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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
Fijn dat u dit leest. In dit laatste boekje van 2018 stel ik me aan u voor.
Ik heet Esther, ben 51 jaar en ben de opvolgster van Floris. Ik zal het
penningmeesterschap van de vereniging het volgend jaar overnemen.
Vanaf oktober 2014 woon ik in de wijk Sportpark2 samen met mijn dochter Vera
en mijn hondje Vito. U kent me misschien al van het hondenuitlaat weitje bij de
Steijnlaan. Daar kwam ik Giselle tegen. Zij is thuiskapster en getrouwd met de
voorzitter Robèrt. Ik kon wel een kapster gebruiken en zij kwam bij mij thuis.
Daar kwam het gesprek op de buurtvereniging. Toen ik hoorde dat zij nog een
penningmeester konden gebruiken, meldde ik me aan. Ondertussen heb ik al
twee vergaderingen meegemaakt.
De reden dat ik me aanmeldde was dat ik graag wat meer mensen wil kennen in
de buurt. Het is een leuke enthousiaste club en dat spreekt me aan. Naast mijn
werkzaamheden bij de buurtvereniging, ben ik ook werkzaam als vrijwilliger bij
WIJ. Daar schrijf ik elke week een artikel voor het Stadsblad, pagina 9.
Aangezien dit het laatste boekje
van dit jaar is, mag ik u namens
het bestuur fijne feestdagen
wensen. En een gelukkig 2019!
Wees voorzichtig met vuurwerk. Ik
hoop u het komend jaar te
ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Esther Elshof

www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII

Bestuur buurtvereniging:
Voorzitter: Robèrt Snelders Vice-Voorzitter: Rinie Smits Penningmeester: Floris Kwast
Secretariaat: Ritchie Piessens Lid: Koen van Oers Bankgegevens: ING IBANnr.:
NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II
Kopij voor buurtboekje en E-mail: info@sportpark2.nl Website: www.sportpark2.nl
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Hardlopen
Door Jacques de Gruijter
Ik heb gemengde gevoelens bij hardlopen. Heel vroeger sportte ik best intensief.
Mijn gehele jeugd en tot in het begin van mijn twintiger jaren deed ik aan
badminton, en dan niet zozeer op de camping een pluimballetje overslaan, maar
echt serieus elk weekend competitie, af en toe een toernooi en flink trainen. Mijn
conditie was op peil.
Ik kan me een keer herinneren dat ik kon blijven hardlopen en maar niet moe
werd. In een soort trance werd mijn rondje uitgebreid tot een enorme lap
kilometers (lekker die endorfine). Ik heb dat later nooit meer op die manier
ervaren. Dat was het leuke stuk!
Als dertiger heb ik een paar jaar aan atletiek / hardlopen gedaan. Ik was zeker
geen hoogvlieger, maar kon redelijk meekomen. Maar helaas is mijn lijf niet echt
geschikt voor deze sport. Iedere keer zere knieën en vervolgens verplicht koelen.
Daarna kreeg ik ook nog ‘ns een hernia en ik heb het hardlopen voor gezien
gehouden. Dat was het niet leuke stuk.
De laatste jaren geef ik nogal wat excursies in het bos, waarbij ik met groepjes
mensen gericht op zoek ga naar reeën. De mensen dragen onopvallende kleding
en zijn dan muisstil en spieden en speuren naar het wild. Soms hoor je gekraak
en schiet er wat voorbij, niet zelden is dat dan geen ree, maar een hardloper in
een fluoriserend jasje. Altijd een beetje een apart moment.
Een van mijn leukste hardloop ervaringen. In mijn diensttijd moesten we
hardlopen, een stuk van 1 of 2 km over het kazerneterrein staat me bij. En het
ging ergens om, geen idee meer waarom, maar ergens belangrijks om. Mijn
leidinggevende vertelde ons dat we de ronde twee keer gingen hardlopen. De
eerste keer in een rustig tempo om het parcours te verkennen en de tweede keer
moesten we knallen! Ik besloot om tot de besten te horen. Redelijk op het eind
van het rondje stond wat struikgewas bij een gebouw, de finish nog niet in het
zicht. Ik kroop er snel en ongezien tussen tijdens de eerste ronde. Niet heel lang
daarna kwamen de echte hardloopcracks als eerste voor de tweede keer voorbij
en ik schoot meteen uit de struikjes erachteraan. Er warempel, ik kwam als een
van de eersten over de streep en herinner me nog het gezicht van de baas...
“Nou, nou De Gruijter, knappe prestatie……”. Ik ben nooit meer zo snel geweest.
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Rikken en Jokeren
Wist je dat de buurtvereniging rik- en jokeravonden organiseert?
Deze gezellige avonden vinden plaats in Gemeenschapshuis De Zandberg
(Zandberglaan 54B te Breda)
De avonden zijn op de volgende data:








