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Beste Buurtgenoten,
Als we over twee maanden, na nog twee knallende activiteiten (Sint Nicolaas en
Kerstmis) afsluiten, mogen we met zijn allen terug kijken op weer een geslaagd
en actief buurtvereniging jaar.
Toch wil ik bij dit succesvolle jaar ook stilstaan bij het overlijden van enkele
buurtgenoten. Wij hopen dat u het verlies van uw dierbaren, samen met uw
familieleden, goed heeft weten te verwerken om de positieve kant van het leven
weer zinvol te maken. Nogmaals veel sterkte hierin.
Vanzelfsprekend zullen wij in het nieuwe jaar doorgaan met wat u van ons
gewend bent met mogelijk nieuwe activiteiten. Het is altijd spannend om in een
nieuw jaar twee of drie nieuwe activiteiten te organiseren. Zoals vorig jaar:
schaatsen en zwembadjesdag. Op onze agenda staan o.a. een rommelmarkt
maar ook een fotospeurtocht door de wijk. Heeft u misschien nog een idee, of
wellicht een leuk verhaal voor ons wijkblad, laat het ons weten. Ons eindredactielid Monique Verschuren zou hier heel blij mee zijn.
Maar zoals gezegd eerst nog Sint Nicolaas en Kerstmis. Weer heeeeel veel pieten
komen langs, met een cadeautje, bij alle kinderen uit de buurt die een kleurplaat
hebben ingeleverd bij kapper Youp. En tenslotte ter afsluiting van het jaar een
verlichte Kerstoptocht door de wijk waar iedereen die wil -verkleed in Kerstsfeer
zou leuk zijn- gewoon mee mag lopen.
Begin januari moet je zeker onze website en facebook in de gaten houden.
Mogelijk gaat de jaarlijkse en traditionele kerstboomversnippering, voor het
eerst, op ons eigen Achillesplein plaatsvinden. Hierover zijn we nog in gesprek
met de gemeente. Met muziek, licht- of lasershow en een grootse loterij (gratis
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lootjes voor ingeleverde kerstbomen) wordt het ongetwijfeld een mooie eerste
activiteit van het nieuwe jaar.
Zo zie je maar, na wederom een mooie zomer en een prachtige herfst, zou ik
zeggen laat die winter maar komen zodat wij met een warme jas en das onze
nieuwe ideeën kunnen uitbroeden.
Namens mijn collega’s Esther, Ritchie, Koen en Robert, wens ik u gezellige
kerstdagen en een onwijs mooi en gelukkig nieuw jaar 2020.
Rinie Smits
Vice voorzitter, 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

Meterkastkaart
Op de website van de Wijkraad vind je de Meterkastkaart:
http://www.wijkraadsportpark.nl/meterkast. Hier staan alle ‘need to know’
nummers in één overzicht als het gaat om onveilige situaties en buurtpreventie.
Of kijk op: https://buurtpreventiebreda.nl/wpcontent/uploads/2018/12/0163_18-Meterkastkaart-Buurtpreventie_V7.pdf.
Handig, hang hem op in je meterkast!
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Schrijverstalent
Omdat één van onze schrijvers gaat
stoppen, zoeken we een nieuwe schrijver
(v/m).
Heb jij altijd al eens voor een groter publiek
willen schrijven? Mis je een rubriek? Zou je
5x per jaar wel eens iemand willen
interviewen en dit in het buurtboekje terug
willen lezen? Of heb je andere ideeën? Dan
is dit je kans! Geef je op via
info@sportpark2.nl

