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Colofon
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.

Schrijvers: Jan Brouwer, Esther Elshof, Jacques de Gruijter, Merijn Melis, Geertje
Nijhoving, Ritchie Piessens, Rinie Smits, Monique Verschuren, Diana Voeten
Eindredactie en lay out: Monique Verschuren
Sportpark II Nieuws wordt gedrukt bij GGz Breburg locatie Breda.
Bankgegevens: ING IBANnr.: NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II
Website: www.sportpark2.nl
Kopij voor buurtboekje en E-mail: info@sportpark2.nl

Bestuur buurtvereniging:
Voorzitter: Robèrt Snelders Vice-Voorzitter: Rinie Smits Penningmeester: Esther
Elshof Secretaris: Ritchie Piessens
Vacature voor nog een of twee bestuursleden
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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Beste Buurtgenoten,
In het voorwoord van het eerste buurtboekje in februari dit jaar schreef ik nog:
Wat zal 2020 ons allemaal brengen? Aan deze regel denk ik juist nu vaak terug
terwijl Nederland en heel de wereld vecht tegen het coronavirus, want kort
hierna bleek het voorjaar er ineens heel anders uit te zien dan iedereen zich
hiervan had voorgesteld. Gaan we dit ooit nog vergeten?
Gebeurtenissen die niet zijn voor te stellen. Plotseling iedereen thuis, bijna alles
gesloten, grote aantallen opnames in ziekenhuizen. Dagelijks worden we door de
media uitgebreid hierover op de hoogte gebracht. Ik ga daarom hier niet verder
over schrijven omdat daar de professionele bronnen over gaan. Maar wat wel
heel leuk is om te melden zijn de fantastische en spontane initiatieven van u allen
tijdens de afgelopen verplichte, isolatie woningdagen en -weken.
Zoals bij het massaal applaudisseren voor het zorgpersoneel, het was echt overal
te horen, kippenvel. Tekeningen, kaarten en brieven schrijven voor ouderen in de
zorg, om hen een extra hart onder de riem te steken, de ‘berenchallenge’, hoe
lief allemaal. Straten vol getekend met hartjes en meelevende teksten door de
kinderen en ouders om vervolgens door een drone te worden gepubliceerd voor
de krant, g e w e l d i g. Koningsdag in oranje versierde straten met spelletjes en
muziek in onze wijk. En ja op mijn leeftijd kan ik dan zeggen, het was ouderwets
gezellig. Voor al uw spontane en meegeleefde acties, een zeer gewaardeerde
chapeau. Waar een kleine buurt groot in kan zijn, ONZE BUURT, waar wij samen
trots op mogen zijn.
Onze eerste activiteit in het nieuwe seizoen, Pasen, is door bovenvermelde
omstandigheden daardoor ook anders georganiseerd. Het bleek voor vele
enthousiaste kinderen toch een aangename verrassing en een goed alternatief te
zijn.
Doordat activiteiten in verenigingsverband vooralsnog zijn uitgesloten moeten
ook wij nog even een pas op de plaats maken. Via onze buurt-website en
facebook houden wij u op de hoogte wanneer wij weer “los” kunnen.
Wij zien u graag -zodra dat weer mag- bij onze volgende activiteit. Blijf gezond en
let op uzelf en anderen.
Rinie Smits, vice-voorzitter
Wat is het toch heerlijk om in Sportpark II te wonen en lid te zijn van onze
buurtvereniging.

