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Buurtvereniging bestaat 80 jaar, heeft u ideeën?
Buurtvereniging Sportpark II 80 jaar.
Velen herinneren zich ongetwijfeld nog wel het geweldige feest rond 75 jaar.
Ondertussen zijn we vijf jaar verder en is 2017 het jubileumjaar van 80 jaar
Buurtvereniging Sportpark II!
Dit vieren we op zaterdag 09-09-2017. Noteer deze datum dus snel in je agenda!
Heb je ideeën om dit jubileum vorm te geven: Wij horen deze graag van op
info@sportpark2.nl
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herkend worden. Zo kun je iemands plannen verstoren.”
Inmiddels heeft de WhatsApp-groep zijn waarde bewezen en zijn de
toegangswegen van Sportpark II voorzien van ‘Buurtpreventie’-bordjes. Op de
vraag of Patrick tevreden is met hoe het gaat, antwoordt hij: “Ik ben blij met hoe
het nu loopt. Mensen houden zich over het algemeen aan de regels van de appgroep.” Maar als beheerder van de groep moet Patrick soms ook streng
optreden. “De app-groep is alleen voor gebruik in heterdaad-situaties. Als je
verdachte figuren signaleert of als er andere veiligheidsissues zijn. Als er nietrelevante berichten in de groep verschijnen, verdwijnt bij sommige mensen de
interesse. Of ze reageren niet meer of melden zich af. Terwijl de WhatsApp-groep
juist bestaat door de mensen die erin zitten. Met z’n allen signaleren we het
meest. Het kan zijn dat mensen soms anders reageren in emotie, dat begrijp ik.
Maar het is nodig de app zo zakelijk mogelijk te houden. Bovendien geef je in
emotie soms het verkeerde signalement en dan mis je het doel.”
Sportpark II heeft ca. 730 woningen. 198 alerte buurtbewoners zijn nu
aangesloten op de app, maar dat kunnen er dus nog veel meer zijn. Wil je je
aanmelden? Stuur dan een e-mailtje aan patrickvantilburg@kpnmail.nl met je
naam, mobiel telefoonnummer, straat en huisnummer.
Meer informatie over hoe je de WhatsApp Buurtpreventie het best kunt
gebruiken vind je op https://wabp.nl/huisregels. Zoals de regel ‘SAAR’:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112 (geen spoed: bel 0900-8844)
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de
persoon.
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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.

Heeft u ook iets voor het boekje? Laat het ons weten!
Sportpark II Nieuws wordt gedrukt bij vso school Breda College (onderdeel van
INOS, voorheen Liduinaschool) www.bredacollege.nl

26

3

SP II PS
Door Sander van Hulten

“De WhatsApp Buurtpreventie bestaat door de mensen die erin zitten”
Interview met Patrick van Tilburg, initiatiefnemer van ‘WhatsappSportpark2
Breda’
Sinds november 2015 kent onze wijk een extra wapen tegen inbraken. De
WhatsApp Buurtpreventie-groep. Opgericht door Patrick van Tilburg en inmiddels
met 198 oplettende inwoners die elkaar via de smartphone wijzen op verdachte
situaties.
Patrick is SP II’er van het eerste uur. Hij woont er al 47 jaar. Als peuter van 2
kwam hij in de Poolseweg wonen en sinds 1989 woont hij in de Zeisstraat met
zijn vrouw Jolita en zoon Bas. Dat juist hij de WhatsApp-groep voor
buurtpreventie in het leven riep, is gezien zijn loopbaan niet zo gek. Met onder
meer militaire dienst, beveiligings- en politiewerk op zijn naam. “In 2003 begon ik
bij de politie als arrestantenverzorger/parketpolitie in het cellencomplex op de
Mijkenbroek, daarna als surveillant in de verkeersgroep en tegenwoordig handel
ik incidenten af in Roosendaal.”
De aanleiding voor de WhatsApp-groep was tweeledig, legt Patrick uit. “Ik hoorde
van een buurtbewoner dat er voor de 2e keer was ingebroken. Daarnaast stak
een bevlogen collega mij ermee aan. In Roosendaal werd het al met succes
toegepast.” Als ik vraag of de groep goed werkt in onze wijk, antwoordt Patrick:
“Sinds het bestaan van de groep in Sportpark II hebben we zo’n 3 á 4 serieuze
oproepen gehad via de app, waarop mensen naar buiten gaan. Dat werkt. Want
een verdacht individu dat verkeerde plannen heeft, wil niet gezien, gehoord of
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Gehouden activiteit: Sinterklaas