Winkelwagentjes...
Door Jacques de Gruijter
Het Valkeniersplein is vaak erg druk om de auto te parkeren. Meer kans heb je bij
De Burcht, ik zet ‘m dan graag weg aan de kant van Appie, want daar kan je weer
gemakkelijker de weg opdraaien.
Jawel, er wordt nagedacht en vooruitgekeken.
Maar er mag ook minder nagedacht worden zo nu en dan.
Voordat ik de winkel inschiet (Appie of Jumbo) scoor ik een winkelwagen. Maar ik
probeer wel altijd een wagentje te scoren van de betreffende winkel.
Als dat niet lukt en ik loop met een blauw wagentje in een gele winkel of met een
geel wagentje door een blauwe winkel voelt dat niet prettig. Alsof de
medewerkers me nakijken met een blik van “die heult met de vijand”.
Mijn dochter Margo die
achter de kassa bij de
Appie werkt drukte me op
mijn overgevoelige hart
dat dat echt niet zo is.
Voor haar niet tenminste
en dan twijfel ik toch weer.
Maar hoe lekker voelt het
om aangekomen op de
parkeerplaats een gele kar
in een blauwe rij te
drukken en het past
allemaal precies! Daar
schep ik ’n licht genoegen
in.
Werkt raar, het menselijk
brein. Ik ga er maar ‘ns
minder over nadenken.
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Voorleesverhaal over Sinterklaas
Door Rinie Smits
Hallo jongens en meisjes uit Sportpark II,
Dit is een verhaal over het Grote Boek van Sint-Nicolaas. Een echt gebeurd
verhaal verteld door de verhalenpiet van Sint-Nicolaas. En het verhaal begint
natuurlijk in ….Spanje, want jullie weten allemaal dat Sint-Nicolaas in Spanje
woont. Maar wat ik mij nu afvraag is: Weten jullie eigenlijk wel Hoe Sint-Nicolaas
daar woont? In een huis of in een appartement of misschien in een bungalow?
Nou, echt niet, ik zal het jullie zeggen: hij woont in een kasteel, een heel groot
kasteel. Maar waarom zou Sint-Nicolaas in zo’n groot kasteel wonen?
Omdat hij een Goedheiligman is? Of dat hij dat leuk vindt? Of omdat hij zoveel
pieten heeft? Of… hij misschien anders al die cadeautjes voor de kinderen niet
kwijt kan?? Allemaal vragen en vragen en nog meer vragen. Het kasteel van SintNicolaas heeft wel 100 kamers!! En weet je, het kasteel heeft ook zeker 40
schoorstenen!

Maar waarom zouden er eigenlijk zoveel schoorstenen op het kasteel staan? Zal
ik uitleggen. Die 40 schoorstenen staan er zodat de zwarte pieten, eigenlijk zijn
het zijn schoorsteenpieten, het hele jaar door goed kunnen oefenen om de
pakjes precies in de schoorsteen te gooien als zij Sinterklaas in Nederland op 5
december daarbij helpen. En het oefenen gaat als volgt. Meestal staat er een
schoorsteenpiet onderaan de schoorsteen en een schoorsteenpiet boven bij de
schoorsteen op dak. Als er dan een pakje naar beneden komt dan vangt de piet
onderaan de schoorsteen het op, loopt naar buiten en gooit het pakje weer terug
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naar de piet op het dak, en dat doen de schoorsteenpieten zo de hele dag,
daarom komt het dat de meeste pieten heel goed kunnen gooien en dus ook erg
goed kunnen vangen. Slim hè.
Wanneer de Sint na ’n jaar vanuit Spanje met zijn boot en al zijn
schoorsteenpieten – inpakpieten - schoonmaakpieten en vrolijke dansende
pieten weer op bezoek gaat bij de kinderen in Nederland, moet er natuurlijk heel
veel geregeld worden. Om te beginnen moet eerst de stoomboot in orde
gemaakt worden, want die heeft het hele jaar in de haven bij het kasteel van
Sint-Nicolaas stil gelegen. Natuurlijk moet de mast van de stoomboot goed
gepoetst worden, want daar komen weer de gekleurde vlaggetjes aan te hangen
die altijd zo mooi en gezellig in de wind waaien.
Alle schoonmaakpieten zijn dan hele dagen van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds
laat druk aan het poetsen zodat de stoomboot bij aankomst in Nederland er picobello uit ziet.

