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Beste Buurtgenoten,
Normaal staat hier een bericht van het bestuur. Dit keer is mij gevraagd een
stukje te schrijven. Al weer ruim twee jaar maak ik samen met enkele
buurtbewoners het buurtboekje. We hebben vaste schrijvers, die de diverse
rubrieken vullen. Daarnaast denken we na over interessante artikelen voor u als
bewoner. Ook het bestuur vult het boekje met de activiteiten die gepland staan
of geweest zijn.
Als alle artikelen zijn aangeleverd, maak ik er een boekje van. Alle artikelen
moeten (soms ingekort) worden geplaatst, ik zoek er plaatjes bij en zorg dat alle
advertenties ook een plekje krijgen. Misschien is het nog niet opgevallen, maar
het boekje heeft altijd een aantal pagina’s dat deelbaar is door 4. Ook dat is een
puzzel: hebben we genoeg, te weinig of teveel copy? Moet er dus iets bij of uit?
Als het klaar is, gaat het naar de drukker. De kinderen van het vso Breda College
werken met veel plezier en toewijding aan het drukken van het boekje.
Maar dan zijn we er nog niet: de boekjes worden opgehaald door een bestuurslid
en daarna verspreid onder de bezorgers. De bezorgers brengen gemiddeld 30-35
boekjes per keer rond. En ligt het op uw mat om het te lezen.
Zonder al deze mensen, zou er
niet 5x per jaar een boekje op de
mat vallen. Daarom wil ik in deze
editie graag al deze mensen
bedanken, voor het leveren van
hun bijdrage aan ons
buurtboekje.
Ik hoop dat u, net als ik, trots bent op het resultaat.
Monique Verschuren, eindredacteur en editor buurtboekje Sportpark 2