Woensdag 19 september 2018
Woensdag 31 oktober 2018
Woensdag 28 november 2018
Woensdag 19 december 2018
Woensdag 30 januari 2019
Woensdag 27 februari 2019
Woensdag 27 maart 2019

Je 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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Floris bedankt!
Je was nog een groentje, toen je actief werd voor de buurtvereniging. De
gemeente wilde je vaste hangplek (Achillesplein) onder handen nemen en zocht
input uit de wijk. Je mobiliseerde je vrienden en fungeerde als contactpersoon
tussen de diverse partijen. Dingen regelen, afspraken vastleggen en bewaken kon
je toen al aan jou overlaten. Na een succesvolle oplevering van een opgeknapt
plein wist het toenmalig bestuur je te strikken als bestuurslid. Chapeau dat je dit
lidmaatschap al zo vroeg in je "carrière" serieus opgepakt hebt. Dat doen
weinigen je na. Als bestuurslid konden we altijd op je hulp rekenen bij activiteiten
en vergaderingen.
Na een aantal jaar als bestuurslid werd je in 2012 onze nieuwe penningmeester.
Met een minimale overdracht werd je in het diepe gegooid door ons. En we
moeten zeggen, we hebben je de afgelopen 7 jaar niet op één fout kunnen
betrappen. Bij iedere vergadering voorzag je ons van een netjes bijgewerkte
begroting. Nooit was er een achterstand in verwerken van de gegevens. Je
kritische noot heeft ons meer dan eens beschermd om iets te makkelijk geld uit
te geven. Dankzij jou is de vereniging al die jaren financieel erg gezond gebleven.
We kijken terug op vele mooie
momenten samen met jou en je
betrokken familie. Meer dan eens
wist je het hele gezin op te
trommelen om te komen helpen. Een
aantal absolute hoogtepunten mogen
niet onbenoemd blijven. Denk aan de
intensieve samenwerking naar
aanloop van het 75- en 80-jarig
jubileum. Met een begroting waarvan
we allemaal dachten: als dat maar
goed komt.. En dat kwam het, meer
dan goed zelfs. Of de familievoetbaltoernooien. Daarvan waren je
vader en jij jarenlang de drijvende
kracht. Deze toernooien werden tot in
de puntjes geregeld met een strak
draaiboek.

Floris, we vinden het jammer dat
je ons bestuur verlaat. Gelukkig
woon je vlakbij en ben je nooit
ver weg. Mochten we ooit nog
eens verlegen zitten dan weten
we je te vinden!
Bedankt voor de mooie jaren,
Esther - Koen - Rinie - Ritchie Robert
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Sportpark door de ogen van Famke
In “Sportpark door de ogen van…” laten wij de kinderen van Sportpark aan het
woord. Hoe zien zij Sportpark? Wat vinden zij leuk en wat juist minder? In deze
“Sportpark door de ogen van…” vertelt Famke wie zij is en hoe zij Sportpark ziet.
Famke aan het woord
“Ik heet Famke, ik ben 12 jaar en ik woon in de Spadestraat. Ik ga naar school op
het Newmancollege. Ik heb op school geen favoriet vak, ik vind alles even leuk.
Als ik thuis ben kijk ik vaak tv of zit ik op de iPad. En vind ik het leuk om in de
keuken lekkere dingen te bakken. Ik ga ook graag naar buiten en dan ga ik het
liefste steppen.
Het allerleukste van in
Sportpark wonen vind ik dat
Sportpark lekker dicht bij
alles is. Er is niks dat ik niet
leuk vind aan Sportpark :),
ik vind alles leuk.
Oproep
Lijkt het je leuk om zelf te
vertellen over hoe je wonen
in Sportpark vindt? Laat
papa of mama dan een
email sturen naar Gea Harkema
(simons.gea@gmail.com).
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Sinterklaas
Zoals elk jaar, kunnen de kinderen uit de buurt hun kleurplaat weer mooi
inkleuren. Gebruik hiervoor de kleurplaat in het midden van het boekje of een
eigen kleurplaat. Vergeet niet je naam én adres in te vullen. Je leeftijd en of je
een jongen of meisje bent is ook handig. Lever de kleurplaat in bij Kapper Youp,
Poolseweg 117a vóór vrijdag 23 november!
Voor alle kinderen die een kleurplaat inleveren, heeft Sinterklaas weer een leuke
verrassing. Zijn Piet(en) komen die brengen op woensdag 28 november tussen 16
en 18 uur. Verwacht je dat je niet de hele middag thuis bent? Geef dan aan op de
kleurplaat wanneer we het beste langs kunnen komen. We doen ons best om te
komen als je thuis bent.
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Kleurplaat

