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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.

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

Wat hebben wij als bestuur genoten van het buurtfeest zaterdag 9 september j.l.
We hopen uiteraard dat ook jij een feestelijke dag hebt gehad vol springplezier,
dansen en verrassende ontmoetingen!
De week voorafgaand hielden wij het weerbericht nauwlettend in de gaten.
Uiteindelijk waren de weergoden ons gunstig gezind en konden we er een
knalfeest van maken. In de middag werd er volop gesprongen en gespeeld door
de kids uit de wijk. Had je je spelletjeskaart vol dan wachtte er een heerlijke prijs
op je. Ondertussen kon je knutselen of je laten schminken door de medewerkers
van Kober Kinderopvang.
De feestavond werd afgetrapt door een optreden van het Gils Meezingkoor.
Sportpark II liet wel merken de klassiekers te kennen. Daarna Kinderdisco Splash,
die alle kinderen aan het dansen kreeg (en er zijn flink wat swingende moeders
en vaders gesignaleerd...  ).
Als headliner was er een daverend optreden van onze enige echte buurtband
CoverKitchen. Op spicy covers werd er lekker gedanst. De leuke foto’s van deze
dag staan op onze website (sportpark2.nl) en onze Facebook pagina.
Na maanden van voorbereiden vliegt zo’n dag voorbij. Voor ons als bestuur is het
organiseren geen dagelijkse kost. En dat brengt soms best wat spanning met zich
mee. Gelukkig is het jubileumfeest mede dankzij de belangeloze inzet van
vrijwilligers uit de wijk een succes geworden. Onze dank gaat dan ook uit naar de
vrijwilligers: zonder jullie hadden we dit programma nooit aan kunnen bieden.
Scholengemeenschap Tessenderlandt stelde belangeloos haar voorzieningen
beschikbaar. We voelen ons gezegend met zo’n goede buur in de wijk: bedankt
Tessenderlandt!
Ondertussen doet de herfst langzaam maar zeker zijn intrede. Twee keer met je
ogen knipperen en het is Halloween. Ook dit jaar zal Halloween niet ongemerkt
aan de buurt voorbij gaan. Verderop kun je meer lezen over onze plannen voor
die avond (we willen alvast melden dat er wederom een leuke activiteit zal zijn,
wel wat korter en minder heftig dan vorig jaar).
Tot gauw bij één van onze activiteiten!
Ritchie Piessens, secretaris
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

Avontuur

Laatst kwam ik in “the middle of nowhere” een podium tegen. Verrast sloot ik me
aan bij het publiek. Er zaten best veel mensen, ik schat zo’n veertig. Het was
donker en al begonnen. De mensen ergerden zich aan mij, dus ging ik snel en zo
geruisloos mogelijk op het eerste het beste plekje zitten. Juist daar stond een
lavalamp die een klein beetje licht gaf. Ook aan de artiest, die net met een
bepaalde beweging van zijn dans bezig was. Tenminste dat dacht ik, maar even
later leek het toch meer op een gevecht tegen onzichtbare vijanden. Of was het
een bezwering? De artiest slaakte bloedstollende kreten en het publiek nam die
over.
Ik schrok ervan en keek om me heen. Het waren allemaal mannen! Sommigen
hadden een hoed op, velen een pet en enkelen een ooglap. Maar allemaal
hadden ze kettingen waar ze mee rammelden. Eentje zat plotseling in het licht,
keek om zich heen en zag mij zitten. Zijn blik liet me niet meer los en uit zijn
broekzak haalde hij allemaal foto’s van vrouwen die op mij leken! Aiii, het is een
seriemoordenaar, ik moet hier weg…
Pas toen viel het me op dat het stil was, muisstil. Ook op het podium was het stil,
de artiest was kennelijk door een verborgen deur verdwenen. De mannen met
kettingen staan nu om me heen en ik kan geen kant meer op. Ik zie alleen de
glinsterende ogen, tanden en oh nee, ze hebben ook messen.
Waarom ben ik hier naar toe gegaan? Waarom moet ik zo nodig altijd op
avontuur? Stom, stom, stom…
De mannen snijden bergen hete pepers en gooien
die in een grote ketel. “Roeren, vrouwmens,
roeren in de soep!” Ik ben in een rovershol beland.
Verstijfd van schrik zit ik op mijn plek, maar één
van de mannen grijpt me bij mijn haar en sleurt me
naar de ketel. “Roeren!”
Ben ik het stuk vlees wat er zo nog bij moet?
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Wat moeten we dit jaar verwachten met Halloween? (31 oktober)
Door Rinie Smits

