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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, 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/Sportpark2
www.twitter.com/sportpark2

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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Beste Buurtgenoten,
Na een zomer waarbij we ons wellicht nog meer dan anders beseften hoe
belangrijk ruimte is en "stapje voor stapje" voorzichtig weer konden genieten, is
de huidige realiteit na de nieuwe afgekondigde corona regels, keihard anders.
Dat brengt mij naar de volgende stelling: Vooruit kijken, ook bij tegenslagen, zijn
juist NU de meest "houvast gedachten" die je positief moeten houden.
Dit deden we door onze geplande activiteitenkalender van dit jaar onder een
vergrootglas te leggen om te bezien wat toch nog wel kon en mocht,
resultaat: bijna niets.
Gevolg hiervan is dat het jammer genoeg (zelfs op dit moment) niet voorspelbaar
is of de laatste activiteiten: Sint Nicolaas en Kerstmis, doorgang of in een andere
vorm, kunnen plaatsvinden. Toch gaan we ons zo creatief mogelijk inzetten om er
iets van te maken.
Daarom: Alle veranderingen/wijzigingen/annuleringen, kunt u volgen via onze
website (sportpark2.nl), of Facebook pagina (@Sportpark2) en e-mail
nieuwsbrief.
Zo bedenk ik mij ook dat dit alweer het laatste boekje van het jaar is. Een boekje
waarin wij u het afgelopen jaar vele onderwerpen onder uw aandacht brachten.
De verhalen van onze vaste redactieleden, onder aanvoering van onze
eindredacteur (Monique) waren steeds uitnodigend, interessant en met veel
plezier te lezen. (Mis de Mare van Marijn met hond Yuki nu al).
Zeker ook een woord van dank aan de vrijwilligers die steeds weer ons
buurtboekje bij u aan huis bezorgen. En natuurlijk ook aan onze adverteerders,
die allemaal mede aan dit kwalitatief mooi eindproduct hebben bijgedragen.
Voor vele verenigingen, dus ook onze buurtvereniging, was dit een ongekend
bizar jaar. Een periode waar je niet graag op terugkijkt maar onverbiddelijk in ons
geheugen gegrift zal blijven staan. Maar voor nu: Vooruit kijken met positieve
gedachten tot betere tijden. U hoort ongetwijfeld nog van ons.
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.
Rinie Smits, vicevoorzitter
(wat is het toch heerlijk om in Sportpark II te wonen en lid te zijn van onze
buurtvereniging)
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Halloween evenement Steijnlaan 31 oktober AFGELAST
Het had zo griezelig moeten zijn… Maar
helaas hebben we vanwege Corona
moeten besluiten het geplande
Halloween-evenement aan de Steijnlaan
niet door te laten gaan. De gemeente
Breda geeft geen toestemming om op 31
oktober dit evenement te organiseren. We
denken nog na over een (klein) alternatief.
Hou de Facebook-pagina in de gaten.
Droevige groet, het Halloweenteam
Wél hebben we alvast een verhaal voor Halloween geschreven, dit begint op
pagina 10!
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Duizend stukjes karton
Puzzelen is hot! Vroeger deed je het met de gordijnen dicht en had je het er met
niemand over.... Nu is puzzelen het nieuwe mindfulness.
Elke keer dat je een puzzelstukje weglegt
op de juiste plaats komt het stofje
dopamine vrij in je hersenen. Dit wordt
ook wel het ‘gelukshormoon’ genoemd.
Hierdoor word je blij, krijg je een voldaan
gevoel én zin om de puzzel af te maken.
Nou dat is precies wat ik ervaar. Turend
tussen die 1000 stukjes karton, zoek ik
dat ene stukje en als ik het heb gevonden,
volgt al snel de kreet "yes" en wil ik graag
het volgende stukje vinden. Soms duurt
het behoorlijk lang voordat het ene
missende stukje is gevonden, maar soms heb je ook heel veel geluk en heb je bij
stom toeval ineens de juiste in je handen! Weer een dopamine rush!
