinderen sikkeneurig zijn en niet uit bed wensen te komen zonder
ferme aansporing. Dat de havermout op is en de jongste zijn volle bak yoghurt
omkiepert. Over zijn nieuwe broek. En de stoel. En de grond. Dat je dan ein-delijk buiten staat, klaar om te vertrekken en bij de eerste stap je schoen voelt
wegdraaien in een vers geurende hondendrol.
Dat is niet een van mijn favoriete ochtenden, lieve mensen. Alles in het
voorgaande alinea tot en met de voordeur is te behappen. Maar het is de
hondenkak die bij mij de spreekwoordelijke emmer doet overlopen. Poep is vies,
daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. En poep onder mijn schoenen is nog
viezer. Vooral als ik nietsvermoedend mijn huis binnenloop met zo'n bruine
vriend onder mijn zolen.
Ik kan me nog herinneren dat de hondenkakzak werd ingevoerd. Niemand de
deur uit zonder zijn zakje! Ik schaamde me rot, die eerste weken dat ik achter
onze Heidewachtel zijn kont zijn drol opschepte. Honden zag je in die eerste fase
vol walging en verbazing kijken naar hun baasje in actie. Zelfs zij voelden aan hoe
onnatuurlijk het was dat de baas met blote handen hun poep opruimde.
Maar dat is nu vele jaren geleden. En inmiddels is het kakzakje vast onderdeel
geworden van ons hedendaagse straatbeeld. Zelfs de stoerste hondeneigenaars
zie ik met één nonchalante draai van de pols de vervuiling van hun trouwe
viervoeter oppakken. En voor degenen die er echt niet aan willen, zijn er speciale
hondenuitlaatplaatsen, waar een hond gewoon zijn behoefte mag doen zonder
dat zijn baas het opruimt. Ook in Sportpark 2.
Leuker kunnen we het niet maken!
En toch lijkt het alsof ik steeds vaker een bruine hoop in de steegjes van onze
mooie wijk tegenkom. Uitdagend naar me knipogend: “Ik zie jou wel in het
donker, maar zie je mij ook?” Ik hoop dat hun producenten en diens baasjes snel
de weg naar de uitlaatveldjes hebben gevonden. Liefst nog vóór de zomer komt
en ik met mijn flipflops of – God beware me – met blote voeten wegglijd in zo'n
smeuïge mop...
De buurvrouw
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