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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: Marc Bastiaansen Vicevoorzitter:
Rinie Smits Secretaris: Ritchie Piessens Lid: Marco Schill
Vacature voor nog een of twee bestuursleden, we maken graag kennis met je!
www.facebook.com/Sportpark2
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,
Voor de meesten zit de vakantie er (helaas) weer op en is het “normale” leven
weer orde van de dag. Over het zomerweer kunnen we kort zijn, behoudens
enkele vroege dagen in september, mag je wel stellen dat het ons 'n beetje in de
steek heeft gelaten. Toch hoop ik dat iedereen zijn verdiende ontspanning en
plezier op welke manier ook, met mooie herinneringen heeft kunnen beleven,
want dat was na het afgelopen jaar met veel beperkingen voor iedereen hard
nodig.
In dit voorlaatste wijkboekje van dit jaar kunt u weer leuke verhalen lezen van
onze vaste redactieleden, aangevuld met diverse nuttige informatie. Zoals een
bestuurswisseling van het penningmeesterschap. Het verhaal over vertrek uit
onze wijk door fam. Pirard en nog veel meer. Maar ook over het klapstuk van
onze activiteiten: Halloween. Na een rustjaar zal het nog huiveringwekkender
worden dan vorige keren, zo heb ik van onze voorzitter vernomen.
Hopelijk is bij iedereen de accu weer opgeladen en heeft werk en school weer
aanvang genomen zodat de draad van alle dag weer kan worden opgepakt.
Terugkijken is ook herbeleven en concluderend is deze zomer best snel voorbij
gegaan, wellicht door een overvloed aan sport op de televisie, wat ik overigens
persoonlijk geenszins als vervelend heb ervaren, hopelijk u ook?
Veel leesplezier,
Rinie Smits, vice voorzitter
(Wat is het toch heerlijk om in Sportpark II te wonen en lid te zijn van onze
buurtvereniging.)
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Oproep: ik wil jouw verhaal horen!
Een fijne wijk is in mijn optiek een wijk waar mensen elkaar kennen. Een praatje
maken en elkaar helpen als het nodig is. Ik zou graag mensen beter leren kennen.
Wie wil zich door mij laten interviewen?
Misschien heb je wel een bijzonder beroep. Kan je bijvoorbeeld vertellen over
hoe het voor jou was in Coronatijd. Of je hebt een jubileum. Wil je iemand eens
bedanken of ken je iemand met een leuke hobby of verzameling? Een leuk
verhaal over wat je hebt meegemaakt of heb je een bijzonder huisdier?
Kortom het maakt niet uit waar je over vertelt. Het
is leuk om wat meer over jou of je buren te weten
en je beter te leren kennen. Een interview duurt
niet langer dan een half uurtje en kan telefonisch of
live. Ik schrijf dan het verhaal en dan mag je het
nalezen. Als we beiden vinden dat het er goed op
staat, sturen we het door naar de redactie van het
buurtboekje. Alle leden krijgen deze in de bus.
Ik ben zelf ook benieuwd. Hoe is het afgelopen met de kaartenactie van het
verpleeghuis? En hoe gaat het met de “schoonmaakploeg? Ik wil graag verhalen
over de buurt vertellen maar ben afhankelijk van jullie input. Mail mij alsjeblieft
als je een bijdrage hebt: estherelshof@outlook.com
O ja, het volgende buurtboekje volgt al over een maand!

Reanimatie / AED training 2021
Sinds 2018 hebben we in Sportpark II een BuurtAED. Ter introductie van onze
BuurtAED hebben de buurtbewoners in 2018 een reanimatie / AED training
gevolgd. Deze werd verzorgd door Caroline Ten Cate van tencatetraint.nl . Op
deze website vind je meer informatie over de inhoud van de training.
Op maandagavond 18 oktober én woensdagavond 20 oktober 2021 is er een
gelegenheid om een herhalingstraining te volgen (tijd van 19:00 – 21:30).