5

6

Zaterdag 4 juli: Tweede editie van…

Buurtvereniging Sportpark II presenteert –als de omstandigheden het toelatende tweede editie van Achilles Book of Records
Na de succesvolle eerste editie vorig jaar, keert dit spektakel weer terug.
Je doet tien spellen, als individu tegen alle andere deelnemers. Denk aan
zaklopen, hindernisbaan, spijker slaan, blikgooien, en nog veel meer!
Heb jij eind van de middag de meeste punten verzameld?
Dan mag jij je de kampioen van Sportpark II noemen in jouw leeftijdsklasse!
Je kunt kampioen worden
in diverse leeftijdsklassen.
Het vindt plaats op het
Achillesplein, start om
13:00 uur. Inschrijven niet
nodig, gratis voor leden.
Bij het ter perse gaan van
het boekje, was nog niet
bekend hoe we deze
activiteit mogen
organiseren. We zullen de
regels rondom Corona in ieder geval respecteren. Voor nu lijkt het erop dat
kinderen tot 13 jaar in ieder geval mee kunnen doen, waarschijnlijk moet
iedereen wel zelf voor eigen drinken (en eten) zorgen. En de begeleiders zullen
een afstand van 1,5 m aanhouden naar de kinderen toe.
Controleer regelmatig onze Facebook pagina en/of website voor het laatste
nieuws!
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Het buitenleven!
Ik ben iemand die graag onderweg is. Een uithuizig type! Nog maar net
terugkomend van de ene trip, ben ik de volgende al aan het plannen. En daar is
abrupt een grote streep doorheen getrokken. Alle uitstapjes zijn gecanceld en
nieuwe zijn (nog) niet goed te plannen vanwege onzekerheid hoe alles zich gaat
ontwikkelen. "Blijf zoveel mogelijk thuis" is nu het motto.
Dit toepassend, is er meer tijd om bij dingen stil te staan en ben ik mij meer
bewust van al het moois dat de natuur mij toont om mij heen. Ik heb het dan niet
over de prachtige omgeving rondom Breda, maar vooral in onze eigen tuin! Ik zie
ineens hoe de blauwe regen zich toont in al zijn glorie. En dat de druif zich nu
prachtig een weg baant boven ons fietsenrek. Ik zie dat de kleine rozemarijn
plantjes, die wij vorig jaar geplant hebben, zijn uitgegroeid tot enorme bossen. En
ik zie dat ik met onze laurier plant iedereen in de buurt kan trakteren op een
flinke bos, aangezien deze qua proportie is uitgegroeid tot een klein boompje.
Het kan niet op, zoals alles mooi bloeit en groeit. En ondanks het feit dat ik het
normale leven enorm mis, geniet ik nu van de prachtige natuur in mijn eigen tuin.
Dichtbij huis!
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Terugblik Pasen 2020: Eerste
Paasdag kwamen we naar de
leden toe!
De omstandigheden lieten het helaas niet
toe om ons traditionele eieren zoeken te
organiseren op Eerste Paasdag. Normaal
doen we dat op het terrein van de KMA
aan de De la Reijweg. Traditioneel het
eerste moment in het jaar waarbij de
buurt elkaar – na een lange winter –
weer ontmoet. Onder het genot van
koffie/thee en een lentezonnetje wordt
er bijgepraat.
Als bestuur wilden we (zeker in deze tijd)
wat leuks doen voor de kinderen in de
wijk. Als alternatief hebben we leuke
paasverrassingen uitgedeeld aan de
kinderen van de leden die aangaven dat
te willen. Zondagochtend 12 april trok
het bestuur de wijk in om zo’n 90
kinderen te verrassen met iets lekkers.
Aan de vele enthousiaste reacties konden
we merken dat dit gewaardeerd werd.
Uiteraard hopen we dat we jullie snel
weer kunnen ontmoeten. En dat dit bij
een eenmalige alternatieve invulling kan
blijven.
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Contributie 2020 bedraagt € 10 per adres
Kort nog even iets over uw lidmaatschapscontributie van onze buurtvereniging. U
begrijpt, deze is onmisbaar voor de continuïteit van ons voortbestaan. Vandaar
deze extra geheugensteun om niet te vergeten. De bijdrage voor het
lidmaatschap van 2020 is vastgesteld op: € 10 per gezin voor een heel jaar. Waar
vindt u dat nog!
We willen iedereen vragen om dit bedrag over te maken op het banknummer
NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II, onder vermelding van naam en vooral
ook het adres! Dan gaan we er samen weer een mooie besteding aan geven.
Alvast bedankt.
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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