Naam:

Adres:

Leeftijd:
Jongen / meisje
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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

Raadsel
Het is maandag en de mensen moeten weer aan het werk en de kinderen naar
school, want het is geen vakantie meer. Ik kijk naar buiten en de straten zijn leeg
en het is ook heel stil. Nou ja, op wat opgewonden geluiden na van de mensen,
die net als ik verbaasd naar buiten kijken. De auto’s zijn allemaal weg!!! Er komt
ook geen enkele bus of auto langs… Wat is dit? Iemand belt naar het station…
nee, geen treinen. Vliegveld… nee geen vliegtuigen. Wat nu? Er is sprake van
paniek, enkele volwassenen gaan bellen en lopen druk gebarend heen en weer.
Op de radio komt er extra nieuws en iedereen luistert gespannen toe. Het is een
raadsel!
Maar dan worden de fietsen tevoorschijn gehaald en de kinderen worden naar
school gebracht. Sommige leerkrachten zijn er niet, want die wonen te ver weg
om te fietsen. Het lijkt wel of we een dag van vroeger beleven… En dat is toch
ook wel leuk! Ouderwetse spelletjes worden voor de dag gehaald. Oma’s en
opa’s vertellen wat zij vroeger deden en doen het voor. Iedereen speelt mee! De
papa’s en mama’s die vandaag niet aan hun carrière kunnen werken, geven ook
maar toe aan de gevolgen van dit raadsel. Het wordt een gezellige dag, waarop
iedereen de vogels weer eens kan horen fluiten en zelfs bijna het gras kan horen
groeien.
En na die heerlijke dag eet
iedereen met veel smaak zijn bord
leeg. Bedtijd… heerlijk slapen in
die stilte. Je kunt de buurman
horen snurken of is het dan toch
het varkentje wat hij stiekem in
zijn achtertuin houdt?
Morgen zijn de auto’s er weer, dat
heb ik op het nieuws gehoord. Ik
ben benieuwd. Jammer dat de
auto’s niet kunnen zeggen waar
ze geweest zijn op hun vrije dag.
Het blijft een raadsel!
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Yuki San op “school”
Iedere zondagmiddag gaan Yuki en ik
naar de puppytraining van Best Buddy
Dog Coaching. We krijgen één uur les,
samen met een aantal andere pups en
hun baasjes. Op een groot grasveld
zitten we op een krukje in een kring, de
pups liggen, zitten of staan op een
matje voor ons.
Yuki kijkt altijd heel geïnteresseerd in
het rond om te zien wie er allemaal zijn
en dan moet ze ondertussen ook nog luisteren naar een opdracht en die
uitvoeren. We vinden het alle twee spannend en leuk om te doen.
De eerste opdracht was “zit” nou dat was een makkie. Yuki glundert en geniet
van het “snoepje”. Eén uur voor tijd mag er al niet meer gegeten worden, want
om de opdrachten te kunnen doen, zijn er veel “snoepjes” nodig! De eerste keer
had ik er te weinig bij me, terwijl ik zelf al vond dat mijn heuptasje bomvol zat….
Gelukkig had juf Tanja er genoeg!
Naast ons zit een Berner Senner en die heeft enkel aandacht voor zijn baasje met
de snoep. Wat een verschil met Yuki, die alles en iedereen in de gaten houdt.
Deze pup is nu al drie keer zo groot als Yuki. Na afloop, bij het vrij spelen, blijken
die poten ook wel erg groot en mijn kleine meid zoekt piepend bescherming
achter mijn benen.
Gelukkig is er ook nog Olav, een franse buldog, en die is precies van haar maat en
wil, als iedereen weg is, als toegift nog wel even met haar spelen. Heerlijk vindt
Yuki dat! Dat doet haar vast terugdenken aan de tijd bij de fokker, waar ze
heerlijk kon spelen met haar zusjes, broertje, moeder, tante en al die andere
hondjes die daar wonen.
Soms denk ik wel eens… wat moet het saai voor haar zijn bij mijn in de flat. Maar
als we gaan fietsen, geniet ze en kijkt tevreden in het rond. Wie weet heeft ze
dan de tijd om al haar opdrachten nog even door te nemen in gedachten.
Het zijn er namelijk al best veel: zit en blijf, af, op, laag, naast, voor, touch en kijk.
Ze verdient eigenlijk al wel een trainingspak!
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DOORGEDRAAID?
(ik word er zo moe van)
Door een redactielid
“U bent verbonden met uw huisartsencollectief. Alle lijnen zijn momenteel bezet.
