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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:
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

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,
Hoewel het nieuwe jaar alweer enkele weken oud is, voor u allen alsnog de beste
wensen met geluk, liefde en gezondheid gewenst. Een nieuw jaar. En desondanks
de nog steeds geldende Corona maatregelingen hebben we de afgelopen
maanden in voorbereiding naar 2021 met veel plezier en energie, nieuwe ideeën
voor de buurt uitgewerkt.
Bijvoorbeeld: het inmiddels geïntroduceerde idee voor het uitbrengen van een
heus kookboek! De eerste info hierover heeft u kunnen lezen op Facebook.
Schrijf u dus voor deelname met uw recept snel in, want er is maar voor een
beperkt aantal keukenprinsessen of -prinsen plaats. Wellicht staat uw culinaire
hap straks in het eerste "buurt kookboek van Breda". Verder in dit boekje leest u
hierover meer.
Ook een nieuwe online foto-wandel quiz in de wijk staat in de steigers. De
bedoeling hiervan is om met het hele gezin alle straten van de wijk af te struinen
naar opvallende, maar net iets uit het oog, onbekende (foto)dingetjes. Of wellicht
heeft u ook een leuk idee in gedachte? Geef het ons door zodat we het kunnen
verwerken in een activiteit.
Onze penningmeester en vast redactielid Esther gaat op pad om "bijzondere"
buurtbewoners te interviewen. Weet u misschien zo'n persoon? Laat het ons
weten via info@sportpark2.nl en misschien komt zij bij u of hem/haar langs.
Kortom, wij zetten er het nieuwe jaar volop de schouders onder en hebben de
ambitie om daar waar de mogelijkheden het toelaten, er een actief 2021 van te
maken, want we hebben het gevoel wat in te halen te hebben. Bent u over dit
alles net als wij enthousiast geworden en wilt u ons graag mee helpen om al uw
opgebouwde “thuisenergie” kwijt te raken? U bent van harte welkom, dus neem
gerust of meteen contact met ons op (Rinie: 06-45156405).
Hopelijk tot een snel en gezamenlijk weerzien.
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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Kookboek: Familierecepten Sportpark2
Heeft u ook zo’n lekker familierecept? Of een recept dat u graag wil delen met
uw buurtgenoten? Eentje om uw lippen bij af te likken? Doe dan mee met ons
buurtkookboek. U levert het recept aan en wij maken er een mooi kookboek van
dat wij voor een klein prijsje aanbieden (max. 10 euro).
Spelregels:
 Per huishouden 1 recept
 U moet lid zijn van onze buurtvereniging.
 Alle recepten worden beoordeeld door een chef-kok op volledigheid.
 Tot half maart kunnen de recepten ingeleverd worden op het volgende
mailadres: kookboek@sportpark2.nl
Wat moet u aanleveren?
 Een (pas)foto van uzelf
 Een viertal zinnetjes over uzelf of over het gerecht
 Een ingrediëntenlijst
 Het recept in stappen en genummerd
 Een foto van het gerecht

Bent u ook benieuwd wat uw buurtgenoten eten?
Wij verheugen ons er nu al op uw recepten te kunnen maken en proeven.
Op onze voorjaarsactiviteit zal het kookboek gelanceerd worden.
Voor vragen kunt u mij altijd bellen.
Esther Elshof 06-13733370!
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Verlangen naar de zomervakantie
Met de nodige ingebouwde zekerheden hebben we ondanks alle onzekerheid
onze zomervakantie vorm gegeven. En ik kan jullie zeggen dat het plannen
daarvan kriebels in mijn buik gaven. Een heerlijk gevoel dat ik al een lange tijd
niet had waargenomen.
Er was één vast gegeven en dat was een verblijf van één week met vrienden in
het binnenland van Spanje. En daar omheen wilde we onze zomervakantie gaan
plannen.
In plaats van binnen twee dagen door te jakkeren naar Spanje, hebben we nu
besloten de eerste week door de Alpen en de Provence te trekken.