Verhuisd
Hallo allemaal, ik woon nu in Oosterhout en heb het daar reuze naar mijn zin. We
zitten hier dicht aan de bosrand en dat is echt bijzonder na heel mijn leven in de
stad gewoond te hebben. Geboren en getogen in Breda! Nooit verwacht dat ik
zonder Breda zou kunnen, dat ik ergens anders zou kunnen aarden. Maar het is
gelukt. Ik mis het drukke stadsleven niet en geniet hier van de rust en het geluid
van de vogeltjes. Die kwetteren er vrolijk op los! Ook de reigers kunnen er wat
van. Op onze avondronde met Yuki horen we ze, wat hebben die vogels elkaar
veel te vertellen. Ook horen we dan regelmatig uilen. Zo bijzonder! Het lijkt wel
of ik op vakantie ben.
Er is hier in huis en tuin nog wel
heel veel te doen en ook de
garage staat nog tot aan de nok
toe vol met dozen. Twee
huishoudens in een huis krijgen
is toch een behoorlijk gepuzzel.
Doen we dat van jou weg of dat
van mij?
En nu door corona is het echt
weggooien en dat doet pijn. Een goede bank van Kian en van mij een mooi kastje.
Hop naar de stort! Aiiii na een uur daar in de file gestaan te hebben, zien we hoe
alles meteen gesloopt wordt. Ik draai me maar snel om….
Ik kijk hoe we hier samen een nieuwe plek maken en geniet er iedere dag van. En
Yuki geniet ook! Wel mist ze nog een hondje waar ze lekker mee kan dollen.
Maar ik laat haar maar even zelf aan het woord….
Hallo allemaal, Yuki hier….kennen jullie mij nog? Ik ben dat kleine spierwitte
hondje, dat lijkt op een vosje 😉 Op een dag woonden we kennelijk hier in
Oosterhout. Eerst dacht ik nog dat we op vakantie waren en dat we dus weer
terug zouden gaan naar de flat. Maar nee, we blijven dus hier. Het is wel wennen
hoor, want hier lopen er gewoon mensen langs het raam! Dat had ik nog nooit
gezien en heb dus wat af gegromd…. Maar kennelijk is dat hier normaal. Ook rijdt
er iemand gewoon bijna tot aan ons huis en als ik dan blaf, kijkt mijn vrouwtje
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verbaasd op en zegt dat dat gewoon de buurman is. En achter in de tuin heb ik
ook al staan janken als een wolf omdat daar iemand bezig was… is kennelijk de
achterbuurman en ook normaal.
Poeh, wat heb ik hier veel te leren! Maar het is ook geweldig, want ik kan hier
gewoon naar buiten en dan echt rennen. Heerlijk! Wel moet ik af en toe een kat
wegjagen. Die van de buren denkt dat hij gewoon hier mag komen, nou mooi
niet, hier ben ik de baas. Al heeft die rotzak me wel al een keer een lelijke tik
gegeven op mijn neus, dus hou ik nu wel wat afstand.
Verder zijn hier heel veel plaatsen waar ik mag snuffelen en een plasje en poepje
doen. Er is hier dichtbij ook een speciaal hondenpark waar ik los mag lopen. Luxe!
Maar er zijn hier wel veel grote honden en daar ben ik nog een beetje bang van…
Samen met mijn vrouwtje lukt het wel om kennis te maken. Zij aait de hond dan
over zijn kop en dan kom ik stiekem dichterbij en ruik aan zijn kont. Tja, wij
honden doen dat kennismaken zo! Jullie geven elkaar een hand, maar dat zie ik
de laatste tijd niemand meer doen….
Nou tot ziens allemaal, ik ga weer in de tuin spelen!
Groetjes en een fijne, rustige en gezonde zomer, Marijn en Yuki
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Bezorgers gezocht: 4 x per
jaar 20 boekjes rondbrengen
Vier keer per jaar valt het
buurtboekje bij jou op de mat.
Deze wordt bezorgd door
vrijwilligers. Momenteel zijn wij
op zoek naar twee vrijwilligers om
de boekjes te bezorgen in een
paar straten. Het gaat om één
keer 19 en één keer 24 adressen.
Wie wil deze verantwoordelijke
taak op zich nemen? En door weer
en wind onze leden blij maken? Je
kan natuurlijk ook gewoon tussen
de buien door even gaan, of als de zon schijnt…
Aanmelden kan via info@sportpark2.nl
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Nieuws van de Wijkraad
Wilhelminapark 125 jaar: feest op 20 september gaat wijzigen
Vanwege het coronavirus zal het feest voor bewoners om het 125 jarig bestaan
van ons mooie park te vieren op 20 september a.s. met de wijken Zandberg Oost
en Sportpark 1 en 2 helaas geen doorgang vinden. Toch willen we dit feit niet
ongemerkt voorbij laten gaan. We zullen een aantal kleinere activiteiten in de
maand september organiseren, waaronder een speurtocht voor kinderen en voor
volwassenen en kinderen een foto wedstrijd en waarschijnlijk een jeu de boulesen tafeltennistoernooi. Omdat we nog in de voorbereidingsfase zitten, kunnen
we er op dit moment nog niet veel meer over zeggen maar dat zal dan in de
volgende nieuwsbrief gebeuren! Het feest voor alle omwonenden hebben we
uitgesteld naar volgend jaar.