Beste Buurtgenoten

Kapper Youp kon haast niet meer naar buiten kijken zoveel Sinterklaas kleurplaten
hingen er dit jaar in zijn kapperszaak. Geweldig toch!

Als eerste nog de beste wensen voor 2017.

En hebben jullie ze ook door de ramen naar binnen zien gluren? Ja, onmiskenbaar
de twee pieten die elk jaar met Sinterklaas langs gaan bij de kinderen uit onze
buurt.
Met een wagen vol cadeautjes zijn zij al de kinderen gaan verrassen. Van zoveel
gekleurde tekeningen werd Sinterklaas heel blij! En hij heeft ons middels een
brief uit Spanje gevraagd alle kinderen hiervoor nogmaals te bedanken. En
natuurlijk ook kapper Youp niet vergeten, schreef hij er expliciet bij.

Ik zal me even voorstellen; ik ben Robèrt Snelders, ben vorig jaar getrouwd met
Giselle en samen hebben wij 2 zoons van 8 en 11 jaar. Ik ben in Sportpark II
geboren en heb hem ook nooit verlaten. De wijk ligt me erg aan het hart en ben
om die reden ook als bestuurslid bij de buurtvereniging gekomen.
Zoals u weet zitten we zonder voorzitter en daarom hebben we samen besloten
dat ik me tijdens onze ALV kandidaat zal stellen voor deze functie. Ik verheug me
erg op deze taak. Binnenkort verschijnt onze jaarlijkse ALV (Algemene Leden
Vergadering) online: dit doen we in de vorm van een kort verslag zodat u niet te
veel van uw tijd kwijt bent. U kunt dit verslag lezen op de website.
We hebben weer veel leuke ideeën voor het komende jaar. En we vieren dit jaar
natuurlijk ook het 80 jarig bestaan van de OUDSTE buurtvereniging van Breda!
Dit belooft een geweldig jaar te worden. Ik heb er heel erg veel zin in.
Robèrt Snelders, kandidaat voorzitter

Te huur van de buurtvereniging
Biertafel / picknicktafel (€ 10 per dag)
Vier statafels (€ 3,- per tafel per dag)
Een driedelige ladder (€2,00 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.

Bestuur buurtvereniging:
Voorzitter: Robèrt Snelders (kandidaat-voorzitter) Vice-Voorzitter: Rinie Smits
Penningmeester: Floris Kwast Secretariaat: Ritchie Piessens Leden: Sicco
Botman, Koen van Oers Kopij voor het buurtbokje: zie e-mail. Website:
www.sportpark2.nl E-mail:info@sportpark2.nl Bankgegevens: ING IBANnr.:
NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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De Mare van Marijn
Door: Marijn Melis