Bestuur buurtvereniging:
Voorzitter: Robèrt Snelders Vice-Voorzitter: Rinie Smits Penningmeester: Esther
Elshof Secretaris: Ritchie Piessens Lid: Koen van Oers
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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Ik heb een hekel aan vegen
Door Jacques de Gruijter
We zijn op vakantie geweest. En het leuke van vakantie is dat je geen klusjes om
je heen ziet. Ja, je moet een keer een gesprongen elastiek van de tent vervangen,
of ’n nieuwe gasfles scoren, maar geen typische thuisklusjes. Zo van…, ik zit even
lekker in de tuin en zie dat er gesnoeid moet worden. Dan is de koffie namelijk al
iets minder lekker.
Affijn, snoeien dus is zo’n typisch klusje waarmee je eigenlijk altijd wel
geconfronteerd wordt als je even buiten zit (leve de winter). En zeker als je dan
thuiskomt van je vakantie en je toch al kleine tuintje associaties oproept met
Burgers Bush, maar dan zonder exotische vlinders.
Ik heb het snoeien nog even weten uit te stellen vanwege een enkel regenbuitje
(ja…, ik ga die natte zooi zo echt niet snoeien hoor...), maar nu is het stralend
weer en we gaan ’n flinke que stoken vanavond. Dan moet je toch wel voldoende
kunnen manoeuvreren tussen bbq, tuintafel en keuken zonder verstrikt te raken
in het struikgewas.
Ik hou niet van snoeien. Dat dacht ik tenminste. Maar eenmaal met snoeischaar
in m’n hand is het best lekker om de lange slierten af te knippen. Het geeft lekker
ruimte. Eén voor één pak ik de lange groene slierten aan en knip en ontwar ze
van de andere lange slierten. Dat is best nog ’n klus en ik heb eigenlijk al snel zin
in koffie. Dus ik pak het rigoureus aan. ’n Klont slierten tegelijk in m’n hand en
effe flink doorknippen. Dat levert enkele lege plekken op in de plant, maar… en
nou komt het….., er vallen blaadjes en stukjes sliert op de grond. En daar heb ik
een hekel aan, nu weet ik het weer. Want die moeten er ook weer van de grond
af en de groencontainer in.
Dus één voor één oprapen of de gehate en vervloekte
bezem pakken en vegen.
In mijn jeugd ging ik in de avonduren vakkenvullen. Na
afloop van de shift moest er geveegd worden en weg
was ik. Tien keer liever andere klusjes dan vegen. Ik
ging zelfs liever plastic verpakkingsmateriaal uit
winkelwagentjes halen om in containers te gooien dan
vegen. Nou dat is niet helemaal waar…, als het winter
was en de lucht erg droog was, werd dit een linke
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business. Door de wrijving werd alles enorm statisch en moest je constant
contact houden met het karretje of de container om niet telkens de statische
ontlading door je arm heen in je oksels te voelen knallen.
In m’n studententijd heb ik regelmatig bij Van Gend en Loos gewerkt. Kruipend
en klauterend door vrachtwagens om alle dozen eruit te halen. Lekker fysiek
werk, best leuk! Maar als er geen vrachtwagens waren om geleegd te worden
werd het werken daar ’n beetje riskant. Lanterfantende uitzendkrachten houdt
men niet van dus er werd werk gezocht, er moest dan geveegd worden. En… weg
was ik….
Ik had me er uitstekend in bekwaamd om achter een pallet of container met
dozen zodanig ‘mee te draaien’ dat je uit het vizier bleef van de leidinggevenden.
We maakten er een sport van om ‘mee te draaien’ en je was ’n soort van loser als
je dan betrapt werd en je een bezem in je handen kreeg, je maatjes gniffelend
doordraaiend.
Misschien is vegen wel een soort van ‘spelletje verliezen’ en hou ik er daarom
niet van.
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Swim to fight cancer
Mees en Tim kennen elkaar van de Hockey en zijn nu al ruim een jaar beste
vrienden. Zij doen mee met de actie Swim to fight cancer.
Beide kanjers zijn 9 jaar. De vader van Mees vertelt: ”Mees kwam thuis met een
flyer van school. Over deze actie. Het evenement vindt plaats op 1 september in
de Bredase haven. Maar op 1 september hebben we ook altijd onze familiedag.
Mees mocht kiezen.”
Mees vertelt: ”Ik
moest er even
over nadenken.
Maar ik doe het.
Het is belangrijk
dat er meer
onderzoek komt.
Het is een
rotziekte. Mijn
papa heeft het
gehad en mijn
twee opa’s.” Ook
Tim twijfelde
geen moment.
“Als mijn vriend
Mees meedoet,
doe ik ook mee.”
Ze zijn nu een week bezig om geld in te zamelen. Mees heeft nu zo’n 1080 euro
ingezameld en Tim 1125 euro. Het schiet dus op. Ze haalden lege flessen op,
hebben een poster op het raam gehangen en via What’s App benaderden ze
vrienden en familie. Ook hebben ze hun actie op Next door geplaatst.
Op 1 september vindt het zwemmen plaats in de Bredase Haven. De jongens
zwemmen 250 meter. Hiervoor gaan ze nog trainen. Ook de mama’s zwemmen
mee om de jongens te ondersteunen.
1 op de 3 mensen krijgt kanker. Het is dus hartstikke belangrijk dat er meer
onderzoek komt om die rotziekte uit te kunnen bannen. Wij, de bewoners van
Sportpark II mogen blij zijn met zulke kanjers in de wijk.
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Achilles book of records spellenmiddag
Zaterdag 15 juni was het zover. Na een ochtendje opbouwen kon ’s middags het
Achilles Book of Records van start. De eerste kinderen waren er al gauw. Het
werkte als volgt: er stonden tien spellen klaar. Van een hindernisbaan tot
kruiptunnels. Van blikgooien en sponsbroeken. Van hoofdemmers tot sjoelen.
Van elk spel werd de tijd opgenomen. De kinderen waren fanatiek. Ondanks een
klein regenbuitje. We hadden onze handen er aan vol. Superleuk dat er zo’n 40
kinderen kwamen opduiken. Om 16.30 uur was de uitslag bekend. We hadden de
kinderen verdeeld over een aantal leeftijdsgroepen. De prijswinnaars waren:
0-4 jaar
1 prijs Beau 4 jaar, 480 seconden
2e prijs Tim 4 jaar, 688 seconden
3e prijs Daan 3 jaar, 930 seconden
e

5-6 jaar
1 prijs Teun 6 jaar, 269 seconden
2e prijs Max 6 jaar, 349 seconden
3e prijs Diem 5 jaar, 647 seconden
e

7-8 jaar
1e prijs Mare 8 jaar, 296 seconden
2e prijs Minke 8 jaar, 307 seconden
3e prijs Jolie, 8 jaar, 309 seconden
9-10 jaar
1e prijs Casper 10 jaar, 143 seconden
2e prijs Theresa 9 jaar, 157 seconden
3e prijs Storm 10 jaar, 192 seconden