Moe van al het werk vallen alle pieten dan ‘s avonds in slaap maar gaan de
volgende dag toch weer vrolijk verder. Wanneer de boot helemaal klaar is en
mooi glimt, gaan de inpakpieten de pakjes uit de schatkamer van Sint-Nicolaas
halen en een voor een voorzichtig in de boot leggen. En met zoveel pakjes voor
de kinderen uit Nederland gaat dat natuurlijk heel lang duren. De Hoofdpiet
heeft van Sint-Nicolaas de opdracht gekregen om alles goed in de gaten te
houden, want er mag niets fout gaan of vergeten worden. In de pepernootfabriek
van Sint-Nicolaas hebben de pepernootpieten het hele jaar pepernoten gemaakt
dus in het magazijn staan zakken vol pepernoten die ook in de boot worden
geladen. Dit jaar zijn er zoveel pepernootzakken dat de boot helemaal scheef
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hangt. Maar de pepernoten zijn héééél belangrijk voor de kinderen zegt SintNicolaas, dus die moeten echt allemaal mee. En wat dacht je van Amerigo, het
prachtige witte paard van Sint-Nicolaas. Het hele jaar heeft Amerigo goed uit
kunnen rusten in de koninklijke stallen van Sint-Nicolaas en verwend geweest
met heerlijk voer, natuurlijk door de …verzorgingspieten, juist.
Toch is er nog iets wat het aller, aller, belangrijkste is en wat niet vergeten mag
worden. Weten jullie wat dat is? Het Grote Boek van Sint-Nicolaas. Want als de
Sint op bezoek gaat bij de kinderen neemt hij altijd zijn Grote Sint-Nicolaas Boek
mee. Het hele jaar werkt Sint-Nicolaas in alle rust op zijn kasteel in Spanje aan
het boek, zodat hij alles weet van de kinderen in Nederland. Maar… jullie weten
dat Sint-Nicolaas niet zo piepjong meer is en het daarom onmogelijk is om van
zoveel kinderen alles te onthouden en het Grote Boek helpt de Sint daarbij. In het
Grote Boek staan de namen van alle kinderen. Deze kinderen wonen natuurlijk in
Nederland en wachten tot de Sint langs komt en een pakje brengt. In het boek
staat ook hoe oud het kind is en wat het allemaal leuk vindt en waar het van
houdt. En of ze lief zijn geweest. Maar ook staat er in of de kinderen af en toe wel
eens ondeugend zijn geweest, echt wel. Dus jullie begrijpen wel, en dat is ook wel
te zien, waarom het Grote Boek van de Sint erg groot en dik is. Ik vind het
daarom best knap van de Sint dat hij precies onthoudt welk kind op welke
bladzijde staat. Sint-Nicolaas is de enige die dit weet want het is namelijk zo dat
niemand anders in het Grote Boek mag lezen, zelfs de Hoofdpiet van SintNicolaas niet. Daarom heet het ook: Het Grote Boek van Sint-Nicolaas.

En weet je wat ook wel grappig is, het boek past ook heel goed bij de kleding van
Sint-Nicolaas, vinden jullie ook niet? Het boek is rood met goud, net als de
mantel en de mijter van de Sint-Nicolaas. De bladzijdes van het grote boek zijn al
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een beetje gekleurd en gekruld. Dit is niet omdat het zo hoort, maar omdat het
boek al zo oud is. De enige die in het boek mag schrijven is vanzelfsprekend
alleen Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas schrijft heel netjes in zijn boek met van die
mooie sierlijke letters en veel krulletjes. In het boek mag alleen maar met
potlood worden geschreven en dit is omdat kinderen elk jaar weer anders zijn
bijvoorbeeld: Ze zijn een jaartje ouder geworden, of veranderden van school, of
gaan op een andere sport. Sint-Nicolaas kan dan alles uitgummen en met een
potlood weer nieuwe dingen opschrijven. En zo weet Sint-Nicolaas altijd de
nieuwste dingentjes van de kinderen, handig toch!
Ondanks alle goede voorzorg maatregelingen van de Hoofdpiet en zijn
inpakpieten was er iets heel ergs gebeurd. Om te zorgen dat toch wel de juiste
pakjes bij alle kinderen zouden aankomen had Sint-Nicolaas enkele postpieten
met een kleinere boot alvast vooruit gestuurd met al wat pakjes én het Grote
Boek van Sint-Nicolaas. Afgesproken was dat deze postpieten van te voren de
pakjes en het Grote Boek alvast in het kasteel van Sint-Nicolaas in Nederland
zouden weg zetten. Want Sint-Nicolaas heeft natuurlijk in Nederland OOK een
kasteel, ja wat dacht je dan. In dat kasteel kan Sint-Nicolaas, na de lange
boottocht uit Spanje, eerst goed uitrusten voordat hij alle bezoekjes gaat doen.

Op de boot naar Nederland hadden Sint-Nicolaas en de andere pieten het reuze
naar hun zin en de liedjespieten zongen naar harte lust, het leek wel één groot
feest. Om goed op de hoogte te blijven wat er allemaal in Nederland gebeurde
bekeek Sint-Nicolaas elke dag de digitale krant op de boot. Maar…. wat las hij
nou, dat kon toch niet waar zijn!!!
Lees verder op bladzijde 19.
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Kleurplaat
Naam:
Adres:
Leeftijd:
jongen / meisje
Thuis op 27 nov. tussen 16-18u: ja / nee

Uiterlijk 21 november inleveren bij kapper Youp!
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Vervolg van bladzijde 14.