Ik heb gelezen dat de meest gebruikte tactiek is om de stukjes eerst te sorteren
op kleur en dus niet met de randjes te beginnen, want dat is zonde van de
kostbare tijd. Laat ik nou altijd beginnen met de randjes....
Afijn voor mij in deze roerige tijd een prettig tijdverdrijf!
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Al enkele jaren vertellen we tijdens Halloween een verhaal over IGOR. Ook dit jaar
was het verhaal al geschreven. Omdat het evenement aan de Steijnlaan niet door
gaat, kunt u het verhaal zelf (voor)lezen.

Een bericht van IGOR (Halloween 2020)
door Rinie Smits
Met Halloween hangt er al jaren een vloek boven
Sportpark II. Maar waarom in Godsnaam? Heeft het
misschien met IGOR te maken. Want: hij is de geest
van de nacht, hij woont in het donker, hij loopt heel
zacht. En met zijn akelig gezang, maakt hij mensen
en dieren bang.
Met Halloween is IGOR hier steeds aanwezig en waakt al eeuwen over het
landgoed van zijn familie. Vorig jaar was het behoorlijk stil rond IGOR en dat
waren wij niet echt gewend. Waren we misschien eindelijk van hem af? Was hij
definitief vertrokken? Niemand wist het maar ook niemand kon daar antwoord
op geven.
Toch is hier plotseling een vreemde, angstige en bizarre verandering in gekomen!
Een verandering die niemand had zien aankomen. Enkele dagen geleden hebben
drie bestuursleden van onze buurtvereniging tegelijk, midden in de nacht, een
bericht ontvangen van IGOR en zijn familie. Het was een mysterieus bericht en
het klonk als volgt: “kom morgenavond om klokslag 0.00 uur naar het jachthuis in
het bos, alleen jullie weten waar dat is!” Het gefrommelde en vies stuk papier
waar de tekst op gekladderd stond, was geschreven met ouderwetse zwarte inkt
met krullen en hanenpoten.
Wat moest er nu worden gedaan? Want het probleem bij deze bange
bestuursleden was: wie gaan daar heen? Want dat bos heette niet voor niets:
‘Het bos der dode duivels’. Uiteindelijk besloten ze met drieën te gaan. Om
veiligheidsredenen noem ik maar niet de namen van deze drie bangeriken. Maar
ik vermoed: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
Al enkele avonden waren ze bijeen gekomen om te bedenken hoe ze dit zouden
gaan aanpakken. Maar waar moesten ze zich op voorbereiden? Want WIE O WIE
waren die familieleden en met hoeveel waren ze wel niet? Want als het net als
IGOR zulke engerds waren daar zat niemand op te wachten.
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Het is vrijdagavond 23.00 uur, de avond vóór Halloween. Een miserabele tijd, en
bovendien met bizar
slecht weer. Slagregen,
wind en onweer
teisteren de lichamen
van de drie bange
bestuursleden bij het op
pad gaan op dit
angstaanjagend late
tijdstip met, zeg maar
gerust, hondenweer.
Al snel kwamen ze bij het bos aan. Achter elkaar lopen ze op een nat en
modderig zandpad met overvloedig water en zakken tot hun enkels in glibberige
en plakkerige modder. Een van hen vloekt hard en duidelijk, niet echt voor
herhaling vatbaar hier. Met moeite blijven ze op de been. Links en rechts van hen
alleen maar weilanden. Oriënteren is moeilijk met die diepe duisternis. Maar
vooral die enge stilte om hun heen is het meest beangstigd.
De regen slaat nog steeds ontiegelijk hard tegen hun gezichten en ze trekken hun
jassen strakker om zich heen en kijken angstig in het struikgewas. Hoewel de
maan zijn licht zojuist nog op het pad had geworpen, was het bos hier te dicht
om veel te kunnen zien. Toch veronderstelde de voorste van de drie een huisje te
onderscheiden, of was het verbeelding? En in de verte meende zij zelfs een klok
horen slaan.