11-12 jaar
1e prijs Belle 11 jaar, 136 seconden
2e prijs Sofie 12 jaar, 166 seconden
3e prijs Sjoen 11 jaar, 169 seconden

De overige kinderen ontvingen allemaal een medaille als aanmoedigingsprijs.
Al met al een zeer geslaagde activiteit! Wij hebben genoten!
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Wilhelminapark 125 jaar; park toe aan een opknapbeurt
Door Wijkraad Sportpark
In september/oktober 2020 bestaat het Wilhelminapark 125 jaar. Daarom is er
een platform Wilhelminapark opgericht met daarin vertegenwoordiging van de
wijkraden Sportpark 1 en 2 en Zandberg-Oost. Het doel van dit platform is om
een uitgewerkt concreet plan te kunnen presenteren waarin aangegeven wordt
hoe het Wilhelminapark (WP) opgeknapt /veranderd gaat worden in de komende
jaren. Het platform wil dit plan ism een projectgroep van de gemeente in
sept/okt 2020 op feestelijke wijze presenteren aan de bewoners. We zoeken nog
enthousiaste bewoners die mee willen denken over het plan.
In de tussentijd hebben wij niet stilgezeten. We hebben gesproken met
wethouder Greetje Bos . Ze was erg positief, maar gaf aan dat er financiering
voor de plannen moet worden gevonden.
Er zijn veel belangstellende bewoners uit Sportpark en Zandberg die zich
aangesloten hebben bij dit platform en mee willen denken. Een brainstormsessie
heeft veel concrete ideeën ter verbetering van het WP opgeleverd. En ook op de
bewonersavond in Sportpark zijn wensen van bewoners kenbaar gemaakt.
De ideeën zijn o.a. het aanpakken van honden- en ganzenpoep, achterstallig
onderhoud uitvoeren, meer biodiversiteit in het park, meer mogelijkheden voor
recreatie en meer speelmogelijkheden voor kinderen. De parken die gescheiden
worden door Generaal Maczekstraat meer met elkaar verbinden zodat het park
één geheel wordt, watertoren erbij betrekken, cultuur historische waarden van
het park erkennen, Visserskot opknappen en toegankelijk maken voor bewoners,
waterkwaliteit van de vijvers bepalen, enz enz.
Het platform gaat samen met de gemeentelijke projectgroep Wilhelminapark en
een landschapsarchitect de plannen voor de komende periode ontwikkelen,
aansluitend bij de slogan van de gemeente: Breda stad in het park. De gemeente
heeft een programma van eisen opgesteld waaraan de plannen moeten voldoen.
Per thema zal aangegeven worden welke eisen er zijn en uit welke middelen de
projectgroep van de gemeente denkt dit te financieren. Een definitief plan gaan
we nog opstellen. De volgende vergadering gaan we concrete plannen smeden.
Sluit jij aan?
Heb je suggesties voor het platform of voor het 125-jarige feest Wilhelminapark?
Benader ons gerust! Wil je bij ons platform aansluiten? Welkom! Je kunt meer
informatie op de website van de wijkraad Sportpark vinden:
www.wijkraadsportpark.nl.
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Senior
Nietsvermoedend ben ik Facebook aan het door scrollen. Ik gebruik het medium
eigenlijk de laatste tijd meer om nieuws te vergaren wat er allemaal te doen is in
Breda dan er zelf iets op te plaatsen.
Op een gegeven moment krijg ik een
gesponsorde pagina te zien over een
seniorenpas voor 50’ers. Met deze
pas krijgen 50’ers exclusieve
kortingen bij webwinkels en lokale
winkels en restaurants. En op de koop
toe nog een jaarlijkse preventieve
gezondheidstest.
Maar…. SENIOREN? pas voor 50’ers?
Vallen 50’ers tegenwoordig onder de
noemer senioren? De klap komt hard
aan. Net 50 geworden en nu al
versleten worden als senior. Het voelt
niet goed en ik moet het even een
plekje geven…
Ik zoek de betekenis van het woord
"senior" op. Daaruit maak ik op "iemand die tot de oudere generatie behoort,
een 60 plusser"! Zie je wel! Vijftig is ook het nieuwe veertig! Ik voel mij nog niet
aangesproken, pfff senior! Nog lang niet!
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Sportpark door de ogen van Ruben en Kasper
Door Gea Simons
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…”
vertellen Ruben en Kasper wie zij
zijn en hoe zij Sportpark zien.
Ruben en Kasper aan het woord
“Ik heet Ruben en ik ben 6. En ik
heet Kasper en ik ben 5. Wij wonen
aan de Van Riebeecklaan 35.
Wij zitten op de Zandberg.”
Ruben vertelt dat hij het liefst met
de bouwblokken speelt en Kasper
speelt het liefst buiten. Thuis speelt
Ruben het liefst met Lego en auto’s
en Kasper Lego Ninjago.
Ruben speelt met mooi weer
buiten en dan speelt hij graag met
de tennispaal en basketbal.
Kasper speelt altijd buiten! Ook bij
regen. Hij voetbalt dan het liefst en
met mooi weer speelt heel graag
met waterballonnen.
Het allerleukste aan Sportpark vinden Ruben en Kasper wel dat zij een afgesloten
brandgang hebben waar zij samen met hun vrienden kunnen spelen! “En we
wonen ook dicht bij de speeltuin!”
De mannen hebben wel één grote wens: Dat er een kinderdisco komt!
Dat moet toch te regelen zijn bestuur?
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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Biologisch eten van Goeie Kost!
Ken je Goeie Kost!? Goeie Kost! verbindt consumenten met lokale/regionale
biologische voedselproducenten en maakt biologische producten tegen een
eerlijke prijs voor consumenten èn producenten beschikbaar. Je kunt wekelijks
bestellen (vóór woensdag) en haalt het zelf op op vrijdag. Het dichtstbijzijnde
ophaalpunt is de Buurtzaak
aan de Teteringsedijk 2 in
Breda.
Alle producten komen uit de
streek (met een straal van 25
km rondom de gemeente
Drimmelen, waar Goeie Kost!
is gestart).
Het assortiment bestaat uit groenten, fruit, zuivel, vlees, vis, vegetarische
producten, maar ook kruiden, zeezout en brood. Voor de duidelijkheid: Goeie
Kost! heeft geen enkel winstoogmerk. Ook eens kijken wat Goeie Kost! in het
assortiment heeft? Of een keer bestellen? Kijk op www.goeiekost.nl.