Als u een spoedeisend verzoek heeft, kiest u 1; wilt u een herhalingsrecept, kies
2; als u een afspraak wilt met de huisarts of huisartsassistente, kiest u nummer
3.”
”Dag mevrouw, ik weet niet hoe het werkt, maar kan ik de huisarts spreken?”.
“Herhaling: u bent verbonden met uw huisartsencollectief. Alle lijnen zijn
momenteel bezet.”
“Doet u mij maar nummer 3, ik wil de huisarts spreken. Hallo...? Hallo?
Nou zeg, verbinding verbroken. Wat denken ze wel! Nog maar eens proberen”
“U bent verbonden met het uw huisartsencollectief. Alle lijnen zijn momenteel
bezet. Als u een spoedeisend….”
“Mien, er is niemand aan wie ik mijn boodschap kwijt kan. Ik probeer het nu al
een paar keer, maar die mevrouw aan de andere kant van de lijn blijft maar
doorpraten, ze luistert niet eens naar me en zegt steeds opnieuw hetzelfde.”
“Zal ik het eens proberen Sjef?”
“U bent verbonden met uw huisartsencollectief alle lijnen zijn momenteel
bezet…”
”Luistert u eens heel goed naar mij, mevrouw, al lijkt dat voor u niet mee te
vallen, mijn man probeert u keer op keer te bellen, maar u blijft maar
doorleuteren. Hij heeft een beknellend gevoel op de borst en dat wordt er zo niet
beter op. Regelt u maar dat binnen een kwartier een ziekenauto bij ons voor de
deur staat op De Hielen nummer 13, die
kan dan direct naar het ziekenhuis rijden,
want dat is onderhand hoognodig.
Ik ga niet met die u in discussie, mijn
boodschap is duidelijk, lijkt me. Dag
mevrouw.”
”Soms moet je ze een koekje van eigen
deeg geven Sjef, daar had ze niet van
terug”.
“Kom, ik ga alvast wat spullen pakken voor
het geval dat je moet blijven!”
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Wijkraad Sportpark: speelvoorzieningen
Door Catharine Francis
We want you!
De werkgroep Groen en Speelvoorzieningen zoekt bewoners van Sportpark II
die mee willen denken om de speelvoorzieningen in Sportpark II te optimaliseren.
Die hun ideeën en ervaringen willen delen om zo een mooie en uitdagende speelen ontmoetingsplek te hebben voor de
bewoners uit de buurt.
Wil jij een bijdrage leveren aan deze specifieke
projectgroep?
Meld je dan aan via
http://www.wijkraadsportpark.nl/contact
Nieuws van Wijkraad Sportpark
De Wijkraad Sportpark I&II deelt regelmatig
nieuws op de website over activiteiten en
ontwikkelingen binnen onze wijk. Neem
geregeld een kijkje op
www.wijkraadsportpark.nl om op de hoogte te
blijven wat er speelt.
Nieuwsbrief
Een aantal keer per jaar verstuurt de wijkraad een nieuwsbrief.
Wil jij deze digitaal ontvangen, zet dan deze link in je webbrowser en meld je aan
voor de digitale nieuwsbrief: http://eepurl.com/dojAgb
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Blazers en gitarist (m/v) gezocht voor Nieuwe Veste Bigband
De Nieuwe Veste Bigband zoekt een trombonist(e) en twee saxofonisten(s). Ook
zijn ze nog op zoek naar een gitarist(e). De repetities zijn op dinsdagavond van 20
tot 22 uur in de Nieuwe Veste. De repetities zijn openbaar dus loop gerust eens
binnen. Kijk voor een impressie op youtube, er staan diverse filmpjes van de
bigband op, bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=tetqojf7_PU of
bezoek de website van de bigband: www.nieuwevestebigband.nl
Dus: ben je (of ken je) een virtuoos op trombone, sax of gitaar en vind je het leuk
om jazz te spelen, neem dan contact op via info@nieuwevestebigband.nl of met
Marcel. Hij is de drummer van de band en woont op Van Riebeecklaan 29. E-mail:
marcelcnoops@gmail.com. Of kom even langs!
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Terugblik Halloween
De 80 à 90 kinderen liepen
een tocht door de wijk. De
kinderen liepen verdeeld in
4 groepen door de wijk. De
groepen hadden wel wat
kleiner gemogen maar
daarvoor ontbrak het aan
vrijwilligers. Er werd
aangebeld bij 5 huizen in de
buurt, gevolgd door een
bezoekje aan het spookdoolhof. En tenslotte een
verhaal over Igor.
Het bestuur heeft genoten en we hopen dat jullie het net zo leuk vonden!
Tot volgend jaar Igor!