Foto door G.Lanting - Eigen werk, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5691564
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Mislukt boodschappen doen
Door Jacques de Gruijter

Ada gaat vanavond eten koken. Iets van ’n curry. Wat ik moet hebben staat wel
op zo’n zakje. We hebben al een paar keer een groene curry gegeten, dus nu
eens een keer een rode curry. Ik ben bij de kleine Appie bij De Burcht en kom er
tot mijn spijt achter dat er maar drie soorten van die zakjes zijn, veel minder dan
bij de grote Appie op ’t Valkeniersplein.
Wat mij nog meer spijt is dat ik vergeten ben een leesbrilletje mee te nemen, en
die Aziaten schrijven in hele kleine lettertjes. Maar hee, ik maak in al mijn digitale
wijsheid een foto van een zakje dat niet lijkt op een groene curry en zoom in. Wat
ben ik toch een handige donder 😊.
Oke, pandanrijst, boontjes, kokosmelk,
kokosrasp, rundstoofvlees en pompoen uit
’n blikje. Al verzamelend verdwalen mijn
gedachten in een deja vu. Zoiets maakte
ik vroeger ook wel ‘ns. Ik zie de
verongelijkte gezichten met malende
kaken weer voor me. Zo’n goedbedoelde
maaltijd eindigde dan met een “ik heb niet
zo’n honger” geluid en dan lagen de
randen van de bordjes vol met frutjes
uitgekauwd vlees.
Tegenwoordig maak ik Iets soortgelijks
met boontjes, taugé en saté. Veeeeel
smakelijker.
Eenmaal aangekomen bij de massa’s
blikjes met ananas, mandarijn, peertjes en zelfs mango ben ik opgelucht dat ik de
pompoen niet kan vinden. Alles gaat terug de rekken in.. en zelfs de 2 ons
boontjes liggen weer bij hun soortgenoten.
Thuis aangekomen vertel ik mijn belevenissen. Gatver…, pompoen uit een blik.
Vanmiddag geef ik mezelf een herkansing in de grote Appie.
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Steun Bredase ondernemers en koop lokaal!
Onze 930 lokale ondernemers hebben je nodig. Nu meer dan ooit. Laat je
Bredase hart kloppen en koop lokaal! Maar, wel veilig en verantwoord, met een
gepaste afstand en voldoende ruimte. Daarom is er nu de Drukte Meter! Stuur
een appje naar 0611778060.
Je krijgt gelijk een bericht met de actuele drukte in de stad. Dit wordt gebaseerd
op o.a. camerabeelden, sensoren, drukte in parkeergarages en fysiek toezicht. Zo
spreiden we het aantal bezoekers en verkleinen we de kans op drukte. Alleen
samen krijgen we corona onder controle! (Bron gemeente Breda)

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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Strip

Heb jij ook een leuke strip? Mail
hem ons, en wie weet staat hij
volgende keer in het boekje.