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

Halloween 2019
Wat gaat er gebeuren op zaterdagavond 26
oktober 2019 tijdens Halloween in Sportpark II ????
Kan het nog groter, enger, of griezeliger dan vorig
jaar ???? JA,……DAT KAN, EN……Dat gaat ook
gebeuren !!!!
Groot, groter, groots, zal het Halloween feest zijn
met spoken, enge geluiden, flitsende lichten en
verdwijnende mensen. Maar… of Igor al die
krijsende en gillende pestkoppen uit het sportpark
II -en van nog veel verder- op zijn “grondgebied”
duldt, zullen we zien en kun je zelf meemaken.
Ben je nieuwsgierig geworden, voor de duvel niet bang uitgevallen en houd je er van om
in donker en duister avontuurlijk te griezelen? Kom dan op 26 oktober naar het
“landgoedgoed” van IGOR voor ongekende en spectaculaire momenten. Het wordt een
verschrikkelijke avond dat beloven wij. Na afloop voor iedereen bloedwijn en
spinnensnoepjes, o dat belooft wat!
Het vertrekpunt is net als vorig jaar vanaf het Achillesplein, of kom rechtstreeks naar het
landgoed van Igor.
Team Halloween zoekt ongeveer vijf bezoekplaatsen waar de kinderen vooraf langs
mogen komen om “voor te griezelen” Plus helpende handjes voor de opbouw van het
parcours op vrijdag 25 oktober en zaterdag 26 oktober (licht werk) EN enkele figuranten
(mannen en vrouwen) voor de uitvoerende show op 26 oktober ‘s avonds, voor passende
griezelkleding/hoeden en of pruiken wordt gezorgd.
Heeft u mogelijk nog materiaal zoals
lakens, oude gordijnen of Halloween
spullen/kleding, wij komen het graag bij
u ophalen (zie onderstaande
telefoonnummers).
Vind je, net als wij, de voorpret al leuk?
En wil je helpen met een van de drie
bovenvermelde verzoeken (mits je die
uitdaging aandurft) neem dan, zonder
angst, contact op met een van onze twee
griezellijnen:
06- 45156405 of 06-13089087.
Griezelige groeten, team Halloween.
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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

