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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 (v.l.n.r.):
Voorzitter: Robèrt Snelders Penningmeester: Esther Elshof Vicevoorzitter: Rinie
Smits Secretaris: Ritchie Piessens
Vacature voor nog een of twee bestuursleden, meld je aan om eens kennis te
maken!

www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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Beste Buurtgenoten,
Eind 2019 maakten we als bestuur onze activiteitenkalender voor 2020. We
houden daarbij rekening met schoolvakanties, met evenementen en zelfs met
belangrijke voetbalwedstrijden (zo weten we ondertussen dat het op de dag van
de bekerfinale geen zin heeft om een picknick te organiseren, haha). Waar we
geen rekening mee hielden: het virus dat momenteel (nog steeds) onder ons is.
We zijn blij met jullie als leden van onze buurtvereniging. In deze tijden zijn we
minder aanwezig en zichtbaar dan andere jaren, dat beseffen we ons.
Desondanks hebben we van een aantal buurtbewoners complimenten mogen
ontvangen. We voelen ons gesteund door onze achterban. En dat geeft ons
energie om te kijken wat er wél mogelijk is onder deze omstandigheden. En dat
blijkt nog best een hoop, met een beetje creativiteit.
Zo zijn we met Pasen langs de deuren gegaan om traktaties uit te delen aan de
kinderen uit de buurt. In mei organiseerden we een digitale versie van de
buurtquiz waarop we vele leuke reacties kregen. Over de quiz lees je verderop
meer. Na het versoepelen van de maatregelen konden we op 12 september voor
het eerst dit jaar weer echt bij elkaar komen tijdens Springen op het Plein
(uiteraard op gepaste afstand waar nodig).
Ondertussen zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het Halloween
feest. We vinden het niet verantwoord om een spooktocht door de wijk te
houden. Wel gaan we wederom een spectaculair doolhof opbouwen waar flink
gegriezeld kan worden. Met inachtneming van alle richtlijnen.
Het kan altijd gebeuren dat we (last-minute) onze plannen wijzigen en een
activiteit moeten aanpassen of annuleren door veranderende maatregelen. Via
onze website (sportpark2.nl) , Facebook pagina (@Sportpark2) en e-mail
nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van eventuele wijzigingen.
Het bestuur hoopt je de komende maanden weer bij één of meerdere van onze
activiteiten te ontmoeten. Als vereniging zijn we blij dat we er kunnen zijn voor
de buurt. En dat we – als dat veilig kan – in staat zijn om activiteiten te
organiseren voor de buurt en jullie samen te brengen.
Ritchie Piessens, secretaris
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Halloween 31 oktober

Donker, lichtflitsen gevoed door angstaanjagende muziek, hangen als een dicht
mistgordijn op 31 oktober ‘s avonds over het doolhof waar IGOR elk jaar laat zien
en horen dat met Halloween niet met hem te spotten valt.
Iedereen, jong of oud en voor de duvel niet bang, kan zelf aan den lijve komen
ervaren, hoe huiveringwekkend de beleving is behorend bij dit spektakel.
Stille en onvoorspelbare momenten van rammelende skeletten en spookachtige
geesten en zombies, tezamen met een onheilspellende verhalenvertelster,
maken deze jaarlijkse horror griezeltocht, tot één grote uitdaging.
Wie durft? Kom dan op zaterdag 31 oktober naar het grasveld aan de Steijnlaan
Het “geestige” Halloweenteam
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Tijd zal het leren!
Het jaar 2020. Wie had kunnen
bedenken in wat voor situatie
wij nu terecht zijn gekomen en
waar we nog wel een tijdje in
zitten?
Eentje had het al wel min of
meer zien aankomen….. Michel
de Nostredame, beter bekend
als Nostradamus. Een apotheker die zijn bekendheid verwierf met zijn
voorspellingen door middel van astrologie.
Over 2020 voorspelde hij onder andere een epidemie, natuurrampen en een
catastrofale oorlog. Ook al is het astrologie, en kan je de uitspraken breed
interpreteren, de geschiedenis leert nu dat 2020 er eentje is die de
geschiedenisboeken ingaat met Covid 19. Waarna onze kleinkinderen straks aan
ons zullen vragen: “hoe hebben jullie toen die tijd ervaren?”.