Indien je interesse hebt om de herhalingstraining te volgen dan kun je je
inschrijven via www.tencatetraint.nl/cursusdagen/lijst/
Mocht je verder nog vragen hebben dan kun je Caroline bereiken via
info@tencatetraint.nl
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Het gevonden boodschappenlijstje
Vaak zie ik in karretjes bij de supermarkt boodschappenlijstjes liggen. Ik doe daar
meestal nooit iets mee, maar nu wilde ik weten wat erop zou staan. Te
fantaseren wie het zou kunnen hebben geschreven en hoe die persoon is.
Ik heb nl. gelezen dat je al aan het handschrift/opstelling van het lijstje kan
aflezen of het is geschreven door een chaotisch iemand of juist door een
gestructureerd iemand. En of het een man of vrouw is aan de hand van de
opgeschreven producten.
Zo vond ik afgelopen maandag dit boodschappenlijstje.
Bij een eerste blik zou ik zeggen dat het is geschreven door een niet zo
gestructureerde wel zorgzame alleenstaande oudere dame met één of twee
honden en (klein)kinderen die geregeld op bezoek komen. Waarom ik dat denk?
Tja daar heb ik de volgende gedachten over …
Deze dame maakt haar lijstje in volgorde van belangrijkheid, niet in volgorde van
de paden van de supermarkt.
Hondenvoer ligt namelijk nooit in het eerste pad. Ze heeft het wel als eerste
opgeschreven, omdat haar honden voor haar op de eerste plaats komen! Ze
geven haar de gezelschap die zij moet missen nu haar man is overleden.
Waarom oud? Ik zie dat de F en de R worden geschreven zoals dat vroeger werd
geleerd op school. Aan elkaar schrijven was een vereiste en ik zie dat zij zich er
nog deels aan heeft gehouden.
Verder drinkt ze het liefst in de ochtend Senseo koffie met koffiemelk en suiker
en voor de lunch een lekkere witte boterham met kaas. Voor de verandering
vindt ze een pompoenbroodje ook heerlijk anders wordt het ook zo saai!
Ze heeft de hele dag de tijd om de sukadelappen lekker te laten sudderen op het
vuur, om ’s-avonds te kunnen genieten van het draadjes vlees. En als er wat over
is, kan zij dat de volgende dag opwarmen. Lekker makkelijk, ze is toch maar
alleen.
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Want koken is niet echt haar ding. Twee kant en klare quiches van verschillende
smaken zijn voor haar ook voldoende voor het avondeten.
Ranja, ice tea en flesjes drinken haalt ze in huis voor haar kleinkinderen. Zij
wonen om de hoek en als ze langskomen dan is er altijd drinken voor hen op
voorraad! En als ze nog trek hebben in iets lekkers heeft ze ook nog chips in huis.
Misschien zit ik er wel helemaal naast. Is tenslotte psychologie van de koude
grond, maar ik vond het in ieder geval leuk mijn fantasie erop los te laten. En
mocht iemand zijn of haar boodschappenlijstje herkennen stuur mij dan een
persoonlijk berichtje via de buurtvereniging. Ben heel benieuwd of ik enigszins in
de buurt zit met mijn analyse!
9
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Nieuw bestuurslid
Hallo Buren,
Als nieuw bestuurslid van onze buurtvereniging wil ik me graag introduceren via
dit boekje. Ik ben Marco Schill, geboren in Den Haag maar opgegroeid in
Zevenbergen. Na een aantal jaar in het buitenland te hebben gewerkt hier geland
in Sportpark 2 waar ik samen met mijn partner Natsumi woon op Zeisstraat
nummer 28 sinds 2015.
Waarschijnlijk hebben jullie me al
wel eens gezien, maar dan
verkleed als beul, kerstman of
paashaas. Onherkenbaar!
Ik hoop dat ik bij kan dragen aan
het plezier van wonen in onze
mooie wijk.
Omdat de Buurtpreventie-app
nogal vol raakte met items die
niet direct met veiligheid te
maken hadden heb ik een
Sportpark 2 Social app gestart
waar men de sociale en niet commerciële items kan melden. En om het onderling
contact tussen de bewoners van onze buurt te verhogen. Contact me maar als we
je aan deze WhatsApp-groep mogen toevoegen: +31 613253173.