Plotsklaps en verbijsterd stonden ze alle drie stil en vielen pardoes over elkaar
heen, wat een stomme vertoning moet dat zijn geweest. Uit de dichte mist,
tussen dicht begroeide bomen en struiken, dook plotsklaps de contouren van
een, jawel, een miserabel klein, akelig en lelijk vervallen huisje.
Een ding stond vast hier kon absoluut niemand in wonen. Dit was geen huis maar
een vervallen krot. Opvallend was dat er een vaag lichtje brandde door een klein
scheef raampje. Er zat zelfs geen glas meer in en een vies gescheurd gordijntje
waaide door de wind naar buiten. Door de stormen van de afgelopen jaren was
zelfs een boom omgewaaid en was op het achterste deel van het huisje gevallen.
Hierdoor zag alles er nog verwaarloosder uit.
Vervolg op pagina 26.
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Van de Wijkraad: Visie over het Wilhelminapark
Het Platform Wilhelminapark heeft een visie opgesteld over het Wilhelminapark
en deze op 20 september 2020 in het kader van het 125 jarig bestaan van ons
Wilhelminapark aangeboden aan de wethouder van o.a. Leefbaarheid: Greetje
Bos. De visie is tot stand gekomen in samenspraak met de wijkraden en een
aantal bewoners van Sportpark 1 en 2 en Zandberg.
Het park is ontworpen door de landschapsarchitect L.A. Springer en heeft een
beschermde status. De ambitie van het platform is om te zorgen dat er een
uitgewerkt plan is hoe het park opgeknapt kan gaan worden.
In het kort komt
de visie hier op
neer:
In 2025 is het
Wilhelminapark
een mooi en
aantrekkelijk
stadspark waar
omwonenden,
inwoners van
Breda en
bezoekers aan
de stad graag
verblijven. Dit
laatnegentiendeeeuws romantische landschapspark is weer in zijn oude glorie hersteld, maar wel
in combinatie met de wensen die aan een stadspark in de 21e eeuw worden
gesteld. Een park waar je volop kan wandelen, sporten, spelen en bewegen. Een
park waar je tot rust komt, waar je geniet van de mooie bomen, planten, de
waterpartijen, de stilte en de frisse lucht. Waar je de seizoenen beleeft. Een park
waar je in contact komt met de natuur door een grote diversiteit aan oude en
jonge bomen, bloemdragende struiken en kruiden, met helder, schoon water in
de vijvers, een park rijk aan vogels, zoogdieren, vlinders, bijen enzovoorts.
De tien belangrijkste voorstellen voor maatregelen zijn:
1. Herstel klassiek en cultuurhistorisch ontwerp Wilhelminapark
2. Park vergroten, wegen versmallen & lage snelheid
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3. Meer ruimte en kwaliteit voor recreatie
4. Verbinding tussen de mensen
5. Paviljoen / Visserkot als sociale ontmoetingsplaats
6. Veilig en schoon
7. Geschiedenis & cultuurhistorie
8. Natuur en water
9. Klimaatadaptatie
10. Poepvrij grasveld
Lees de hele visie op:
https://www.wijkraadsportpark.nl/uploads/Visie_Wilhelminapark_print.pdf

14

15

Kleurplaat

Uiterlijk 25 november inleveren bij kapper Youp!
Tekening niet op tijd? Dan heeft Sint geen tijd meer om nog een cadeautje uit te
zoeken voor je. Je papa of mama kan dan contact opnemen met de
buurtvereniging om te kijken wat er nog wél kan.
16

Deze tekening is van
Naam:
Adres:
Leeftijd:
jongen / meisje
Thuis op woensdag 2 dec. tussen 16-18u: ja / nee
17
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Teennagels
Door Jacques de Gruijter
Afgelopen week ging ik ’n grote wandeling maken, dat vind ik lekker en leuk. Wat
ik niet zo leuk vind is om mijn teennagels van tevoren te knippen, op de één of
andere manier hou ik daar niet van.
Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken
dat mijn moeder dat vroeger bij mij
deed. In de plaats van dat zij zich voegde
naar mijn kindertenen werden mijn
teentjes hardhandig op haar schoot
getrokken zodat ze er makkelijk bij kon.
Nu vind ik er dus nog steeds niets aan.
Maar niet knippen betekent dat ik gaten
in mijn dure wandelsokken krijg of, erger
nog, dat mijn ringteentje met een recht
scherp hoekje eraan zich tijdens het
wandelen in mijn middelteen boort.
Lang geleden heb ik de Vierdaagse van
Nijmegen gelopen, op iets te kleine
schoenen…., blauwe teennagels na
afloop en die vielen er na verloop van
tijd vanaf. Ik heb ze toen niet gemist.
Tijdens het knippen vraag ik me hardop af wat überhaupt het nut van teennagels
is. Dochterlief Margo weet het wel…, je kan ze lakken! Tsja. Maar veel verder
komen we niet.
Oh ja, en met waterpolo kan je ze in ’n puntje vijlen en nonchalant al trappelend
je tegenstanders verwonden (zou daarop gecontroleerd worden?).
Het zal waarschijnlijk wel iets met evolutie te maken hebben en apen en zo. Maar
anno 2020 zijn de menselijke klim- en eetgewoonten veranderd, van mij mogen
ze eraf geëvolueerd worden.
Gisteravond in bed dacht ik…., morgen ’n stukje schrijven, voor het buurtboekje.
En ik merkte dat er een teennagel aan het dekbed bleef haken, zucht ☹.
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Je eigen groene stroom opwekken op andermans dak via BRES
Geen plek voor zonnepanelen op het dak? Je bent niet
de enige. Daarom werkt BRES aan een collectief
zonnedak op een centrale plek in de stad. In
samenwerking met Sportsclub Black & White is een
goede locatie gevonden voor duurzame
energieopwekking. Hier komen 528 zonnepanelen te
liggen die samen genoeg stroom opwekken voor
ongeveer 75 huishoudens. Als buurtbewoner krijg je
de mogelijkheid om te investeren in dit zonnedak door
het afnemen van Stroomdelen. Eén Stroomdeel staat gelijk aan één zonnepaneel
en kost €270. Met jouw deelname werk je mee aan een groenere stad én verdien
je een aardig rendement tussen 6% en 7% op je inleg.
Voor Zonnedak Black & White werkt BRES met de postcoderoosregeling. Je kunt
een stukje zonnedak kopen en daarmee groene stroom opwekken. Van de
energierekening thuis mag je de betaalde energiebelasting aftrekken over de
hoeveelheid stroom die je op het collectieve dak opwekt ('salderen'). Meer
weten? Check: https://bresbreda.nl/blackandwhite/
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Sociale Buurtapp: Sportpark II Social App
Marco Schill, Zeisstraat 28, is gestart met de Sportpark II Social App. Hier vertelt
hij wat het betekent en nodigt je uit om deel te nemen!
Hi Sportpark 2 bewoners!
Zoals jullie waarschijnlijk weten bestaat er een “Sportpark2 Buurtpreventie
Whatsapp groep”. De beheerder van deze app is Ritchie. De intentie van deze
app-groep is om veiligheidszorgen te melden. Melding van (poging tot) inbraak.
Ongure types in de buurt? Kind kwijt? Kwijt kind gevonden? Weggespoeld stuk
weg of vreemde obstakels op de weg? Het help ons allen om alert te zijn.
Omdat er soms items op deze app-groep vermeld werden, die eigenlijk niet
onder de noemer van Buurtpreventie vallen heb ik een aparte Whatsapp-groep
aangemaakt zodat we de Buurtpreventie schoon houden en relevant voor
veiligheidsmeldingen. Zo kunnen we sociale initiatieven hierop delen zoals:
positieve items die met onze buurt te maken hebben, evenementen in de buurt,
sleutelbos kwijt? KAT kwijt?