Onze eerste stop is Colmar, een authentiek Frans stadje waar bijna alle
gebouwen nog uit de vijftiende of zestiende eeuw stammen. Je wordt er terug
geworpen naar de middeleeuwen. We hebben daar een huisje gehuurd pal aan
de rivier de Lauch, welke door het midden van het stadje stroomt. Boven is het
eet- en slaapgedeelte en beneden hebben wij de beschikking over een soort
veranda gelijk aan de rivier. De foto’s bekijkend zie ik mij daar al zitten…
Onze volgende stop wordt Chamonix, waar in 1924 de eerste Winterspelen
werden gehouden. We hebben daar voor een paar dagen een berghutje geboekt
met uitzicht op de Mont Blanc. Als we willen kunnen we een treinrit boeken naar
de gletsjer Mer du Glace “zee van ijs” en een rit nemen met de kabelbaan naar
de top van Aiguille du Midi naar 3842 meter hoogte, waar je een geweldig
uitzicht moet hebben op de Franse, Zwitserse en Italiaanse Alpen. Met mijn
hoogtevrees zal dat een beproeving worden, maar dat voor later.
Onze laatste stop in Frankrijk is in de Provence, waar we een huisje hebben
gehuurd met eigen tuin en privé zwembad. Je begrijpt: ik kan niet wachten daar
heerlijk te wandelen tussen de lavendelvelden en in de avonden te genieten van
de geluiden van de Provence: lees het zingen van de cicaden.
Spanje (Olot) wordt onze tweede week vakantie waar we onze goede vrienden
zullen ontmoeten. We verblijven daar op een kleinschalige camping bovenop een
heuvel in de binnenlanden van Spanje (midden in de natuur). Als ik zeg dat het
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een soort camping is waar je moet turven voor je drankje, zegt dat genoeg op
wat voor een camping wij zitten. We verblijven in de enige appartementen die de
camping rijk is. Weliswaar zonder airco, maar dat kan mij op dit moment niets
schelen.

Als kers op de taart hebben we de laatste week een luxe villa gehuurd met
andere goede vrienden aan de kust van Spanje (Begur) met uitzicht op zee. Ik
hoop dat ik dan dobberend op een luchtbedje kan overdenken in wat voor
bizarre situatie wij hebben gezeten en dat er weer zicht is op betere tijden. Wij
hebben onszelf nu in ieder geval een perspectief gegeven voor de zomervakantie.
En dat voelt goed!
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Winterse sneeuwpret
Code oranje momentje
Door Rinie Smits
Het is zaterdagmiddag en ik zit op de bank in de erker van ons huis voor mij uit te
staren. Het is behaaglijk warm binnen. Buiten lijkt mij dit geenszins het geval.
Dikke wolken gevuld met niet veel goeds voorspelbaar, stapelen zich samen hoog
in de lucht op. Deze bijna zichtbare koude temperatuur in combinatie met regen
of wellicht is het zelfs beginnende lichte sneeuw, neem ik vanuit mijn
comfortabele positie waar. Mijn moeder zei vroeger altijd bij dit weer type: Het is
water koud! Wel eens van gehoord?
Een bewoner uit een van de omliggende straten laat verplicht zijn hond uit. Hij zit
diep in zijn jas gedoken. Ik veronderstel dat gezien deze plotselinge barre
weersomstandigheden het voor beide geen lange wandeling zal worden.
Ook een fietser ploetert zicht ongemakkelijk door deze onstuimige combinatie
van kou en natte sneeuw vooruit. Langzaam verdwijnen zelfs de enkele auto's in
de straat onder een dun laagje "vaste" sneeuw. Als dit winterse sneeuwbeeld in
deze uitbundigheid voortzet, zal het hoogst waarschijnlijk voor de jeugd een
plotseling en aangename verandering voor het langdurig binnen zitten worden.
Hoewel dit weertype toch enigszins was voorspeld, zit men er meteorologisch
nog al eens naast en is het maar afwachten wat van die uiteindelijke voorspelling
uitkomt. De sneeuwpret heeft zich hierna inderdaad, kort maar hevig, enkele
uren maar met veel plezier voor jong en oud laten doen gelden. De volgende
morgen was het meeste weer verdwenen. Deels door de snelle dooi maar vooral
door de massale sneeuwbal-gevechten in de straten waarvoor het was gebruikt.