Groet,
Marco
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Ik vertrek
(door Rinie Smits)
Vertrekkende en nieuwe buurtbewoners is heel gewoon,
dus ook in onze wijk niet iets bijzonders. Echter, sommigen
van die buurtbewoners laten bij hun vertrek bijzondere herinneringen achter. Dit
geldt zeker voor Ad en Sjan Pirard uit de Zeisstraat. Na 45 jaar hebben zij hun
verhuizing uit Sportpark II, op een mooie maar vooral persoonlijke beleving
samengevat om met u te delen (lees hun verhaal elders in het blad). Ook ik wil
even stil staan bij hun vertrek.
Met veel enthousiasme voor het organiseren van allerlei activiteiten heeft Ad het
bestuur van onze vereniging steeds "wakker" gehouden. Zo was hij bij tal van
activiteiten zoals Carnaval en Sint Nicolaas in gemeenschapshuis De Zandberg, de
trekker-inspiratiebron, of op z'n minst betrokkene. Actief en in de weer om
gezelligheid in de vereniging te brengen. Toch miste hij nog iets voor zijn eigen
leeftijdsgenoten. Ad, groot liefhebber van muziek opperde samen met Sjan het
idee van dansavonden. Het toenmalige bestuur was sceptisch met name over de
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financiële risico's. Maar door Ad zijn fanatieke vastberadenheid werden themadansavonden met muziek uit de jaren 60 en 70 met succes georganiseerd. En de
financiën?? Er werd op een ludieke en ouderwetse manier met de pet rond
gegaan en de begroting was rond. Geweldig toch. Bij het opschrijven van deze
herinneringen komen die fantastische beelden met alle details spontaan op mijn
netvlies terug.

Maar ook Sjan liet zich zeker niet onbetuigd. Buiten het meehelpen van bovenvermelde activiteiten stapte Sjan in het bestuur van onze buurtvereniging. Die
setting met nog enkele andere dames beviel haar zo goed, dat ze na enkele jaren
zelfs het voorzitterschap van mij overnam. Let wel, Sjan werd toen de eerste
vrouwelijke voorzitter van buurtvereniging Sportpark II! Ik kan u zeggen: Dat was
voor die tijd 'n heel dingetje hoor.
Haar creatie als "paashaas vrouwtje"
in de Kloostertuin aan de Gen.
Maczekstraat zullen veel, nu grote
kinderen of wellicht nog meer de
ouders, niet snel vergeten. Hun beide
belangstelling en aanmoediging, actief
bezig te blijven voor "hun"
buurtvereniging, was steeds
hartverwarmend.
Sjan en Ad, namens buurtvereniging
Sportpark II: DANK JULLIE WEL.
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Halloween zaterdag 30 oktober
Er gebeuren vreemde dingen in Sportpark 2 soms. Dingen die vanzelf lijken te
bewegen, eerst is je fiets
er nog… dan ineens is ie
op magische wijze
verdwenen. Mensen die
komen en weer ineens
gaan. Eerst schijnt de
zon, dan regent het weer
(onaangekondigd
uiteraard).
De donkere dagen
komen er weer aan en
geesten ontwaken uit
hun zomerslaap. Kortom,
het is weer tijd voor
griezeligheid!! (als je
durft dan)
Het jaarlijkse verzamelpunt voor zombies, geesten en gewoonweg ENGE ALLES
zal zich weer ontpoppen op het Sportpark 2 speelveld langs de Steijnlaan op
zaterdag 30 oktober 2021.
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Doordat vorig jaar de geesten niet bezocht zijn, hebben zij meer rust gehad om
te oefenen op hun verschrikkelijke engheid. Het huis van griezels zal nog iets
enger, groter en mysterieuzer zijn dan de jaren die in ons verleden liggen. Je kunt
het huis bezoeken op 30 oktober maar kies de tijd van je bezoek zorgvuldig.