Zomer 2019
Wat is het warm! Heet zelfs,
tropisch, we hebben de 40
graden aangetikt. En dan zul je
maar moeten rondlopen met
een dikke bontjas aan. Gelukkig
is het een witte, een zwarte zou helemaal om te stikken zijn geweest.
Maar Yuki San en ik zijn twee weken gaan logeren in Heusdenhout. Daar is het wat koeler
dan in mijn “penthouse” en er is ook gezelschap van de kat Bono en Juffrouw Tok. Die
laatste is echt helemaal niet bang van de hond en de kat. Oh nee, als die met hun gedol
wat te dicht in de buurt komen, kunnen ze een flinke tik met haar snavel krijgen. Yuki en
Bono spelen echt samen, wel zolang meneertje Bono zin heeft, want hij is de baas.
Yuki daagt hem steeds uit door voor hem te gaan liggen of in zijn staart of oor te happen.
Soms krijgt Yuki dan een tik, want dan wil Bono gewoon lui genieten in het zonnetje. Yuki
gaat dan maar een tijdje bij hem liggen, tot het echt veel te warm wordt voor haar. En
nee, die dikke bontjas kan niet uit….
En wat doet het baasje dan ook nog?
Dan koopt ze een tuigje! Dat zou veel beter voor me zijn dan een halsband. Ik loop echt
voor gek met dat harnas aan en het lijkt ook wel op een ruimtepak. Ik hoor de andere
honden me al uitlachen: hahaha…..SpaceYuki! Maar ik doe alsof ik niks hoor en besnuffel
ieder grassprietje. Gelukkig trekt mijn vriendje Chewy zich er ook niks van aan en dollen
we iedere keer als we elkaar tegenkomen. We oefenen vooral de houdgreep. Soms zit de
bek van Chewy dan vol met witte haren en dat ziet er wel grappig uit. Zo, weer wat losse
haren kwijt, denk ik dan maar.
En zo speel ik de zomer door en straks in september gaan wij nog op vakantie. De baasjes
hebben een huisje gehuurd in Zeeland. Dat wordt lekker dollen in het zand. Ik wil dat ook
wel graag hier in de zandbak, maar helaas is die alleen voor kinderen. Wat zou het leuk
zijn als we hier in de wijk een honden speeltuin met zandbak zouden hebben.
Fijne nazomer allemaal, groetjes van Yuki San en Marijn
Ps Er zijn hondenspeeltuinen in Nederland, maar helaas nog niet in Breda. Op internet zie
ik alleen een actie van 2 jaar geleden om er eentje bij Wolfslaar te realiseren. Duimen dus
dat er toch eentje komt!
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Wijkraad Sportpark I-II werkgroep 'Parkeren & Verkeersveiligheid'
Definitieve conclusies/visie
Misschien heb je ook meegedaan aan de enquete over parkeren en
verkeersveiligheid in de wijk. Op de oproep vanuit de wijkraad is massaal
gereageerd: meer dan 370 reacties! De werkgroep is met deze reacties aan de
slag gegaan.
Na maanden van intensief en diepgaand onderzoek is de werkgroep 'Parkeren &
Verkeersveiligheid' dan eindelijk gekomen met haar visie op het plan om ook in
Sportpark betaald parkeren in te voeren. Het komt erop neer dat er in Sportpark
onvoldoende draagvlak is om zomaar een vergunningenstelsel in te voeren. De
werkgroep pleit om Sportpark 2 voorlopig uit te sluiten van betaald parkeren.
Jaarlijks zal geëvalueerd worden of de situatie zo moet blijven. In Sportpark 1 zou
betaald parkeren wel ingevoerd kunnen worden, als er aan 10 voorwaarden
wordt voldaan. Welke dat zijn, is te lezen op de website:
https://bit.ly/2lIsP8U
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Speelgelegenheid in de wijk
Door Catherine Frances
In het voorjaar is er een enquête gehouden over de speelgelegenheden in
Sportpark. Deze is door zeer veel mensen ingevuld en met veel toelichting
voorzien. Heel fijn om te zien dat het zo leeft en er zoveel opmerkingen en
concrete ideeën ter verbetering zijn gegeven. We zijn hier aangenaam door
verrast!
Jullie input wordt nu verwerkt in een eerste plan wat daarna door een werkgroep
van de Gemeente zal worden bekeken op wat mogelijk is.
We zullen jullie op de hoogte houden van dit project en gaan natuurlijk voor een
prettige en uitdagende speel- en recreatieomgeving voor onze wijk. Mensen die
aangegeven hebben mee te willen denken gaan we binnenkort benaderen.
Wordt vervolgd.