Op zoek naar een
schoonmaakster of goeie
timmerman? Het is niet
bedoeld voor professionele
en/of commerciële
activiteiten zoals verkopen
van items vanuit een bedrijf.
Een ladder 2e hands te koop
aanbieden, kan natuurlijk
wel!
Mochten jullie toegevoegd willen worden, stuur dan een berichtje naar
+31 613253173 en ik voeg je of jullie toe aan de groep. Groet, Marco Schill.
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Ondernemen in Sportpark 2
door Esther Elshof

Deze keer interview ik Mark van Leeuwen en Angela Nuiten van Cafetaria Van
Leeuwen. In september was het 1 jaar geleden dat zij deze zaak overnamen op
het Erasmusplein. Toen heette het nog Het Hollandsch Frietpaleis.
Ik leerde dit enthousiaste duo kennen toen ik ze benaderde voor een prijs in de
buurtquiz dit jaar. Ik werd meteen nieuwsgierig. Nu krijg ik eindelijk de kans om
ze een klein beetje beter te leren kennen.
Hoe komen ze erbij om een snackbar te beginnen? Wat eten ze zelf het liefst? En
op welke producten zijn ze het meest trots? Wat komt er allemaal bij kijken? En
wat zijn hun dromen nog?
Angela vertelt meteen dat Mark de aanstichter is. Mark vertelt: ”Een cafetaria
riep bij mij altijd al het positieve gevoel van vroeger op. De hectiek achter de
counter, het drukke sfeertje en het sociale. Eerst werkte ik bij defensie. Helaas
moest ik hier afscheid van nemen en ben toen op de vrachtwagen gegaan, toch
was dat het ook niet. Ik wilde graag meer bij mijn gezin zijn. Ik wist wel wat ik
wilde. Een cafetaria! Maar nu moest ik Angela, die in de thuiszorg werkte, nog
overtuigen. Dat lukte.”
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Ze hebben een samengesteld gezin met maar liefst vier kinderen. Met vijf man
personeel is dit wel te combineren maar het is hard werken. Angela vertelt: ”Wat
mensen misschien zich niet realiseren is dat wij twee uur voor openingstijd en
twee uur erna nog bezig zijn. Al onze friet wordt door ons zelf vers gesneden. Dat
betekent dus veel snijden en voorbakken. Maar we mogen niet klagen. Al is het
elke keer weer onzeker met Corona nu, we mogen open blijven en het loopt goed
door. Mensen maken er nu ze niet uit eten kunnen, er thuis maar een feestje van
en bestellen wat luxere snacks.”
Op welke producten ze het meest trots zijn? Ze kijken elkaar aan en zijn het snel
eens: “onze zelfgemaakte kipsaté. We snijden en marineren dit vlees zelf. We
hebben klanten die er elke week voor terug komen.” Maar ze vervolgen meteen:
”ook op onze ijsmachine. Nu kunnen we ook softijs en milkshakes verkopen.”
Zelf veel snacks eten is er wel wat vanaf. Mark: ”de eerste drie maanden kun je er
niet vanaf blijven. Maar dat houdt wel op als je er elke dag staat.” Angela: ”Toch
krijgen we tussendoor wel wat binnen. We willen de kwaliteit wel waarborgen
dus moeten we af en toe wat proeven. Nog steeds lekker maar thuis eet ik het
liefst pasta.” Mark: ”En ik stamppot!”
De vooruitzichten zijn goed. Ze willen in de toekomst graag uitbreiden. En het
Erasmusplein krijgt volgend jaar een mooie metamorfose, Dat sluit hier mooi bij
aan.
Ik wens ze in ieder geval toe dat ze er lang een succesvolle zaak hebben. En dat is
ook een beetje eigenbelang. De friet is heerlijk en de saté ga ik zeker nog
proberen.
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Vervolg van pagina 11.