Igor, één van de overlevenden van
gevechten op het leiderschap der
geesten met zijn bloedlustige
kompanen en zijn hoofd vol bloederige
verhalen, zal er weer zijn van 18:30 tot
20:30 voor een sessie van engheid in
het huis der gruwelen voor de wat
kleinere kinderen.
Van 21:00 tot 22:00 zullen de engste
geesten ontwaken en juist op die
locatie langs de Steijnlaan hun uiterste
best doen ons allen van HUN territorium te verjagen! Dit voor de kinderen met
wat sterkere zenuwen en minder nachtmerries en natuurlijk voor de stoere
volwassenen die denken dit wel aan te kunnen.
Gratis toegang voor het eerste bezoek voor leden en hun gezin.
We vragen een kleine entreeprijs voor iedereen die (nog?) geen lid is van onze
Buurtvereniging en voor Buurtvereniging leden die toch nóg een rondje willen
maken door het Huis van Horror. Toegang voor niet-leden en voor een 2e, 3e en
volgende bezoek: € 1 p.p. voor iedereen tot 18 jaar. € 2 p.p. voor iedereen vanaf
18 jaar. Betalen kan contant (graag gepast) of per pin.
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Vrijdag de 13e
Door Jacques de Gruijter
Ik doe niet mee aan collectieve gektes. Op Valentijnsdag ’n kadootje voor mijn
lief kopen, dat soort door commercie gedreven dingen pas ik voor. Uit
flauwigheid ga ik dus net een dag ervoor wat geven, of een dag erna. De
commercie bedien ik daar weliswaar toch mee, maar wel op het moment dat ik
dat wil.
En nu is het opeens vrijdag de 13e augustus, ik weet het wel, maar ik trek me er
niets van aan. Ik rij in mijn auto naar mijn wandelbestemming. Op de radio weten
de dj’s wel raad met het onderwerp. Ik word geconfronteerd met het ene na het
andere onheilspellende verhaal…, maar ach…, ene oor in andere oor uit. Maar
toch knaagt het een beetje.
Ik wandel een mooie route over De Kampina. Door het bos, de heide, langs de
vennen en dan word ik bij de ingang van het hek naar de weilanden
geconfronteerd met een waarschuwingsbordje en een flinke lading vervaarlijk
ogende grazers. Gehoor geven aan de waarschuwingen lukt zo natuurlijk nooit
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met zo’n koe vlak voor m’n neus. Zou er dan toch iets van waar zijn… van dat
vrijdag de 13e?
Rammeldebammel aan het hek en alle koeien lopen dezelfde kant op.. weg. Ik
loop toch een beetje door en kijk nog een keer over mijn schouder. Wat nou
vrijdag de 13e.
Wat later blijkt het gras, onkruid en alle plantjes langs het smalle paadje flink
hoger te zijn dan in de lente en had ik nou toch maar een lange broek aangedaan.
En ja hoor, toch te dicht langs die brandnetels gelopen. Negeren, negeren denk,
maar de prikkende brandende witte met rood omlijste bulten op mijn
onderbenen zijn er wel degelijk. Weer wat later tik ik een teek van mijn
bovenbeen. Gelukkig op tijd, de rakker heeft zich nog niet vastgezet. Een aantal
kilometers later stap ik weer in de auto, maar ik ben niet alleen. Een vliegend
beestje is mee, maar wat en waar het is weet ik niet. Ik ga toch maar rijden en
voor ik van de parkeerplaats af ben heeft het me al gestoken.
Misschien toch een beetje vrijdag de 13e
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Na 45 jaar wonen in Sportpark 2 nemen wij
afscheid
Door Ad Pirard
Toen wij in 1976 wilden gaan trouwen, gingen we op zoek
naar een huis. In eerste instantie waren we op zoek naar
een koopwoning. Zoals de meeste van onze
leeftijdsgenoten, hadden wij al geruime tijd verkering,
maar woonden alle twee nog gewoon bij onze ouders thuis. Via via hoorden wij
dat er in de Zeisstraat een huis leeg stond en dus gingen we op onderzoek uit.