Ik zal dan antwoorden dat ons leven plotseling op zijn kop stond. Dat alles
waarvan we dachten dat het normaal was, plotseling niet meer normaal was. Dat
wij bang waren om ziek te worden, dood te gaan, iemand te verliezen die ons
dierbaar is. Dat onze wereld even stil stond. Maar dat wij met die stilstand ook
ruimte kregen meer waarde te hechten aan onze gezondheid en de dierbaren om
ons heen. En vooral dat wij de rust in ons leven terugvonden, die wij in alle
drukte waren kwijtgeraakt.
Het virus dwingt ons tot gedragsverandering. De uitstoot van
broeikasgassen is in zowat heel de wereld afgenomen nu landen proberen de
verspreiding van het virus tegen te gaan. Juist nu hebben we de kans om onze
oude gewoontes te overdenken en te veranderen. Maar wat gebeurt er als de
maatregelen uiteindelijk worden opgeheven door een vaccin? Ik kan nu alleen
maar zeggen… “De geschiedenis zal het uitwijzen".
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Terugblik Buurtquiz (Coronaproof)
Eind 2019 maakten we als bestuur van de vereniging onze activiteitenkalender
voor 2020. Toen konden we nog niet weten dat deze kalender door een virus
helemaal door de war gehaald zou worden. We lieten ons niet kennen en zijn
gaan kijken wat voor activiteiten we juist wél konden organiseren voor de buurt.
Al snel kwam het idee van een digitale buurtquiz tot stand. Met Esther en Anoek
als kartrekkers van deze activiteit kwam de quiz tot stand en konden we deze
gaan houden. Monique deed met haar gezin mee en schreef het volgende:
Maar liefst 52 gezinnen hebben op 16 mei meegedaan aan de Buurtquiz. Een quiz
met 70 vragen over de buurt, buurtvereniging, geschiedenis en met foto’s uit de
buurt. Tot 21 uur kon je meedoen. Gewapend met foto’s uit de quiz (op de
mobiel) op pad door de buurt. Waar staat nou die rare boom? En dit naambordje
komt me ook bekend voor… O, deze weet ik, even checken of het inderdaad
klopt… Zo liepen wij door de buurt en kwamen onderweg nog andere deelnemers
tegen. Die hielden angstvallig hun antwoorden geheim, net als wij, want ja, we
willen natuurlijk allemaal bij de eerst 10 horen en een mooie prijs winnen!
De vragen waren soms makkelijk
(“Dit is onze vlaggenmast, waar kun
je die vinden?”), soms moeilijk maar
op te zoeken (“Hoeveel inwoners
had Sportpark 1 en 2 gezamenlijk in
2010?”) en soms een pure gok (“Wat
was de contributie aan de
buurtvereniging ten tijde dat deze is
opgericht?” of “Tijdens de Halloween
wordt er ieder jaar een doolhof gebouwd. Dit wordt mede gemaakt door zwart
plastic folie tussen palen te bevestigen. Hoeveel meter folie is er vorig jaar
gebruikt voor het doolhof?”).
Diezelfde avond was de bekendmaking van de winnaars. Via een livestream werd
het nog echt spannend! Ja!!! We hebben gewonnen, de derde prijs, wauw. De
prijs (friet voor het hele gezin) moeten we nog steeds ophalen, maar dat maakt
het niet minder leuk.
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Wil je de vragen nog eens nalezen en zien hoe de antwoordenscore was? Kijk dan
op de website van de buurtvereniging https://www.sportpark2.nl (zoek op
"Uitslag buurtquiz").

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

De laatste Mare van Marijn voor Sportpark
Ja, ik moet het toegeven, dat ondanks mijn enorme enthousiasme als buurtschrijfster, ik dit toch los moet laten. Ook ik kan niet alle ballen hoog houden.
Nu ik in Oosterhout woon, lijkt Sportpark toch plots ver weg en voel ik mijn
betrokkenheid verminderen. Ik loop
daar niet meer mijn rondjes met
Yuki, maak geen babbeltjes meer
met buurtgenoten en vanaf mijnex-balkon kijkt nu iemand anders
naar het wel en wee.
Dus laat ik het los!