Alleen een scheef en verrot, uit zijn scharnieren gebroken hekje, stond de
toegang naar de voordeur van dit krot de bestuursleden nog in de weg. De
twijfel sloeg meteen bij hun alle drie toe, zou het wel verstandig zijn hier naar
binnen te gaan? Gedrieën staarden ze elkaar aan. Niemand durfde als eerste te
gaan maar inmiddels liep het al
tegen middernacht, dus moesten
ze opschieten om op tijd te
komen. Het bericht dat zij
hadden ontvangen van de
familie van IGOR was kort, maar
heel duidelijk, zeg maar gerust
beangstigend en het voorspelde
weinig goeds, dat wisten zij nu
wel zeker.
Als een magneet aangetrokken liep de penningmeester met een opvallende rode
omslagdoek (was dat overigens wel zo verstandig?) naar voren en bonsde op de
deur en riep: “Ha, ha, HALLO”. Meteen klonk een duidelijk onaangenaam,
grommend geluid. Snel deed ze een stap naar achteren niet wetend wat haar te
wachten zou staan. Maar er gebeurde niets! Ze riep nu wat harder, al was haar
stem nog niet echt overtuigend. Maar nog steeds geen antwoord.
Plots ging de deur tergend langzaam en met een angstaanjagend gekraak half
open. Alle drie deinsden ze achteruit en stonden aan de grond genageld. De
stank van aangebrand en rottend vlees wat naar buiten kwam, deed een van hen
spontaan kokhalzen. Een waanzinnige tierende harde en schorre stem zei
meteen: “Jullie zijn te laat”. Het gegrom wat ze net nog eerder hadden gehoord,
werd steeds luider en plots keken ze tegen de kop van een zeer eng beest met
puntige oren, messcherpe tanden en twee groene uitpuilende ogen. Dit was echt
geen hond. Het leek meer op een soort weerwolf maar die groter was, dan ze
ooit hadden gezien.
De harde en schorre stem zei meteen: “blijf allemaal daar staan en kom vooral
niet naar binnen”. Dit was duidelijk en herkenbaar de stem van IGOR. Dus toch
hij.... Maar heel eerlijk gezegd waren zij ook niet van plan binnen te gaan en
zeiden meteen met een bibberende stem: “ja natuurlijk blijven we buiten staan”.
De boodschap van IGOR was kort en krachtig. Hijzelf kon door een enge ziekte –
natuurlijk niet verwonderlijk- nooit meer buiten komen, maar de familiegrond
zou voortaan gecontroleerd en verdedigd worden door zijn twee broers. Ondanks
26

onze angst in onze bange lijven hoorden we toch duidelijk de harde en schorre
stem zeggen; ZIJN TWEE BROERS. En dat betekende dus, dat er nog twee van die
engerds waren. Sportpark II was dus nog niet verlost van de vloek IGOR. Meteen
daarop galmde zijn stem door de duisternis: “mijn twee broers: Het OOG en DE
KREUPELE zullen voortaan hier, samen met mij, ronddwalen in Sportpark II”. “En
nu”, er klonk een lange, bovenmenselijke kreet, “wegwezen jullie addergebroed.
En laat je hier nooit maar ook nooit meer zien. WANT: het oog, de kreupele en ik
zijn en blijven de geesten van de nacht. Wij wonen in het donker en lopen heel
zacht. Met ons akelig gezang, maken wij moeders en kinderen bang.”
Nou, dat was tegen geen dovemans oren gezegd.
Als door honderd slangen gebeten, draaiden de
drie angstige bestuursleden zich om en in wilde
paniek renden zij weg. Takken en dorens
striemden hun gezichten en lijven kilometers lang
dwars door het donkere bos. En hoewel ze niet
achterom durfden te kijken, was het
verschrikkelijk gegrom en gehijg van de
wolfhonden van IGOR duidelijk hoorbaar en
wisten ze zodoende dat de wolf hun nog steeds
op de voet volgde. Het werd een duivelse
wedloop op leven en dood.