We kenden de wijk niet, we kwamen zelf uit het centrum van Breda. We hoorden
al snel via allerlei verhalen, dat de wijk Sportpark, toch wel een exclusieve wijk
was, waar je niet zomaar toegang toe kreeg.
Huurwoning in de Zeisstraat krijg je niet zomaar
Het bleek dat het huis te huur stond, en via de naaste buren kwamen we achter
het adres van de eigenaar. Die woonde gewoon een stukje verderop. Er waren al
heel veel gegadigden voor ons geweest. De huisbaas wilde er zeker van zijn dat er
de juiste mensen in kwamen, want de buurt moest er immers niet op achteruit
gaan.
Na bezoeken aan ons thuisadres en informatie winnen omtrent ons werk,
kwamen we door de ballotage commissie. En op 30 april 1976 mochten wij de
sleutel komen ophalen. De huishuur bedroeg fl 195,- per maand.
Op 6 augustus hebben we tijdens onze huwelijksnacht voor het eerst in de
Zeisstraat op nr. 39 geslapen.
Al snel kregen we bezoek van een afgevaardigde van de buurtvereniging; we
werden welkom geheten en dringend geadviseerd om lid te worden. En dat
advies hebben we meteen opgevolgd.
5 auto’s in de straat
Om je een idee te geven van de tijd, Wij waren de 5e of 6e met een auto in de
straat en iedereen parkeerde nog braaf naast de stoeprand. Dit tot grote ergernis
van de meelleverancier die een paar keer per week bij bakker Struys op de hoek
moest zijn. En als de grote vrachtwagen er niet langs kon, begon hij gewoon te
toeteren (6u ‘s ochtends) net zolang tot er iemand uit bed kwam om de auto te
verplaatsen.
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Als ik het gras ging maaien in de voortuin, kwamen de buren kijken, want die
nieuwe had een elektrische grasmaaier. Bij sneeuw in de winter, maakte ik zo'n 6
stoepjes schoon, er woonden heel veel oudere dames alleen en het was een
soort vanzelfsprekend dat je elkaar een beetje hielp.
Toen er bij ons kinderen kwamen (Marjolijn en Ilona) gingen we pas echt goed
deelnemen aan het sociale leven in de wijk. De kinderen natuurlijk op de
Zandberg en ja, daar ontmoet je elkaar natuurlijk. Zowel Sjan als ik hebben ons
steentje bijgedragen op school in allerlei verschillende taken.

Zeisstraat in 1992

Actief in de buurtvereniging
Ook werden we enthousiast gemaakt voor een actieve rol in het bestuur van de
buurtvereniging. Sjan werd lid van het bestuur en ik werd actief in de
jeugdwerkgroep met hand en span diensten. Onvergetelijk waren de
carnavalsdagen, sinterklaasmiddagen, paasfeesten, jubileumfeesten,
koninginnen dagen en buurtuitstapjes. Elk jaar een dikke 30 activiteiten.
Het enige wat naar ons gevoel ontbrak in deze zeer actieve vereniging, was het
fenomeen feestavonden. Dus, zelf maar de handen uit de mouwen gestoken en
een oproep in de buurt gedaan voor mensen die ook zin hadden in een feestje
en ergens mee wilden helpen. Gelukkig waren die er genoeg en zo kwam het
eerste feest tot stand; uiteraard in het gemeenschapshuis de Zandberg.
21
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Het eerste thema was 60 -70er jaren. We sjouwden de hele zaal vol met
decorstukken uit die periode en de DJ deed de rest. Om 22:00u ‘s avonds gingen
we met de pet rond en werden alle gemaakte kosten gedekt.
Deze thema feesten hebben we nog een aantal keren herhaald en de laatste die
ik georganiseerd had was in 2008. Een avond met 300 man bezoek en 4
livebands.
Door op allerlei manieren actief te zijn is Sportpark 2 echt ons thuis geworden.
Met als resultaat vele vriendschappen en een heel warm gevoel telkens als we
hier waren. Hoewel we alle twee werkten en het heel druk hadden, vonden we
overal tijd voor.