Er zou zijn ingebroken in zijn kasteel in Nederland en het Grote Boek van SintNicolaas was gestolen. Meteen riep Sint-Nicolaas zijn hoofdpiet en nog wat
andere belangrijke pieten bij hem en zei: “Alle pepernoten nog aan toe, nog
vanmiddag wil ik weten of dit naar verhaal wat er in de krant staat waar is”. Alles
was in rep en roer op de boot en al heel snel begrepen alle pieten op de boot dat
er wel iets heel vreselijks moest zijn gebeurd, want Sint-Nicolaas liep heel droevig
rond. Even later hoorden alle pieten over het stelen van het Grote Boek uit het
kasteel van Sint-Nicolaas in Nederland. Vreselijk, en wat nu, hoorde je ze allemaal
tegen elkaar zeggen.
Hoe wist Sint-Nicolaas nu
welk pakje voor welk kind
was? Hij had immers zijn
Grote Boek niet meer. “Ja
hoofdpiet”, zei Sint-Nicolaas,
“dat is een groot probleem”.
Sint-Nicolaas kreeg er
rimpels van op zijn
voorhoofd. Het kraakte in
zijn hoofd als hij dacht aan al
die kinderen, en dat waren er
heel veel, die nu misschien
geen cadeautje zouden
krijgen. Tot diep in de nacht
zat Sint-Nicolaas, samen met
enkele denkpieten, bij het
licht van een kaarsje, te piekeren maar werd er niets wijzer van. De volgende
morgen gaf hij zijn hoofdpiet opdracht onmiddellijk contact op te nemen met de
beveiligingspieten van het kasteel in Nederland om zo kost wat kost tot een
oplossing te komen voor dit groot probleem. Meteen ging de postpiet bellen met
beveiligingspieten op het kasteel. En inderdaad kreeg hij te horen dat er was
ingebroken in het kasteel van Sint-Nicolaas. Met bibberende stem vertelde de
beveiligingspiet aan de hoofdpiet dat alleen het Grote boek van Sint-Nicolaas was
verdwenen. Ook op het kasteel van Sint-Nicolaas was iedereen in paniek en alle
aanwezige pieten, groot en klein, waren aan het zoeken. Alle 100 kamers van het
kasteel werden van onder tot boven overhoop gehaald en er werd niets
overgeslagen maar… vonden niets.
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Totdat de opper-beveiligingspiet in het Nederlandse kasteel van Sint-Nicolaas
voor de zoveelste keer nogmaals ging kijken in de studeerkamer van Sint
Nicolaas, want daar zou het Grote Boek weggelegd zijn. Maar het was eigenlijk
niet te doen want de studeerkamer van Sint-Nicolaas stond bomvol met boeken.
Toen hij helemaal achterin de kamer kwam, hoorde hij een geluid wat hem heel
bekend voorkwam!! Het leek wel of hij iemand hoorde snurken? Maar dat kon
toch niet. Niemand kon zonder sleutel in de studeerkamer van Sint-Nicolaas.
Voorzichtig keek hij om een hoekje en wat zag hij daar? Er lagen inderdaad twee
inbrekers te slapen en te snurken. En wat denken jullie, de ene dief lag met z’n
hoofd op het Grote Boek van Sint-Nicolaas wat hij gebruikte als kussen! De
opper-beveiligingspiet raakte eerst in paniek wat moest hij nu doen? Toen zei hij
tegen zichzelf: “Luister jij bent de hoofd beveiligingspiet dus je moet dit alleen
oplossen”. Hij pakte meteen het Grote Boek af en nam de twee dieven mee.
Toen de dieven waren opgesloten belde hij direct naar de stoomboot van SintNicolaas en vertelde tegen de hoofdpiet dat hij de dieven had gevangen en het
Grote Boek terecht was. Nu kon Sinterklaas weer volop lachen en alle pieten op
de boot sprongen en dansten dat het een lust was. Nu kon Sint-Nicolaas toch alle
kinderen uit het Sportpark, die in
het Grote Boek stonden, toch
nog hun cadeautjes afgeven. En
zodoende heeft dit verhaal over
het Grote Boek van Sint-Nicolaas
gelukkig een mooi einde.
Nu maar dromen over mooie
cadeautjes. Groetjes van de
verhalenpiet.
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Sinterklaas of zijn pieten zijn op 27 november in de buurt
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
uiterlijk donderdag 21 november!
Voor alle kinderen die een kleurplaat inleveren,
heeft Sinterklaas weer een leuke verrassing. Zijn
Piet(en) komen die brengen op woensdag 27
november tussen 16 en 18 uur. Verwacht je dat je
niet die tijd 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.
Bericht voor de ouders: de Pieten doen er alles aan om de juiste cadeautjes op 27
november in de buurt te hebben. Als de tekening te laat wordt ingeleverd, gaat
dat niet meer lukken. Mocht het écht niet lukken, neem dan contact op met het
bestuur (info@sportpark2.nl). We zoeken dan naar een passende oplossing.
Anders zullen de Pieten helaas niet langs kunnen komen.