Toch lijkt het of elke waarneming over deze explosieve momenten mij voorbij
gaat. Want tegelijk schiet in een flits het afgelopen jaar, niet bepaald een jaar om
vrolijk van te worden, voorbij. Het had allemaal zo mooi kunnen zijn. De plannen
waren groots. Gelukkig is een en ander -zij het in afgeslankte vorm- doorgegaan.
Spectaculair was Halloween (Sportpark II lijkt mij voorlopig nog niet van Igor
verlost). Vooral de kerstoptocht was "lichtgevend" mooi.
Maar toch: Allerlei hersenspinsels in mijn bovenkamer prikkelden mij bij het
aanzien van dit ongemakkelijk eerste winterse tafereel, om over van alles te gaan
schrijven. Dus pakte ik pen en papier en dit winterse beeld viel met zijn eerste
woorden als schrijfonderwerp spontaan binnen.
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Groenstrook bij de Molenleystraat wordt nog groener!
Wat een mooi initiatief van de bewoners uit de Molenleystraat: samen met de
gemeente hebben ze de groenstrook nog wat groener gemaakt.
Er zijn nieuwe
struiken geplant die
er voor gaan zorgen
dat er meer insecten
(waaronder bijen en
vlinders) neerstrijken
daar.
Wel even opletten:
het olifantenpaadje
dat er eerst liep, is er
niet meer.
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Hoe moet onze wijk aardgasvrij worden?
Breda wil in 2044 enkel nog duurzaam opgewekte energie gebruiken en geen
aardgas meer gebruiken voor verwarming, koken en warm water. De gemeente
Breda zal daarom dit jaar een Transitievisie Warmte vaststellen. Daarin staat hoe
de gemeente de stad aardgasvrij gaat maken.
De gemeente zegt hierover: “Breda onderzoekt nu de mogelijkheden voor een
betaalbare, veilige en milieuvriendelijke manier om uw huis of pand te
verwarmen en van warm water te voorzien. Dat gaat niet vanzelf, dat doen we
stap voor stap. Samen met u willen we op zoek naar een goede en betaalbare
oplossing. Eind 2021 is duidelijk met welke wijken dit onderzoek als eerste verder
gaat. Het idee is om voor 2030 een aantal wijken aardgasloos te krijgen of in
ieder geval aardgasloos-ready te maken. “

In december is een informatieavond gehouden over dit onderwerp. Deze is terug
te kijken op https://www.breda.nl/aardgasvrij Daarin werd gevraagd of er
mensen waren die wilden meedenken. Buurtbewoonster Monique Verschuren
heeft zich hiervoor aangemeld. Als lid van de meedenkgroep bespreekt zij met de
gemeente belangrijke zaken die in de Transitievisie Warmte aan de orde komen.
Hoe kijk jij tegen het aardgasloos worden van de wijk aan? Wat zijn jouw
concrete wensen of zorgen? Heeft de gemeente dingen over het hoofd gezien?
Laat het Monique weten per mail: moversch@yahoo.com
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Magie
Door Jacques de Gruijter
Ik ben opgegroeid in Wassenaar en heb daar een leuke onbezorgde jeugd gehad.
Jarenlang gingen we al dan niet met het hele gezin naar Wassenaar om mijn lieve
oude dementerende moedertje op te zoeken in haar huis en later in het
Verzorgingstehuis.
Dat bezoek aan mijn moeder koppelden we dan vaak aan een ritje naar en een
wandeling over het strand. Even uitwaaien, relativeren en genieten van de
oneindig verre horizon. Als je maar ver genoeg kijkt, dan kan je vanzelf Engeland
zien, dat dacht ik tenminste vroeger. Dat was misschien wel in de tijd van de man
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van 6 miljoen, die had tenslotte bionische ogen (herinneren jullie je dat ook
nog?). De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we ook genoten van de bitterballen
en het biertje na afloop van de uitwaaisessie, maar dat doet misschien een beetje
afbreuk aan dit verhaal 😊.
Hoe lekker is trouwens de laatste bitterbal, die bij een oneven aantal en na loting
in jouw mond verdwijnt, en dan die jaloerse kwijlende kinderen die jouw genot
alleen maar versterken.
Afijn, ik dwaal af. Afgelopen maand hadden we zin in Wassenaar en strand en de
weersvoorspellingen waren goed. Eenmaal aangekomen op het strand waren er
toch wat verdwaalde donkere wolken. En verhip.., een mini stukje regenboog
verschijnt boven de zee. Dat is mooi en de fotootjes worden geschoten.