Het heeft ons zelf veel geluk gebracht en we hebben het gevoel dat we ons
steentje hebben bij gedragen aan het welzijn van de buurt.
We hebben heel veel mensen zien gaan en komen en inmiddels behoren wij tot
de oudste generatie. De jonge buren om ons heen brengen weer nieuw leven in
de wijk en zo hoort het ook.
Een nieuw tijdperk is aangebroken
Op 30 april 2021 woonden we hier 45 jaar
en het was een fantastische mooie periode
in ons leven. Op 3 augustus hebben we de
sleutel gekregen van ons appartement in
project De Kyker in de Zorgvlietstraat (wijk
IJpelaar). We gaan voor wat meer gemak.
Alles gelijkvloers en geen onderhoud meer.
Het appartement is pas 3 jaar oud. In ons
huis komen nieuwe jonge mensen te
wonen en wij hopen dat ook zij een heel gelukkig leven mogen krijgen in deze
beste wijk van Breda.
Wij danken iedereen die ons leven hier in de buurt zo aangenaam hebben
gemaakt. We kijken met weemoed maar zeker ook voldaan terug op 45 jaar
Sportpark 2.
Houdt de buurt in stand en wordt gelukkig.
Ad en Sjan Pirard
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Oude penningmeester
Na ruim twee en half jaar penningmeester te zijn geweest, heb ik het bestuur van
de buurtvereniging verlaten. Ik ga me storten op ander vrijwilligerswerk en aan
de slag bij Humanitas, bij de afdeling Thuisadministratie. Deze afdeling helpt
mensen financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Voor
mensen die door welke reden dan ook het overzicht zijn kwijtgeraakt.
De hulp is gratis en altijd in de buurt.
Humanitas werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht en baseert zich op
de humanistische waarden: gelijkwaardigheid, behoud van regie over het eigen
leven en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander.
Ik ben benieuwd hoe het is om voor zo’n grote organisatie te werken. Zaken zijn
goed geregeld en ik ben nu bezig met cursussen aangeboden door Humanitas om
mijn werk straks goed te kunnen doen.
Het bestuur van de buurtvereniging heeft in Marc een waardige opvolger
gevonden. De financiële zaken draaien dus door. Ik wil iedereen bedanken voor
de fijne tijd die ik bij de buurtvereniging heb gehad en zal zeker nog waar ik kan
de activiteiten bezoeken.
Ik blijf ook gewoon in de buurt wonen dus kom iedereen wel weer tegen.
Groetjes,
Esther Elshof
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Nieuwe Penningmeester
Onze penningmeester Esther Elshof heeft onlangs haar functie als
penningmeester van onze buurtvereniging beëindigd. Esther heeft dit enkele
jaren zeer gemotiveerd en met plezier gedaan. Door haar inzet bij tal van
activiteiten (o.a. kookboek) liet zij haar meest creatieve kant zien. Zeker ook niet
te vergeten waren haar leuke interviews in ons buurtboekje. De vereniging en het
bestuur zijn haar hiervoor enorm dankbaar.
Na een "noodoproep" via onze buurtsite
heeft Marc Bastiaansen zich bij ons gemeld
en was hij bereid deze functie over te
nemen.
Marc -met zijn voor velen bekende
achternaam- is een geboren en getogen
Sportpark II bewoner. Met het overnemen
van dit penningmeesterschap zal de
vereniging op financieel gebied weer
optimaal functioneren. Welkom Marc.

25

Ondernemen in Sportpark 2
Huh, Studie- en profielkeuzebootcamps? Studeren terwijl je aan het sporten
bent? Daar wil ik wel meer van weten! Meike: “Nee, het heeft niets met sporten
te maken, althans, niet lichamelijk! Het lijkt soms wel een beetje op gymnastiek
voor je hersenen. De studie- en profielkeuzebootcamps die ik geef heten zo
omdat je in een kort tijdsbestek (2-4u) meer over jezelf te weten komt en dichter
bij de juiste profiel- of studiekeuze komt (soms zelfs tot één). Het is een vrij
intensieve sessie, vandaar de naam ‘bootcamp’.”