De achterste van de drie, dat was de
penningmeester, hoorde steeds een afschuwelijk
hijgend en happend geluid achter zich. “Sneller,
sneller”, riep ze angstig en voelde plots haar rode omslagdoek kort en strak om
haar hals getrokken. Gelukkig van korte duur.
Alsof er geen einde aan leek te komen, kwamen zij eindelijk bij de veilige
boerderij van boer Janssen. De boer en boerin waren totaal overdonderd door
het plots binnen vallen van de drie bestuursleden die zich normaal nooit lieten
zien. Ze deden hun angstig verhaal, maar de boer en boerin vonden het maar een
raar verhaal, dat zij van de suffe bestuursleden hoorden.
Na wat bijgekomen te zijn van hun avontuur gingen ze alle drie uitgeput naar hun
eigen huis om nogmaals hun belevenissen te vertellen. Hier kreeg ieder van hen
het advies dit maar tegen niemand verder te vertellen. Bij thuiskomst zei de
dochter van de penningmeester: “heb je dat al gezien mam, er is een grote gat in
je omslagdoek!” Verschrikt keken ze elkaar aan…
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Teteringen
Door Jan Brouwers
Tot 1927 hoorde het gebied waar een paar jaar later Sportpark II zou worden
gebouwd bij de gemeente Teteringen. Was die gemeente destijds zo groot?
Inderdaad. Ze omvatte destijds de Hoge Vucht, Heusdenhout, het gebied waar
Sportpark II zou worden gebouwd en de Zandberg tot aan de Baronielaan – en
uiteraard het dorp Teteringen. Dat gebied hoorde al sinds 1280 bij Breda, maar in
de loop van de eeuwen had het een vorm van zelfbestuur gekregen.
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Gemeentes zoals wij die kennen ontstonden pas vanaf 1795. De Fransen joegen
in dat jaar stadhouder Willem V weg en in plaats van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden kwam de Bataafse Republiek. Noord-Brabant, dat tot dan
toe vanuit Den Haag was bestuurd, kreeg een eigen provinciebestuur. De
provincies werden verdeeld in gemeentes.
Dat is de eenvoudige versie van het verhaal, maar in de praktijk heerste er chaos.
Daardoor slaagde Teteringen er in om een eigen gemeente te vormen die het
hele buitengebied van Breda omvatte. Dat had ook te maken met de
tegenstelling tussen stad en platteland: de boeren voelden zich achtergesteld bij
de stedelingen.
Het waren trouwens de Fransen die de knoop doorhakten. Napoleon voegde
Nederland in 1810 bij zijn keizerrijk. De nieuwe Franse bestuurders zagen hoe
Breda en Teteringen al sinds 1795 met elkaar in de clinch lagen. Zij brachten
duidelijkheid door in Teteringen definitief een gemeentebestuur te installeren.
Daarmee was de zaak afgedaan. Toen koning Willem I in 1813 naar Nederland
terugkeerde, bleef dat zo.
Zolang de stad Breda binnen de stadsomwalling bleef – zeg maar het gebied
binnen de singels – was er weinig aan de hand. Maar toen de stad ging groeien,
moesten de gemeentegrenzen wel meebewegen. In 1927 raakte Teteringen een
groot deel van zijn grondgebied kwijt en uiteindelijk werd de gemeente in 1997
helemaal bij Breda gevoegd.
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World Clean Up Day
Zaterdag 19 september
heeft het zwerfvuilteam
van Sportpark 2 mee
gedaan met de World Clean
Up Day. Met jong en oud
hebben zij de hele wijk
schoongemaakt en een
mooie middag gehad.
Wat een topactie van dit
team!

Ook de kinderen van Tessenderlandt ruimden op in onze buurt, de dag ervoor:
“Wat een rotzooi weer op straat, maar R2B2 heeft heel goed opgeruimd! Ze zijn
de omgeving rond de school gaan opruimen want daar ligt nogal wat troep.”
lezen we op hun Facebookpagina. Bedankt!
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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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