Het schrijven was heel leuk om te
doen en ik hoop dat jullie genoten
hebben van mijn verhaaltjes. Ik
dank jullie allemaal voor de
aandacht! Het gaat jullie goed,
groetjes van Marijn en een pootje
van Yuki.
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Herinnering: contributie 2020
Mocht je bij het lezen van dit bericht denken: “die contributie moest ik inderdaad
nog overmaken” dan willen wij je vragen om de contributie te voldoen.
Als buurtvereniging krijgen we geen subsidie en met jouw contributie kunnen we
leuke dingen voor de wijk blijven organiseren. De contributie is voor onze
vereniging onmisbaar voor de continuïteit van ons voortbestaan. Vandaar deze
geheugensteun om dit niet te vergeten. De bijdrage voor het lidmaatschap van
2020 is vastgesteld op: € 10 per gezin voor een heel jaar.

Je kunt je contributie overmaken 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.
En mocht je – net als veel andere buurtbewoners – de contributie reeds betaald
hebben – dan willen wij je daarvoor bedanken en dan mag je uiteraard dit bericht
negeren.
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Schrijverstalent / tekentalent gezocht
4 x per jaar een bijdrage leveren aan het buurtboekje?
Heb jij altijd al eens voor een groter publiek
willen schrijven? Mis je een rubriek? Zou je 4x
per jaar wel eens iemand willen interviewen en
dit in het buurtboekje terug willen lezen?
Maak jij leuke strips of tekeningen die je best
aan anderen zou willen laten zien? Wil je de
kleurplaat van Sinterklaas maken voor het
volgende boekje?
Of heb je andere ideeën? Dan is dit je kans!
Aanmelden of je bijdrage mailen kan via info@sportpark2.nl
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Van de Wijkraad: Wilhelminapark 125 jaar - feest op 20 september
Omdat het Wilhelminapark 125 jaar
bestaat, organiseert het platform
Wilhelminapark een klein feestje.
Zij gaan deze dag de visie die door
het platform is ontwikkeld over de
toekomst van het Wilhelminapark
aan de wethouder overhandigen. En
daarnaast zijn er allerlei feestelijke
gebeurtenissen. Voor verschillende onderdelen moet je je aanmelden!!
Meer info en het programma kun je vinden op
https://wijkraadsportpark.nl/leesmeernws/0043/
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Ondernemen in Sportpark 2
door Esther Elshof
In deze rubriek interview ik bijzondere ondernemers in de buurt. Deze keer
spreek ik met Caroline van der Kroon. U kent haar misschien lopend met de
bruine labrador Luca en haar pup Nox. Zij woont al 35 jaar met veel plezier in
onze wijk aan de Steijnlaan tegenover het speeltuintje samen met haar dochter
en twee honden.
Caroline is een echt mensenmens. Met veel plezier en lol runt zij haar winkel
Tijdloos aan de Haagweg 143. Ze verkoopt daar tweedehands merkkleding. Ik
ging er eens een kijkje nemen en keek mijn ogen uit. Wat een leuk winkeltje! Ik
had me voorgenomen niets te kopen, maar ben toch gezwicht voor een grijze
tuniek met knopen. Te leuk om te laten hangen. Zelf heb ik ook iets
meegebracht, een rood vest, wat zinloos hing in mijn kast. Nu dus in de winkel.
Als Caroline klaar is met een klant, spreek ik haar. “Deze winkel is mijn ziel en
zaligheid”, vertelt ze. “Het is niet alleen maar kassa draaien, maar de klant staat
echt centraal. Een praatje en een kopje koffie hoort erbij. Tenminste als de klant
dat ook wil natuurlijk. Ik heb hier veel contact met mensen. Ik hoor veel
persoonlijke verhalen, maar ik zorg ervoor dat ik deze bij mij houdt. Deze winkel
heb ik nu 4 jaar. Eerst met een kennisje en sinds 3 jaar alleen. Het bevalt me
goed. “
Caroline vervolgt: ”Na mijn scheiding wilde ik graag in Sportpark blijven wonen.
Daarom rij ik naast de winkel ook nog 25 uur taxi per week. De zorg/deeltaxi.
Hartstikke leuk werk en ook veel contacten met mensen.” Het is mij duidelijk.