Langzaam maar zeker ontvouwt zich een immense dubbele regenboog over het
strand die de zee met de duinen verbindt. Een magisch moment dat aan niemand
op ’t strand voorbij is gegaan. Dat gaf me een sterk gevoel van verbondenheid
met alles en iedereen op het strand. Het gaf me ook een gevoel van een weg naar
een nieuwe en betere wereld, waar alles niet alleen weer gewoon, maar ook
mooier is. Je hoeft alleen maar door te lopen onder de uitnodigende boog door.
Dat lukt nu nog niet, maar dat ligt in ons aller verschiet.
En we hebben deze memorabele dag afgesloten met een grote friet mayo,
lekkah!
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Algemene Ledenvergadering / Contributie 2021
Ook dit jaar is er weer een digitale Algemene Ledenvergadering (ALV). We
hebben het je gemakkelijk gemaakt: je kunt gewoon thuis in 3 minuten onze ALV
bekijken. Met daarin een korte terugblik op 2020 en onze plannen voor 2021.
Nieuwsgierig geworden? De video kun je bekijken op www.sportpark2.nl
Belangrijkste punten voor jou als lid:
- De contributie is door het bestuur vastgesteld op € 10 per huishouden.
Wanneer er geen bezwaren ontvangen worden, volgt de oproep tot het
voldoen van de contributie in het volgende buurtboekje (medio mei);
- De feitelijke begroting van 2020 is afgesloten met een positief resultaat
van € 320. Er was een verlies van € 408 begroot. Het positieve resultaat is
het gevolg van o.a. gestegen verhuuropbrengsten en gedaalde kosten
voor het drukken van het buurtboekje;
- In de voorgestelde begroting van 2021 is een verlies begroot van € 305.
Oorzaak is de achteruitgang in het ledenaantal en een reservering voor
het jubileumfeest in 2022. Via een aanvulling uit het eigen vermogen van
de vereniging wordt de begroting sluitend gemaakt;
- Het aantal edities van het buurtboekje in 2021 is vier. De edities jan/feb
en mrt/april worden samengevoegd.
Een verdere toelichting op deze punten wordt in de video gegeven.
Reageren op de ALV kan tot 1 april 2021. Mochten er voor die datum geen
bezwaren ontvangen zijn dan is per die datum het bestuur en de contributie voor
2021 vastgesteld. Veel kijkplezier!
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Ondernemen in Sportpark 2
door Esther Elshof
Al vijf jaar adverteert Paulien Meeuwsen met haar pianoservice in ons
buurtboekje. Maar wie is zij? En wat doet een pianotechnicus? Ik was
nieuwsgierig en nam contact met haar op.
Het blijkt dat de 35 jarige Paulien niet in onze wijk woont maar in Rijsbergen
samen met haar vriend Rik en hun drie katten Mickey, Lulu en Lotje. Via haar zus
Marleen, die in de Smutsstraat woont, kwam ze op het idee om in deze wijk te
adverteren.
Mijn eerste vraag was: ‘Kun je zelf goed pianospelen’. Paulien antwoordde:
’Misschien heel verrassend maar nee. Ik kan wel een beetje pianospelen maar
niet goed. Ik ben wel al van kinds af aan met muziek bezig, mijn moeder
verbaasde zich vroeger al dat ik overal geluid uit haalde. En na mijn eerste
Efteling bezoek later bij oma op de piano het carnaval festival liedje zo speelde.
Zelf speel ik klarinet en saxofoon. Toen ik hoorde van de vakopleiding
pianotechnicus vroeg ik of het een probleem was dat ik niet heel erg goed piano
speelde. Dat was niet het geval. Je moet vooral een goed gehoor hebben. Feeling
hebben en handig/technisch zijn. Inmiddels doe ik het werk alweer 10 jaar. Het
leuke aan dit werk is dat je bij allerlei mensen thuiskomt. Geen dag is hetzelfde.’
Paulien vervolgt: ‘De ene
dag kom je bij een
gewoon rijtjeshuis waar
je de familiepiano
repareert of stemt. De
andere keer werk ik aan
een vleugel van 80.000
euro in een enorme villa
met oprijlaan. Dit laatste
vind ik altijd wel heel
spannend. Maar als ik
moet kiezen dan liever
de piano met gezin in
huis waar heel veel
plezier aan beleefd
wordt.