Vorig jaar, na een lange tocht door de wijk en een afsluiting met een heel eng
verhaal, bleef het angstvallig stil rond enge IGOR (misschien gelukkig maar).
Hebben jullie ooit nog wel eens van IGOR gehoord? Nou, ik wel.
Onlangs op een donkere avond met veel regen en een harde striemende wind
zag ik hem in de schemering staan op het einde van de Steynlaan in de schaduw
van bomen!
Ik liep wat aarzelend naar hem toe, want ik wilde toch wel weten waar die
verdwenen bestuursleden van vorig jaar waren gebleven. Toen ik bijna bij hem
was, verdween hij plotseling in een grote vlam...
Alleen een haast verbrande brief zag ik op de plek van de vlam op straat liggen.
Pas thuis maakte ik hem met bevende handen open. Hierin stond met grote
letters: Jullie zijn nog niet van mij af…….. Eigenlijk best eng allemaal. Over de
vlam en de brief durfde ik met niemand te praten uit angst wat er zou kunnen
gebeuren dus…
Volg het laatste nieuws hierover maar op Facebook en onze website. Hopelijk tot
ziens!
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Impressie familievoetbaltoernooi
Door Rinie Smits

Na een heel spannend toernooi is debutant Piet Avontuur United kampioen
geworden bij de kinderen. Bij de volwassenen hebben de Achilles Boys hun titel
heroverd. Hieronder een kleine foto-impressie.

12

Een evaluatie schrijven over het afgelopen familie voetbaltoernooi is als een
herbeleving van deze fantastisch gehouden activiteit.
Alweer voor de vierde keer georganiseerd op ons Achillespleintje en weer één
grote happening. “Voetbal is voetbal”, wordt gezegd en dat liet de jeugd van
Sportpark II weer uitgebreid zien. Geniale briljantjes haalden hun hele
trukendoos open en het was een lust voor ieders oog dit allemaal te
aanschouwen. Let maar op over enige jaren!
Voor de eerste keer dit jaar twee nieuwkomers, een team van De Blauwe Kei en
Sportpark 1. Deze uitbreiding, met volgend jaar ook de wijk Zandberg, zal de
onderlinge sportiviteit van wijken een boost geven. Spanning bij groot en klein
spatte het gehele toernooi als vuurwerk van de ene goal naar de andere goal.
Van ontzag van de kleintjes voor de wat “grotere” jongens was niets te merken,
echte bikkels dus.
Zo’n dag met twee poules en dus veel wedstrijden gaat best snel en rond half vijf
werd aanvang genomen met twee spannende finales in beide poules. In poule A
werden de Achilles Boys de winnaar en in poule B Piet Avontuur United
(sportpark 1). Dat het weer een geslaagd toernooi was bleek wel dat de beide
nieuwkomers: Blauwe Kei en Sportpark 1, als eerste de organisatie bedankten en
vroegen voor een uitnodiging voor volgend jaar, mooi toch!!
De afsluiting met de uitreiking van bekers en medailles blijf ik altijd weer het
mooiste van zo’n dag vinden. Ik kijk al uit naar volgend jaar, het eerste lustrum
van dit geweldige familie voetbaltoernooi nieuwe stijl.
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Kleurplaat
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Impressie buurtfeest: 80 jaar Buurtvereniging Sportpark II
Blik samen met ons terug op het jubileumfeest van 9 september j.l. :

Opbouwen van de feesttent

Kinderdisco Splash
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Gils Meezingkoor

Springen en spelen op het schoolplein
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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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CoverKitchen

Muntverkoop bij vicevoorzitter Rinie Smits
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

De plaag van de buurt!
“De buxusmot/rups, een uitheemse soort, afkomstig uit Azië. Voor het eerst
opgedoken in Duitsland en waarschijnlijk via het water richting Nederland
gekomen, met geen natuurlijke vijanden, waardoor het beestje vrijwel ongestoord
zijn gang kan gaan”….lees ik op het internet….
En nu in onze buurt, groen, harig en vooral hongerig, eentje die zich met rasse
schreden verspreidt van tuin tot tuin en ik denk …”daar gaan mijn buxus!”.
Doordat de mot veel eitjes legt, vindt
verspreiding snel plaats. En doordat de
rups zich helemaal vol vreet in korte
tijd, heeft de plant ook geen tijd om
zich te herstellen.
Door de tuinspecialist worden drie
soorten methodes ter bestrijding
aangedragen.
De eerste methode is het afvangen van de rupsen. Dat is echt monnikenwerk …
De tweede methode, bestrijding op biologische basis dat bij herhaling dient te
worden toegepast. Op chemische basis is niet meer toegestaan. Had wellicht wel
het nodige effect gehad…., maar dat terzijde. De laatste methode het kortwieken
van de buxus met bestrijding. Nou kan ik je hierover vertellen dat wanneer je
dacht het gered te hebben, je even met je ogen hoefde te blinken en kaal waren
je buxus weer!
En er is nog een bijkomstigheid, wanneer niet iedereen in de buurt doet aan
bestrijding, de buxusrups gewoon blijft terugkomen. Een “mission impossible”!
Dus net zoals alle anderen in de buurt de buxus eruit gerukt met als gevolg
kaalslag in veel van onze tuinen.
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Ik begin gelijk te zoeken op het internet voor vervanging en stuit op een artikel
van een tuinontwerper. Hij vraagt zich af of de binnengedrongen buxusrups/mot
niet een zegen is…
Volgens hem is de buxus het antwoord geweest voor mensen die eigenlijk niet de
creativiteit hebben durven nemen om zelf vorm te geven aan hun tuin, met name
de voortuin met overzichtelijke vakjes met het nodige onderhoud van de
buxusvakken! Door het wegdoen van de buxus laat ons opnieuw denken over
inrichting van onze voortuin die past in de omgeving en die veel minder
onderhoud geeft.
Klinkt op mij van toepassing en ga gelijk vol enthousiasme aan de slag met de
nieuwe inrichting van mijn tuin!
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Kidspagina
Twee super lieve meisjes
Door Giselle