23

Herenboeren Breda
In Breda zijn enkele mensen bezig om een Herenboerderij te realiseren: “Onze eigen
boerderij waarmee we grip krijgen op hoe ons eten geproduceerd wordt. We zouden het
fantastisch vinden als je met ons meedoet.”
Een Herenboerderij is een kleinschalig maar professioneel gerund gemengd
boerenbedrijf. Een coöperatie van 200 huishoudens is eigenaar en samen hebben ze een
boer in dienst die exclusief voor hen het eten produceert dat ze willen. Denk daarbij aan
groenten, fruit, aardappelen, uien en vlees van runderen, varkens en kippen. Een
Herenboerderij is 15 tot 20 hectare groot en voedt circa 500 mensen.
De boer is daarbij werknemer van de coöperatie en alle huishoudens zijn 1/200ste
eigenaar van de boerderij. De boer is degene die de boerderij runt en normaal gesproken
kan hij/zij het prima alleen af. Soms heeft de boer wat extra hulp nodig. Het doel is om
60-65% van je versboodschappen van de boerderij te laten komen.

Rondleiding 28 september
Op zaterdag 28 september 2019 is er een rondleiding om de boerderij van 15.00

tot 17.00 uur bij Camping Liesbos (Liesdreef 40). Wil je zien of het iets voor jou is,
kom dan langs. Meld je vooraf aan via https://breda.herenboeren.nl/aanmelden.
Omdat er nog geen parkeerruimte is, vriendelijk verzoeken om op de fiets te
komen. Je kunt je fiets veilig stallen bij camping Liesbos.
Programma van de middag
14.45 – 15.00 uur: ontvangst bij Camping Liesbos (Liesdreef 40)
15.00 – 15.30 uur: update locatie, coöperatievorming en vragenronde
15.30 – 16.30 uur: wandelroute rondom de toekomstige Herenboerderij
16.30 – 17.00 uur: vragenronde en mogelijkheid tot het tekenen van een intentie
tot deelname
17.00 – 17.30 uur: afronding met drankje
Hoe werkt het concept?
Hoe krijg je het eten? Iedere week zijn er een aantal afhaalmomenten. Welke dat zijn,
bepalen we samen in de algemene ledenvergadering. Je kunt dan naar de boerderij
komen om je groenten, fruit, eieren op te halen. Een paar dagen voor het ophaalmoment
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maakt de boer bekend welke producten er beschikbaar zullen zijn zodat je er rekening
mee kunt houden in de planning.
Hoeveel kost het? Als je Herenboer
wordt, investeer je eenmalig
€2.000,- in de inrichting van de
boerderij. Als je een eenpersoons
huishouden bent, is je investering
€1.000,- Daarmee wordt je voor
onbepaalde tijd voor 1/200 deel
eigenaar van de boerderij.
Zodra de boerderij ingericht is en
het echte werk start, betaal je
contributie om de boerderij te
laten draaien. In ruil daarvoor mag
je opeten wat de boerderij
oplevert. Hoeveel contributie je betaalt hangt af van het aantal mensen in je huishouden
dat mee-eet van de boerderij. Per mond betaal je ongeveer €11,- per week. Voor een
vegetariër betaal je ongeveer €6,- per week.
Wil jij ook lekker, gezond en duurzaam eten van je eigen boerderij? Sluit je dan snel aan
want ze willen in het voorjaar van 2020 beginnen met de teelt! Begin juli (2019) stond de
teller van deelnemers op 93. Bij 150 gaan ze starten. Meld je dus snel aan!
Wil je meer informatie? www.herenboerenbreda.nl of bij Geertje Nijhoving:
G.Nijhoving@kpnplanet.nl
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Ondernemen in Sportpark
Door Esther Elshof
U heeft haar misschien al een keertje zien rijden of lopen met haar rolkoffer.
Onze wijk heeft namelijk een kapster die bij u aan huis kan komen.
Giselle is haar naam en ze is 40 jaar. Samen met haar man Robert , haar kinderen
Ryan en Robin en hond Cooper ,wonen ze nu al weer heel wat jaren in Sportpark
2. Tot volle tevredenheid.
Giselle is al 24 jaar kapster. Ja, u leest het goed. Op 16-jarige leeftijd stond deze
dame al in de kapsalon. Ze zat toen op de kappersschool en moest vier dagen