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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Zaterdagavond 22 december Kerstmannen in de wijk!
Zaterdag 22 december vanaf 19.00 uur toeren de Kerstmannen door de wijk!
Dit gaat gepaard met licht en geluid, je kunt ze bijna niet missen.
De Kerstmannen gaan op zoek naar
versierde voortuinen en gevels van
huizen. Bewoners die er wat moois van
gemaakt hebben belonen ze met een
presentje, voor de enthousiaste
medewerking om de wijk feestelijk aan
te kleden.
Doe je ook mee?
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Ondernemen in Sportpark
In deze “Ondernemen in Sportpark” interviewen wij Edwin van der Hel van
Soulbizz. Als eigenaar en coach deelt Edwin zijn kennis, inzicht en ervaring met de
mensen die hij coacht. Hij gaat met hen op ontdekkingstocht en geef ze inzicht in
hun persoonlijke ontwikkeling.
Soulbizz
Jaren geleden kwam de naam Soulbizz opeens in Edwin op, ver voordat hij
überhaupt aan coaching dacht. De combinatie van ziel en werk (business) vond
hij pakkend. Hij gebruikte de naam op dat moment voor zijn Instagram account.
Toen Edwin einde 2017 besloot om te gaan coachen, was het vanzelfsprekend
voor hem om de naam te handhaven.
Edwin over zijn bedrijf: “Ik coach mensen op zakelijk en privé vlak. In de basis
gaat het altijd om persoonlijke ontwikkeling, door het inzichtelijk maken wat de
obstakels - verlangens en aversies - zijn. Door deze inzichten veranderen zowel
de zakelijke als privé omgeving in
positieve zin.”
Wat Edwin leuk vindt aan zijn
werk
“Mensen vinden mij na een
zoektocht. Ze zitten ergens mee;
voelen zich geremd; weten niet
hoe ze verder moeten of voelen
zich onprettig of ongelukkig. Om
dan te mogen helpen, het
vertrouwen te krijgen, dat vind ik
fantastisch. En wanneer ik
tijdens de cursus van 5 weken zie
hoe ze enorme sprongen vooruit
maken, dan kan ik alleen maar
genieten.”

Soulbizz in Sportpark
Edwin zit met zijn bedrijf vanaf het begin (oktober 2017) in Sportpark gevestigd.
Hij ziet daar geen specifieke voor- of nadelen aan.
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Waar Edwin zijn bedrijf over vijf jaar ziet
“Momenteel krijg ik steeds meer vragen van andere coaches om hen te helpen
met het opzetten van een programma. Ik kan mij voorstellen dat mijn
programma door meer coaches gebruikt gaat worden.”
Zou je meer informatie willen over Soulbizz of in contact willen komen met Edwin?
Ga dan naar zijn website www.soulbizz.nl.

Wilt u onze zaak bekijken, Google dan op “Het Hollandsch frietpaleis”
En bekijk de foto’s op 360° weergave.
Ook kunt u ons vinden via Facebook!
AKTIE: Bij inlevering van deze advertentie krijgt u
10% korting op uw gehele bestelling.
Aanbieding geldt tot 14 dagen na verschijnen van deze advertentie.
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Te huur van de buurtvereniging





Biertafel / picknicktafel inclusief 2 bankjes (€ 10 per dag)
Vier statafels (€ 3,- per tafel 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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