Plezierkaravaan
Ik hoor een liedje in mijn hoofd, het klinkt vrolijk en gek. Het is iets van Jeroen
Bosch, in het land van Maas en Waal. Ik zie een gezellige bende door het leven
trekken en eventjes ben ik één van hen en weer kind.
We lachen en springen en maken veel kabaal. We doen spelletjes en de winnaar
mag boven op de caravan dansen. In de theaterbus heeft iedereen een hoofdrol
en dat betekent eigenlijk dat we alleen maar lachen. Want ruzie maken, dat doen
ze hier niet. Zo gauw je boos bent, krimpt de karavaan en als je niet gauw weer
lacht, is hij verdwenen. Dat zou héél stom zijn want er is zoveel leuks te beleven.
Kinderen zien de plezierkaravaan altijd en kunnen zich daar helemaal aan
overgeven. Bij hen is hij steeds aanwezig. Ik zie dat hier in de speeltuin: ze
hangen op hun kop aan een rek, sjezen van de glijbaan af en doen wilde
spelletjes met een bal op het klimrek. En ondertussen zijn ze goed te horen en
iedereen mag het ook horen. Er is geen schaamte bij het maken van plezier! Ik
sta op mijn balkon en zou mee willen doen. Heerlijk om zo te leven zonder
remmingen.
Wanneer verlies je dat? Wanneer wordt de plezierkaravaan zo klein dat je hem
nauwelijks nog kunt zien of horen? Wanneer raak je hem kwijt? Geen idee… Ik
denk dat het heel langzaam en stiekem gebeurt. Je krijgt het steeds drukker met
studie en baan en dan voor je het weet, ben je
hem kwijt die plezierkaravaan. Volwassenen
moeten kennelijk aan strenge regels voldoen.
Eén keer per jaar zien wij volwassenen hem wel,
die plezierkaravaan, en dat is met carnaval! Ja, dan
gaan wij ouderen ook los. Dan kunnen we plots
ook zingen en springen zonder schaamte. We
verkleden ons en gaan feesten, want dan is de
plezierkaravaan groot genoeg.
De voorpret is al heerlijk: met mijn schminkdoos in
de badkamer. Door de jaren heen ben ik er heel
handig in geworden om mijn koppie om te
toveren. Een kat, dat is mijn favoriet. Ik hou van
het speelse, het ondeugende en het eigenwijze in
22
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Zoenen verplicht
Ik heb een hekel aan mensen kussen. Niet de mensen van wie ik hou, die zoen ik
te pas en te onpas. Tot vervelens toe, als ik mijn zoons moet geloven. Ook met
het kussen van mensen die ik graag mag, heb ik geen problemen. Mensen die ik
niet ken, kus ik niet, dat moge duidelijk zijn.
De twijfelgevallen zijn de mensen die ik wel ken, maar een beetje in den vage.
Collega's bijvoorbeeld, of kennissen, bepaalde buren, of de schoonfamilie van
mijn zus. De mensen die je zo nu en dan eens tegenkomt, maar niet bewust
opzoekt.
En laat dat nou net degenen zijn de ik steevast in de eerste weken van een nieuw
jaar tegen het lijf loop. Die dagen dat je mensen niet zonder fatsoen voorbij kunt
lopen zonder hen een gelukkig nieuw jaar te wensen. Tja, en dan...
In het beste geval heeft een van de twee - of beiden, da's nog minder pijnlijk haast. Het volstaat dan om al voorbijsnellend te roepen: "De beste wensen nog,
hè?!". Dat is lekker. Dan kom je goed weg. Maar soms is er geen ontkomen aan.
En dan volgt vaak een awkward moment: de uitgestoken hand, de vertwijfelde
blik in de ogen van de ander - en waarschijnlijk ook in die van mij: wel, niet? De
één waagt een toenaderingspoging terwijl de ander met gestrekte arm het
noodlot probeert af te wenden. Auw.
Maar dit jaar had ik stinkende mazzel, want: verstopte neus, pijnlijke keel,
hoesten, kuchen, niezen. Kortom, één groot snotterdrama. Maar een ge-wel-dig
excuus om alle ongemakkelijke nieuwsjaarswensmomenten te omzeilen: "Ik ga je
niet zoenen, hoor; snipverkouden..."
Ben je ook niet zo'n zoenerd?
Zonder jas naar buiten dan deze
kerst. Óf zorg dat je een column
mag schrijven in het buurtboekje.
Want dan doe je het gewoon zo:
lieve buurtjes, de beste wensen!
De buurvrouw
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dat beest. “Kom maar weer lekker tevoorschijn Juffrouw Minoes!” Vier dagen en
dan is het weer voorbij en kan ik de rest van het jaar alleen nog hopen op een
themafeestje.
De plezierkaravaan vasthouden is voor ons
volwassenen heel moeilijk. Het is net als na de
vakantie, dat vrije heerlijke gevoel is ook
meteen verdwenen als je weer een stap in huis
hebt gezet. En je had je je nog zo voorgenomen
om dat vast te houden! “Hallo bergen was,
stofzuiger, strijkplank en de hele reutemeteut!”
Tja… maar ik blijf mezelf iedere keer weer
voornemen om mijn dagelijkse portie
plezierkaravaan-momentjes te pakken.
Misschien beginnen met luidkeels zingen onder
de douche?