Door Giselle Cnoops
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Een schone buurt, wie wil dat nu niet? Wie helpt?
Iedereen wil in een prettige, veilige en schone omgeving wonen. Gelukkig is onze
wijk daar een voorbeeld van. Mede dankzij een groep vrijwilligers die onze wijk
schoon houdt.
Hetty Blueminck is één van die vrijwilligers. Zij maakt de volgende straten
schoon: de Smutsstraat, Van Riebeecklaan en Poolseweg rondom Tessenderlandt
tot aan de bushalte bij de GGZ en een stukje tot het voetbalveld onder het
tunneltje naar de Blauwe Kei. Zij vertelt: ”Het is heerlijk werk. Je bent lekker
buiten, mensen waarderen het enorm en als je het elke week bijhoudt, ben je in
een half uurtje klaar. Wegens gezondheid moet ik er nu helaas mee stoppen.”
WIE O WIE NEEMT DIT KARWEITJE VAN HAAR OVER?
Loop je graag buiten? Doe je graag iets voor je buurt? Of loop je toch met je hond
buiten en pak je dit wel even mee? Meld je dan aan bij Eva Maria Velmans,
Steijnlaan 57, telefoonnummer 06 5333 74 82. Zij coördineert het zwerfvuilteam
van onze buurt. Ook als je een ander gedeelte wilt schoonmaken, kun je haar
bellen. Je krijgt een veiligheidshesje, een knijper en vuilniszakken.
Hetty, bedankt voor je jarenlange inzet!
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Ondernemen in Sportpark 2
door Esther Elshof
In deze rubriek interview ik elke keer een (jonge) ondernemer in de wijk. Door
corona thuisgezeten, zoek ik het dicht bij huis. Ik interview mijn dochter Vera die
22 jaar is.
Vera vertelt: ”Vanaf 2014 woon ik hier in de Steijnlaan met mijn moeder en onze
hond Vito. Ik vind het een heel gezellige buurt. Er gebeurt veel, het is lekker dicht
bij de stad. Ook vind ik het leuk dat er veel kinderen wonen en dat er activiteiten
zoals Halloween worden georganiseerd.”
“Sinds januari 2020 heb ik een eigen bedrijfje in grafisch ontwerp en webdesign.
Ik ontwerp logo’s, brochures, websites en visitekaartjes. Ook edit ik video’s. Voor
een klein prijsje kun je ook je cv laten oppimpen. Dit kost 25 euro en ik garandeer
je dat je cv er dan echt uitspringt bij een sollicitatie.
Ik ben een echte autodidact en ontwikkel me voortdurend. Tot nu toe heb ik
vooral opdrachten gekregen voor het ontwerpen van websites en logo’s.
Resultaten hiervan zijn te zien op mijn site: www.veraseweuster.nl. “
Programma’s waar Vera mee
werkt zijn: Adobe photoshop,
illustrator, premiere pro en
diverse
webbuildersprogramma’s.
“Daarnaast werk ik part-time
in de logistieke administratie
van een tuinmeubelenbedrijf.
Mijn hobby’s zijn muziek en
sport. Ik speel piano, gitaar
en ik zing graag. Ook boks en
judo ik. Als ik vrije tijd over
heb, kijk ik graag filmpjes op
YouTube en edit ik video’s
voor mijn hobby.
Ik wil iedereen veel gezondheid wensen. Hopelijk is als dit buurtboekje uit is, de
coronacrisis achter de rug en de maatschappij weer een beetje normaal.”
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Sportpark industrieterrein?
Door Jan Brouwers
De afgelopen maanden zijn er talloze zolders opgeruimd. Dat leverde onder meer
een opmerkelijk plaatje van onze buurt op. Het stond in een reclamefolder uit
1928 van de N.V. Vernis- en verfwarenfabriek in Breda, beter bekend als de
Teolin. Tegenwoordig ligt op het voormalige fabrieksterrein het
Wagemakerspark.
Opmerkelijk is dat overal rond de verffabriek rokende schoorstenen te zien zijn.
Ook op het terrein waar een paar jaar later onze wijk zou verrijzen, is een
behoorlijk omvangrijk industrieel complex te zien.

Maar op kaarten uit die tijd zijn alleen landbouwgronden te zien. Blijkbaar vond
de verffabrikant het minder passend dat hij werkzaam was op het platteland.
Daarom heeft hij het reclamebureau blijkbaar opdracht gegeven er wat
dynamisch ogende industrie bij te fantaseren om zo beter uit de verf te komen.
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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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