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Ook werk ik via een opdrachtgever wel eens voor het Chassé theater. Als ik naar
het theater toe ga, kijk ik alleen nooit voor welke voorstelling het is. Dat zou me
echt zenuwachtig maken en ik wil mijn werk goed doen. Maar natuurlijk ben ik
dan ook nieuwsgierig en kijk nadien wel welke piano ik gestemd heb. Zo deed ik
dat voor voorstellingen van Brigitte Kaandorp en Paul de Leeuw. Dat is toch wel
leuk. Maar ik heb ook veel plezier in gewone piano’s hoor. Het is gewoon een
mooi vak dat ik graag zo goed mogelijk doe.’
Zijn er nog gevolgen voor het uitoefenen van je beroep nu in de coronatijd?
Paulien: ‘De weekenden zijn rustig nu theaters gesloten zijn maar doordeweeks
gaat het gewoon door. Er zijn wel mensen die, ondanks dat ik me aan alle
veiligheidsvoorschriften houd, het eng vinden om mij op bezoek te krijgen nu.
Maar ik kan natuurlijk goed afstand houden terwijl ik aan de piano werk.
Daarentegen zijn er ook mensen die weer oude hobby’s oppakken. Dat houdt
elkaar mooi in evenwicht.’

22

Activiteiten voor 2021
Ook dit jaar hebben we
weer de nodige
activiteiten in de planning.
Noteer ze vast in je
digitale of papieren
agenda!
Uiteraard zijn deze
activiteiten onder
voorbehoud van Coronaregels en daarbij horende
mogelijkheden en
beperkingen.
4 april
29 mei
10 juli
30 okt
okt, nov, dec
1 dec
18 dec

Paaseieren zoeken
Lenteactiviteit (en start verkoop Buurt Kookboek)
Achilles book of records
Halloween
Rikken en jokeren
Sinterklaas in de wijk
Kerstactiviteit
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Archeologie: hoge verwachtingen
Door Jan Brouwers
Archeologen hebben hoge verwachtingen van opgravingen in Sportpark II. Dat is
te zien op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Breda. Nu is dat niet
zo bijzonder, want grote delen van de gemeente vallen onder de categorie ‘hoge
verwachting’. Maar toch: wat verwachten archeologen te vinden in Sportpark II?
Het gebied was waarschijnlijk al in
de prehistorie bewoond, vertelt
Hans de Kievith,
informatiespecialist Erfgoed,
gemeente Breda. Oorspronkelijk
lagen er enkele dekzandruggen:
kleine zandheuveltjes waar het niet
zo drassig was als in andere delen
van het gebied. Al in de prehistorie
gingen mensen daar wonen, dat
heeft onderzoek elders in Breda
aangetoond. Maar het is niet waarschijnlijk dat er in Sportpark II resten uit de
prehistorie gevonden zullen worden.
Het is veel waarschijnlijker dat er materiaal uit latere periodes zal worden
gevonden. De Molenley die vroeger door het gebied liep (inderdaad, via de
Molenleystraat) maakt het gebied interessant. In een eerder buurtboekje
schreven we al over de resten van een gebouwtje van rond 1600 dat aan de
Molenley stond en dat wellicht een watermolen is geweest.
In de middeleeuwen werd het gebied ontgonnen en ontstonden buurtschappen
met boerderijen rond de Molengracht en de Blauwe Kei. En dan is er nog de
Tachtigjarige Oorlog. Toen de Spaanse veldheer Spinola in de jaren 1624-1625
Breda belegerde, legde hij niet alleen ten noorden van Breda een schans aan,
maar ook langs de Molenley liet hij een wal opwerpen.
Het is niet zo dat archeologen daarom plannen hebben om te gaan graven in
Sportpark II. Dan zouden ze half Breda wel op de schop kunnen nemen. Dat is
onbegonnen werk. Maar als door bouw- of graafwerkzaamheden archeologische
informatie verloren dreigt te gaan, komen ze in actie. Dat is in onze buurt al een
paar keer gebeurd. Volgende keer meer hierover..
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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:
www.sportpark2.nl
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