Wanted! Not dead but alive!
Ben je woonachting in de wijk Sportpark II ? Zou je het leuk vinden om je in je
vrije tijd in te zetten voor de buurt? Dan zijn wij op zoek naar jou! Per direct is de
functie van bestuurslid van de Buurtvereniging beschikbaar.
Wij bieden:
• Gezellig team
• Goed op elkaar ingespeeld
• Vlot lopende activiteiten
Wij zoeken iemand:
• die samen met ons het “gezicht” is van de buurtvereniging en in de buurt
woont
• die bruist van de nieuwe ideeën
• die midden in de wijk staat of dat wil gaan staan
• die coördineert maar ook uitvoert, zowel op het gebied van activiteiten
als het buurtboekje en contacten met derde partijen.
Leeftijd en geslacht zijn niet van belang, wel dien je meerderjarig te zijn.
Interesse? Mail ons op info@sportpark2.nl en dan maken we graag kennis met je!
20
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Kerstmannen langs de deur
Door Rinie Smits

In winkels en in huizen werden de kerstspullen, inclusief verlichting, meteen na
Sinterklaas, van zolder gehaald en de “aankleding” voor kerst was begonnen.
Ook in de media werd dit jaar veel aandacht besteed aan soms extreme vormen
van versiering en lichtshows in en rond het huis. Wellicht geïnspireerd door het
zien en lezen van zoveel “licht” bracht een brainstorm van het bestuur om nog
een laatste activiteit te organiseren voor onze buurt, binnen enkele minuten een
volledige invulling. Versierde huizen en tuinen in onze eigen wijk zou toch een
mooie afsluitende activiteit in 2016 kunnen zijn.

Via Facebook van onze buurt kon je kenbaar maken of je mee wilde doen.
Uiteindelijk besloten we, gezien het korte tijdsbestek, langs alle straten te gaan
en zelf te beoordelen hoe deze eerste kerstactiviteit was aangeslagen. Nou
verpletterend, de Kerstmannen van Sportpark II genoten als een kind in een
snoepwinkel bij het zien van zoveel versierde huizen en tuinen op 23 december jl.
De kerstversnaperingen werden verrassend en dankbaar in ontvangst genomen.
Volgend jaar gaan we deze activiteit zeker, zelfs groter, herhalen en rekenen we
op een nog groter aantal creatieve wijkbewoners die Sportpark II, in ons
jubileumjaar met kerst, huizen en tuinen helemaal te gek gaan versieren.
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Gezocht: binnendeur met glas in lood
Tweede minibieb in de buurt

18

Ik ben dringend op zoek naar een oude binnendeur voor in
mijn huis. Het liefst wil ik een authentieke deur zoals er hier
in de wijk veel zijn. Het gaat om een glas in lood deur die in
het halletje uitkomt bij de voordeur. Graag in dezelfde stijl als
op de foto.

Buurtvereniging Sportpark II is een
tweede Minibieb rijker! Je vind er nu
ook één op de hoek Poolseweg /
Zeisstraat! Met dank aan Kaatje
Chocolaatje voor de sponsoring.