Er waren eens 2 super lieve meisjes. Maar als ze iets wilden dan
bleven ze er om vragen. Toen op een dag vroegen ze of ze
cupcakes mochten kopen. Hun moeder had genoeg van al dat
gevraag achter elkaar, dus gaf ze hen geld en liet ze naar de winkel gaan. “Hé”,
zei Isa, toen ze in de winkel waren “Zullen we er 2 kopen?”. “Ja” schreeuwde Lisa,
“dan kunnen we er eentje met z’n tweeën op eten”. “Goed idee” zei Isa.
Toen ze de cupcakes op hadden gingen ze naar huis
om de andere doos met cupcakes aan hun moeder
te geven. Hun moeder vond het lekker en ze at ze
allemaal op.
Toen moesten de twee meisjes Isa en Lisa naar
turnen.
Einde.
Volgende keer jouw verhaal hier? Mail naar info@sportpark2.nl
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De kat van de buren
Onze overburen zijn een paar maanden terug verhuisd. Hartstikke leuke lui, maar
echt rouwig zijn we er niet om. Hun kat is namelijk ook mee verhuisd. Nou heb ik
niks tegen katten in het algemeen, maar wel tegen katten die onze tuin
stelselmatig als toilet gebruiken. Hoe vaak ik niet tegen het raam heb gebonsd
om de stinkerd weg te jagen als hij net met bolle rug plaatsnam boven zijn
versgekrabde kuiltje. Die brutale blik in zijn ogen terwijl hij heerlijk op zijn
gemakkie zijn riekende drolletje draaide, terwijl ik al tierend de voordeur van het
slot draaide. Om altijd nét te laat naar buiten te stormen, natuurlijk.
Hoe groot onze ergernis ook
was, nooit heb ik de overburen
aangesproken op het
poepgedrag van hun
poezewoes. Ik heb wel eens op
het punt gestaan om het
onderwerp - tussen neus en
lippen door - ter sprake te
brengen. Maar in de praktijk
durfde ik het niet. Het is met
andermans huisdieren vaak
hetzelfde als met andermans kinderen: daar blijf je vanaf.
En bovendien: wat verwachtte ik nou eigenlijk van hen? Dat ze de kat de hele dag
binnen opsloten? Of dat ze met een schepje achter zijn kont aan zouden lopen?
Nee hoor, ik besef maar al te goed dat iedereen zo zijn overlast geeft. Onze
kinderen roepen, ballen en fietsen waarschijnlijk ook op momenten en plekken
die onze buurgenoten niet altijd
uitkomen. (En ik pieker er niet
over om hén binnen te houden.)
Kortom; waar mensen
samenleven, wringt wel eens de
schoen. En zolang het blijft bij een
drolletje in de tuin, mogen we
niet klagen.
De buurvrouw
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SP II PS

Door Sander van Hulten

Wat er zoal gebeurde in 1937 …

We hebben het tachtigjarig bestaan van Breda’s oudste buurtvereniging goed
gevierd op het schoolplein van Tessenderlandt. Het zette mij aan het denken. Zou
de oprichting van de buurtvereniging 80 jaar geleden ook zo goed zijn gevierd? Of
het eerste jubileum? Ongetwijfeld zonder luchtkussenparcours en glittertattoos.
Misschien met sjoelen en chocolademelk? Ik beeldde me in hoe het in die tijd
was. Ik werd nieuwsgierig naar het jaar waarin onze buurtvereniging is opgericht
en ging op zoek naar wat er destijds zoal in de wereld gebeurde. De leukste
feitjes uit het jaar 1937:




 Koningin Wilhelmina legt in een Koninklijk Besluit
vast dat rood, wit en blauw de kleuren van de vlag van
het Koninkrijk der Nederlanden zijn.
 Prinses Juliana trouwt met prins Bernhard.
 De Golden Gate Bridge in San Francisco wordt
geopend.
 De winkelwagen wordt geïntroduceerd, door
supermarkteigenaar Sylvan Goldman.
Het is het geboortejaar van onder meer de beroemdheden Coen Moulijn,
Jack Nicholson en Morgan Freeman.
De Wereldtentoonstelling van Parijs wordt geopend. Stadion Feijenoord
wordt geopend.
 De ‘Nieuw Amsterdam’,
het vlaggenschip van de HollandAmerika Lijn, wordt door
Koningin Wilhelmina te water
gelaten en gedoopt.
 Het boek ‘De Hobbit’
van J.R.R. Tolkien verschijnt.
 Walt Disney brengt de
eerste tekenfilm uit die langer
dan een uur duurt: Sneeuwwitje
en de zeven dwergen.
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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.
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Interesse om
hier te
adverteren?
Mail naar
info@sportpark2.nl
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