Onderhoudswerkzaamheden aan het groen in het Wilhelminapark
In het Wilhelminapark worden de komende maanden door de gemeente Breda
diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn nodig
om de oorspronkelijke zichtlijnen in het park te herstellen en zieke en
dode bomen te rooien (4 stuks).
Het zicht op de waterpartijen zal verbeterd worden. De werkzaamheden
(snoeiwerk aan diverse bomen en struiken en het verwijderen van enkele
kastanjes en een vleugelnoot) zijn voor het broedseizoen 2020 gereed. Het is
zeker de bedoeling nieuwe bomen hiervoor terug te planten. Samen met de
werkgroep Platform Wilhelminapark is afgesproken een beplantingsvoorstel te
doen voor het hele park. Er zal een lijst opgesteld worden met toe te passen
boomsoorten bij uitval van bomen in het park. Hierbij wordt rekening gehouden
met de biodiversiteit, het klimaat en meer diversiteit. De verwachting is dat de
nieuwe bomen in het najaar van 2020 geplant kunnen worden.
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Halloween was fantastisch!
Vanaf 7 uur ‘s avonds kon de wandelroute worden opgehaald op het
Achillesplein. Het was al aardig donker. In kleine groepjes liepen veel mensen
(zeker niet alleen kinderen) al dan niet verkleed naar de adressen op de kaart. Op
vier adressen was een spannende voorstelling gemaakt door de bewoners. En
aan het eind van de route aangekomen, konden de stoere jongens en meiden
nog een parcours door.

Wat een griezelige dingen waren er te zien! Een man liep met een geweer achter
een skelet aan, maar hij heeft het zelf niet overleefd. Een dode was opgestaan uit
zijn doodskist, een slager was aan het werk. Engerds, “marshmallowman”,
heksen en andere creepers moest je uit de weg gaan. Er waren versierde huizen
met pompoenen, spookachtige zaken en heksen. En op een adres werden
iemands organen uit zijn lichaam gezogen. Als dat nog niet genoeg was; je kon
ook jezelf laten onthoofden. Aaaargh!
De hele buurt liep uit om het spektakel te zien. Het is nog onduidelijk of iedereen
daarna wel goed heeft geslapen…
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Kerstmannen in de wijk op 21 december
Zaterdagavond 21 december 2019 bezoeken de Kerstmannen Sportpark II !
Meer details volgen via de nieuwsbrief en facebook.

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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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

Wit
De deadline zie ik rap naderen in mijn agenda: het buurtboekje heeft mijn “mare”
weer nodig. En ik weet niks te schrijven. Graag wil ik weer iets over Yuki San
schrijven, maar er schiet me niks grappigs te binnen. Het leven met mijn hondje
wordt normaler kennelijk! Ik zit er niet meer bovenop met al mijn aandacht.
Of heb ik het te druk met andere dingen? Vast wel! Een cursus hier, een cursus
daar en ook nog een plekje gevonden bij een nieuwe toneelgroep. Het Witte
Water heten ze. En ja, dat “wit” past wel bij mij en mijn witte hond en mijn witte
fietsen. Dat brengt me bij mijn witte Suzuki Jimny…. Die heb ik los moeten laten
als een blaadje van de boom. Het is herfst, de tijd van loslaten! Maar ojee wat
doet dat zeer.
Jimny was mijn vriendje dat met me mee gegaan is na de scheiding. Vanaf het
eerste ogenblik was ik verliefd op dit “lego-blokje”. Stoer en klein, ik voelde me
één met hem. Maar eerlijk is eerlijk, rijden deed ik er niet vaak in. Bij een garage,
tijdens het onderhandelen over de inruilprijs, zei ik dat ik eigenlijk voornamelijk
verliefd naar hem zat te kijken.
“Goedemorgen Jimny” en een
aaitje over zijn motorkap.
“Welterusten Jimny” en dat was
weer een dag!
Het onderhandelen vond ik heel
leuk en ik boorde een verborgen
talent aan. Maar de prijs was dat
ik Jimny moest inleveren en dat
had ik in de lol vergeten. Een dag
van afscheid nemen, leeg ruimen en wat vieze plekjes wegwerken en natuurlijk
ook nog een laatste rondje rijden.
Nu staat hij trouwens weer als nieuw te stralen in de showroom van garage Ten
Oever. En hier? Hier staat nu een zwarte gewone auto voor mijn deur…. Hoe kan
ik die ooit terugvinden op een parkeerplaats? En moet ik nu ook andere fietsen
gaan kopen en een zwarte hond?
25
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Rikken en jokeren
Wist jij al dat de buurtvereniging rik- en jokeravonden organiseert? De eerste
avond is al weer geweest, maar er volgen er nog meer deze winter!
Deze gezellige avonden vinden plaats in Gemeenschapshuis De Zandberg
(Zandberglaan 54B te Breda). 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. De avonden zijn
op de volgende data:
 Woensdag 27 november 2019
 Woensdag 18 december 2019
 Woensdag 29 januari 2020
 Woensdag 26 februari 2020
 Woensdag 25 maart 2020