Wie kan mij helpen?
Karen Schipperen, Spadestraat 40, tel. 06 43985507

Je kunt een boek meenemen en/of
een boek achterlaten. Een roman, een
kinderboek of een ander boek dat jij
juist interessant vindt, of al uit hebt of
niet meer nodig hebt.
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Weg stoffig imago scootmobiel?
Bij de Jumbo sta ik mijn boodschappen af te rekenen wanneer ik iets knalroods
voorbij zie sjeezen en tot stilstand zie komen bij de servicebalie van de Jumbo op
de Burcht. Een dame van weleer stapt uit met haar hondje. Geheel in stijl. Haar
en make-up tot in de puntjes, kleding totaal gematched met de kleur van haar
blinkende zwart/rode overdekte scootmobiel; rode sjaal, zwarte jas en rode
laarzen. Een prima combi!
Ik loop op de dame af en complimenteer haar met haar luxe scootmobiel. Ze
glundert. Het is de Jaguar onder de scootmobiels. Deze moest ze hebben!
Het volgende moment krijg ik de ins en outs op mij afgeworpen.
Leren bekleding, snelheid 15 km/puur, Actieradius max. 50 km, vering normaal,
max. belasting 145 kg, nieuwprijs € 8.500,-, een autoverkoper is er niets bij!
Terwijl de dame in kwestie door blijft vertellen over verdere specificaties,
uitneembare deuren, verstelbaar stuurkolom, voor-, achter- en knipperlichten
droom ik weg naar mijn oude dag. En zie mijzelf al in deze scootmobiel. Van
niemand afhankelijk, vrij om te gaan en staan waar ik wil.
De prijs zit mij wel een beetje dwars € 8.500,-. Heb je toch een goede 2e hands
auto voor. Alleen kan je dan niet parkeren voor de servicebalie van de Jumbo… Is
iets over te zeggen…
Binnen korte tijd is de dame omringd door
andere bewonderaars van dezelfde leeftijd.
Jaloerse blikken worden onderling gewisseld.
Dat doet de dame alleen maar meer
glunderen!
Na haar boodschap stapt de dame met veel
flair weer in haar Jaguar en vertrekt, de
bewonderaars achterlatend. Dit wil ik later
ook!
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Algemene Ledenvergadering / Contributie 2017
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 enkele minuten onze ALV doornemen.
Met daarin o.a. een korte terugblik op 2016 en onze plannen voor 2017, ons 80jarig jubileumjaar!
Nieuwsgierig geworden? Het verslag kun je vinden op www.sportpark2.nl
Belangrijkste punt voor jou als lid is de contributie voor 2017: Deze is door het
bestuur vastgesteld op € 8 per huishouden.
Reageren kan tot 1 maart 2017. Mochten er voor die datum geen bezwaren
ontvangen zijn dan is per die datum het bestuur en de contributie vastgesteld.
Mocht u niet over de digitale middelen beschikken om dit verslag te bekijken dan
kunt u een geprint exemplaar ophalen bij de secretaris (Eggestraat 22).

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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Het bestuur van Buurtvereniging Sportpark II (met burgemeester Depla in het midden).
N.b. Sicco Botman ontbreekt op deze foto. V.l.n.r. Floris Kwast, Robèrt Snelders, Rinie
Smits, (Paul Depla), Koen van Oers (met achter zich een agent), Ritchie Piessens.
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www.evamariavelmans.nl

Halloween
Twee jaar stond Halloween even in onze activiteitenkalender geparkeerd, maar
werd dit jaar weer uit de -stoffige met spinnenwebben dichtgegroeide- kast
tevoorschijn gehaald.
Een fantastisch ongekend groot aantal buurtbewoners had zich opgegeven waar
de kinderen langs mochten komen voor een versnapering. Bij sommige adressen
was het zelfs griezelig om via het voortuinhekje bij de deurbel te komen. Ja, soms
angstaanjagende geluiden in het donker, maar niemand wist waar vandaan.
Halloween op z’n best.
Na een spookachtige tocht door de wijk werd iedereen opgewacht in een tent
waar een heerlijk bloeddrankje werd geschonken! Niets vermoedend werden de
overgebleven kinderen naar een luguber omgebouwd stukje terrein achter de
tent gebracht. Dit bleek het toneel te zijn waar het gruwelijk verhaal van “de heks
van Sportpark II en de verdwenen bestuursleden” met overdonderend licht en
geluideffecten werd voorgedragen en verteld door engerd ”IGOR”. Nog nooit was
Halloween in ons Sportpark zo’n succes. De vraag is nu: Zullen we volgend jaar
nog meer over IGOR te horen krijgen???
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