Caroline is een echt mensenmens. Ik voel me gelijk thuis bij haar. In haar contact
met klanten in de winkel is ze ook niet dwingend. Gewoon rondkijken, een kopje
koffie en niets kopen mag. Alhoewel Caroline ieder een goede koop gunt.
Nog even over de winkel. Caroline: “Ik verkoop merkkleding. Iedereen kan
kleding bij mij inleveren. Gewoonlijk krijgt degene die het inlevert 40% van de
verkochte prijs. Natuurlijk kun je kleding ook schenken.
Mits in goede staat. Naast kleding verkoop ik ook
schoenen en accessoires. Ik verkoop geen kinderkleding. Wel kleding in de maten xs tot en met xxxl.
Zowel dames- als herenkleding. Ik zou het leuk vinden
meer buurtgenoten in mijn winkel te ontvangen. Kom
gerust eens kijken en kletsen.
Nou, Caroline, mij zie je in ieder geval daar terug.
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Strelitzia
Door Jacques de Gruijter
Kerstmis 2019. In tegenstelling tot vele voorgaande jaren hadden we deze keer
een fantastische grote boom die tot aan het plafond reikte. Vele kleurige lampjes
en allerhande prullaria sierden de groene takken en vulden onze harten met een
kerstgevoel, maar vooral werd de hoek van de kamer enorm gevuld.
De kerstboom eruit gooien is altijd een lekker gevoel, zo van… op naar een nieuw
jaar en langere dagen. Maar deze keer was het ook na heel erg vol, ook naar heel
erg leeg.
Hmmmm, Ada en ik besloten een keer om samen naar het tuincentrum te gaan
en goed op zoek te gaan naar een mooie grote plant die het gat een beetje op
kon vullen, en het mocht best wat kosten.
Na lang wikken en wegen besloten we een prachtige Strelitzia te kopen.
Paradijsvogelplant is de Nederlandse benaming. Een prachtige plant met grote
groene bladeren. De plant draagt een fantastische kleurrijke bloem waarbij je je
bij het aanzicht ervan inderdaad in paradijselijke sferen waant. “Ja…”, zei de
verkoper. “De plant bloeit een keer per jaar, en dan blijft de bloem circa 2 tot 3
maanden bloeien”.
Daar gaan we dus hééél voorzichtig mee om. Af en toe besprenkelden we de
bladeren met wat water en we keken vol bewondering naar de nieuwe sprieten
die de grond uitkwamen. Nog een bloem??? En dan bleek het een nieuw blad te
worden wat zich later uitrolde. Af en toe seinde de bloem dat de plant water
nodig had, dan ging die wat ineen. Oei.., maar gelukkig redde de bloem het. Toch
zat er ook n beetje een raar puntje op de bloem..
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Ondertussen bleef de bloem
maar zitten, die bloeit lekker
lang. En ook de zomer heeft
onze paradijsvogelijke bloem
overleefd. Wat een mooie en
bijzondere plant hebben we
toch.
Totdat ik op de terugweg van
De Veluwe in de auto Ada
aan de telefoon heb…, “ik
moet je wat raars vertellen…
De bloem is van plastic.” Het
is net alsof je ouders je
vertellen dat Sinterklaas niet
echt bestaat.

Hebben wij je e-mail adres?
Onder de huidige omstandigheden kan het nodig zijn om (last-minute)
activiteiten te wijzigen of te annuleren. Als vereniging communiceren we met je
via Facebook, onze website en e-mail.
We vinden het belangrijk om je e-mail adres in ons bestand te hebben zodat we
je kunnen bereiken als we onze plannen moeten wijzigen.
Ontvang je onze e-mail nieuwsbrieven nog niet? Geef
dan a.j.b. je e-mail adres door aan ons:
Stuur een mailtje naar info@sportpark2.nl met in het
onderwerp je naam en adres.
Dan zorgen wij er voor dat je op onze verzendlijst
terecht komt!
21
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Kaartavonden?
Elke winter worden er kaartavonden georganiseerd voor onze leden. Eén keer
per maand kunnen groepjes met elkaar rikken of jokeren. Elice organiseert deze
kaartavonden al enkele jaren. Ze hoopt dat deze winter ook te kunnen doen.