Campus college: de verborgen impact
Dinsdag 19 november 2019 | 19.30 – 21.00 (inloop vanaf 19.00 uur) | het
Campustheater, Emerweg 27 in Breda (ingang Orion Lyceum) | gratis toegang |
Aanmelden:
https://docs.google.com/forms/d/1iWYOv6na9ZZqHYzjKRRk6_nmgXsXIUlaC3FQaqwSXA/viewform?edit_requested=true
In een interactief, vermakelijk college vertelt Saskia Mulder, the social reporter
(van YouTube), over haar allergrootste passie waarvoor ze zelfs haar baan
opzegde… duurzaamheid. Als storyteller brengt ze mensen en initiatieven die de
wereld verbeteren onder de aandacht. Met veel enthousiasme neemt ze haar
publiek mee in haar verhaal. Na afloop weet je precies met welke dagelijkse
keuzes jij het meest effectief kunt verduurzamen.
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Ondernemen in Sportpark
In Ondernemen in Sportpark interviewen wij ondernemers die gevestigd zijn in
Sportpark 2 om jullie, als lezers, kennis te laten maken met de mensen achter de
bedrijven. In deze editie van Ondernemen in Sportpark interviewen wij Raúl
Godron over zijn bedrijf FFMO Vastgoed.
Adviserend projectontwikkelaar en projectmanager in vastgoed
FFMO Vastgoed is een adviserend
projectontwikkelaar en projectmanager in
vastgoed voor particulieren en professionals.
Van klein tot groot, van renovaties tot en met
nieuwbouw. Veelal zijn zij actief met
binnenstedelijke opgaven en moeilijke dossiers.
Lokaal maar ook daarbuiten want het
werkgebied loopt tot en met Amsterdam.
FFMO Vastgoed
Raúl is de eigenaar en projectontwikkelaar van
FFMO Vastgoed dat inmiddels 6 jaar bestaat.
“Ik heb de naam gekozen omdat ik met het oog op de toekomst voor mijn gezin
iets wil opbouwen en mogelijk nalaten. De letters staan voor de namen van mijn
kinderen en vrouw. Daarnaast verwijst de naam naar de core business van het
bedrijf.”
Wat het werk zo leuk maakt
“Elke dag is anders, spannend en leerzaam. Bouwend aan de toekomst en tegelijk
zijn we bezig om mensen te helpen met hun woongenot.”
Voordelen van een bedrijf in Sportpark
FFMO Vastgoed is vanaf het begin al gevestigd in Sportpark. De voordelen van
een bedrijf in Sportpark zijn voor Raúl dat het dichtbij het centrum (van Breda)
ligt en dat hij snel op de uitvalswegen zit naar de randstad en andere dorpen en
steden. Het werk voor Raúl is meestal in de grotere steden te doen, zoals
Rotterdam en Den Haag.
Waar Raúl zijn bedrijf over vijf jaar ziet
“Waarschijnlijk niet meer in het Sportpark maar wel in of dichtbij Breda. Door
uitbreiding van het werk zullen we waarschijnlijk naar een kantoor aan de rand
van Breda moeten kijken in plaats van in de woonwijk te blijven.”
30

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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