werken en één dag naar school. Je kunt dus wel zeggen dat kappen haar passie is.
Als kapper moet je je voortdurend bijscholen. Zo zijn er continu nieuwe
knipcursussen. Na heel veel jaren in de salon gewerkt te hebben, vond Giselle het
hoognodig om eens zelfstandig te worden. Vorig jaar januari startte haar bedrijf.
Haarstylist Giselle. Omdat ze geen salon heeft en bij mensen aan huis komt,
hanteert ze schappelijke prijzen.
Giselle: ”Ik ben hartstikke blij dat ik nu voor mezelf werk. En de zaak loopt goed.
Ik kan niet echt zeggen wat ik het leukste vind om te doen. Of het nu gaat om
folies zetten, permanenten, kleuren of knippen. Ik vind alles even leuk. Op deze
manier leer ik veel mensen kennen. Niet alleen in onze wijk maar ook
daarbuiten.”
Giselle vervolgt: ”In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen. Samen met zoon Ryan
die 10 jaar is, loop ik in het weekend zo’n 4 kilometer hard. Met zoon Robin van
13 ga ik naar Fantasy-festivals. Samen kostuums samenstellen en dan een hele
dag daar rondlopen. Ik kan daar zo van genieten.”
Haar man Robert is voorzitter van de buurtvereniging. Ook daar is Giselle een
vaste vrijwilliger. “Het is altijd stikgezellig en leuk om te doen. Soms is het wel
veel en staat heel het huis op zijn kop. Maar als ik dan die verraste koppies zie
van de kinderen. Dat is echt genieten. Ik zou zeggen: kom ook eens langs of meld
je aan als vrijwilliger via de website.“
Wil je Giselle spreken of boeken, bel dan 06-23109132
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Geef OUD een NIEUWE kans
Door Rinie Smits
U heeft ongetwijfeld ergens in een krantenknipsel of anderszins gehoord van
Tools to Work? De thuisbasis van deze organisatie is al jaren gevestigd in
Teteringen (Breda). Een van de vele projecten van Tools to Work is het
samenstellen van gereedschapskisten voor kans arme jongeren in Afrika. Op deze
manier wordt hen de mogelijkheid geboden een toekomst op te bouwen of een
beroep, waar ze geld mee kunnen verdienen zodat ze het beter
krijgen en ook hun kinderen naar school kunnen gaan. Een betere toekomst voor
je kinderen…. welke ouder wil dat nou niet?
Als voorzitter van de stichting “Voor open doel” ben ik al eerder met deze
bijzondere stichting in contact geweest doordat wij in het verleden aan hen
hebben gedoneerd, voor een project in Sierra Leone en Kenia. Voor honderd
procent is deze donatie ter plekke gebruikt.
Bij weer een bezoekje in de werkplaats van Tools to Work blijft het fascinerend te
zien hoe de vrijwilligers met veel enthousiasme het verzamelde, oude en soms
kapot gereedschap, controleren en herstellen. Vervolgens wordt alles gesorteerd
en in grote zeecontainers verzendklaar gemaakt naar o.a. Afrika, waar het een
tweede kans krijgt bij de hierboven vermelde jonge mensen, die zelfstandig een
bedrijfje willen starten. Zo’n hele operatie wordt van begin tot het einde begeleid
door de medewerkers van de stichting. Door deze situatie van hergebruik
ontstaat een pure win-win situatie.
Hoe kunt u helpen?
Heeft u in uw garage of schuur oud of kapot gereedschap wat u voornemens
bent te vernieuwen of weg te gooien? Denk hierbij aan schroevendraaiers,
hamers, oude tangen, vijlen, zagen, maakt niet uit, laat het mij weten. Ik kom het
bij u ophalen en zorg persoonlijk dat het bij de vrijwilligers van Tools to Work
terecht komt. Mijn nummer is: 06-45156405
Zo gaan we samen OUD een NIEUWE
kans geven, mooi toch?
Alvast dank voor uw medewerking,
Rinie Smits
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Te huur van de buurtvereniging





Biertafel / picknicktafel (€ 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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