Op dit moment weten we echter niet wanneer de avonden weer van start gaan.
Omdat het met de huidige richtlijnen niet heel praktisch kan. En de meeste
deelnemers bevinden zich in de risico leeftijdsgroep.
De kaartavonden komen terug, zodra het op een veilige manier kan! Naar
verwachting zal dit niet eerder dan januari 2021 zijn.
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Zuid-Afrikanen
Door Jan Brouwers
In 1652 stichtte Jan van Riebeeck bij Kaap de
Goede Hoop op het zuidelijke puntje van Afrika
een handelspost van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie. Die handelspost groeide uit tot
Kaapstad en de stad en het omliggende gebied
werden een Nederlandse kolonie. Het was dus in
1952 driehonderd jaar geleden dat de kolonie
werd gesticht. Dat was precies het jaar waarin de
plannen werden gemaakt om de flats in Sportpark
II te bouwen. Gerard Otten spreekt in zijn boek
“De straten van Breda” het vermoeden uit dat dit :jubileum” de aanleiding was
om die nieuwe straten te vernoemen naar Zuid-Afrikanen.
Het was toen nog maar zo’n vijftig jaar geleden dat de Britten een einde hadden
gemaakt aan de onafhankelijkheid van de Boeren, zoals de afstammelingen van
de Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika zich noemden. De Boeren konden op
veel sympathie van de Nederlanders rekenen. Vandaar dat niemand er destijds
moeite mee had om de straten naar de president (Paul Kruger) en enkele
generaals van die Boerenrepublieken (De la Rey, Botha, De Wet, Herzog, Smuts,
Steyn) te noemen.
Nog geen tien jaar later was van die
sympathie weinig meer over. De
discriminatie van de zwarte bevolking van
Zuid-Afrika, de Apartheid, leidde tot
wereldwijde protesten. In Sportpark II
moest vooral het straatnaambordje
‘Bothastraat’ het ontgelden. Het werd
nogal eens onder gekalkt. De zoon van
generaal Botha was namelijk van 1978 tot
1989 premier en president van Zuid-Afrika
en een fanatiek verdediger van de
Apartheid. Voorstellen om de straatnamen
te wijzigen hebben het nooit gehaald.
Jan van Riebeeck
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Buddy To Buddy Breda
Op een laagdrempelige manier ervoor zorgen dat
vluchtelingen zich sneller thuis voelen en mensen leren
kennen: dat is de kern van Buddy to Buddy.
Bekend maakt bemind. Dat is de kracht van Buddy to Buddy Breda. Buddy to
Buddy brengt nieuwe Bredanaars, die zijn gevlucht voor oorlog en
onderdrukking, in contact met stadsgenoten. De een heeft een schreeuwende
behoefte aan contact, de ander wil dolgraag helpen. Beiden hebben slechts een
duwtje in de rug nodig.
Buddy to Buddy Breda verzorgt programma’s van vier maanden, waarin
nieuwe en ‘oude’ Bredanaars aan elkaar worden gekoppeld. In die maanden
worden activiteiten voor alle Buddy’s georganiseerd (van karaoke tot bowling),
maar de kern is wekelijks één-op-één contact tussen Buddy en Buddy. Sommigen
maken een boswandeling, anderen drinken een kopje thee.
Iedere 2 maanden start een nieuw
project waarbij vluchtelingen en
Bredanaars aan elkaar worden
gekoppeld. Eén keer in de maand komt
de Buddy-groep samen om ervaringen
uit te wisselen en elkaar te ondersteunen
waar nodig. Deze avonden worden
begeleid door ervaringsdeskundigen van
Buddy to Buddy Breda. Hiernaast
organiseren ze inspirerende activiteiten
waar je op een laagdrempelige manier vluchtelingen & alle andere Buddy’s
ontmoet en bijeenkomsten die je informeren en wegwijs maken. Na 4 maanden
wordt het project samen afgesloten en mag jij zelf met je Buddy afspreken of en
hoe jullie contact er in de toekomst uit gaat zien. Meer weten? Of aanmelden?
Contactgegevens:
M: 06-10957454 (Anne)
M: 06-14693535 (Liesbeth)
breda@buddytobuddy.nl
www.buddytobuddy.nl/breda
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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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