Interessant, hier wil ik wel wat meer over
weten. Meike: “Als jongere wil je graag
een studie kiezen die bij je past. Die
aansluit op je niveau, talenten, interesses
en motivatie. Je wilt ook een leuke
studententijd en later een baan met
veelbelovend toekomstperspectief. De
keuze is echter groot, je tijd om alles uit
te zoeken beperkt. En, zeker nu het
onzeker is of open dagen komend
schooljaar door zullen gaan, is het nog
lastiger een goed beeld te krijgen over
wat een studie eigenlijk inhoudt. Hoe kies
je dan de studie die het beste bij jou
past? De bootcamp helpt om in één
dagdeel een persoonlijke Studie Top 5 op te stellen. Bovendien stel ik samen met
de leerling een concreet Studiekeuze Actieplan op.”
Voor wie zijn de bootcamps precies? “De profielkeuzebootcamp is voor jongeren
die in de loop van het studiejaar hun profiel moeten kiezen. De
studiekeuzebootcamp is voor scholieren vanaf HAVO/VWO/MBO 4 en voor
studenten die twijfelen of ze wel de juiste opleiding volgen of zelfs al gestopt zijn
met hun studie en niet weten wat ze nu willen. Maar het is ook interessant voor
leerlingen die gekozen hebben voor een numerus fixus opleiding (een opleiding
waarvoor je ingeloot moet worden) en graag een Plan B hebben.
Je kunt de uitkomsten van de Studiekeuzebootcamp ook gebruiken om je
tussenjaar (of een deel daarvan) zinvol te besteden. Je in die periode te
verdiepen in de verschillende mogelijkheden die jouw Top 5 biedt.”
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Waarom ben je dit gaan doen? Meike: “Uit ervaring weet ik dat het als scholier
niet altijd makkelijk is om te bepalen welke opleiding bij jou als persoon past. Je
bent zelfs vaak nog helemaal niet zo bezig met de toekomst. Als middelbare
scholier vond ik echt heel uiteenlopende dingen interessant én wist ik gewoon
nog heel weinig over hoe ik in elkaar zat, wat mij écht motiveerde, dus heb ik wel
een aantal ‘verkeerde’ keuzes gemaakt. Best kostbaar als je beseft dat een
schooljaar voor uitwonende studenten rond de € 12.000 kost en voor een
thuiswonende student rond de € 8.000. Niet niks dus. Door te investeren in
goede begeleiding bij het maken van de juiste keuze, kun je dus heel veel kosten
besparen.”
Wil je meer weten over de Studiekeuzebootcamp of over de Loopbaancoachtrajecten die Meike aanbiedt? Kijk dan eens op haar website. Bellen/appen mag
ook: 06 – 27 28 94 25. Of mail: welkom@meikecoacht.nl. Het
kennismakingsgesprek is kosteloos.

Speciaal voor de mensen uit de buurt, of iemand die jij als buurtbewoner
aandraagt, heeft Meike een actie-tarief, geldig t/m december 2021; 30% korting
op de Studiekeuzebootcamp en 20% korting op de Profielkeuzebootcamp.
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Kadaster 1824
Door Jan Brouwers
Het stadsarchief Breda heeft het kadastrale minuutplan van 1824 online gezet.
Daarmee kun je zien wie in en om Breda grond bezat en wat hij ermee deed. Als
je zelf wil zien wie in 1824 de eigenaar was van de grond waarop je huis staat, ga
dan naar stadsarchief.breda.nl en zoek op minuutviewer.
Je kunt ook de route van de huidige Poolseweg volgen, toen een zandpad. Waar
nu het nieuwe Amphia-ziekenhuis staat, bevonden zich toen enkele boerderijen.
Als je naar de Blauwe Keiweg loopt, zie je rechts ervan de boomgaarden. De
percelen links worden aangeduid als ‘bouwland’, akkers dus, waar waarschijnlijk
graan werd verbouwd.

Na de kruising stond links natuurlijk al de hoeve De Blauwe Kei en op de hoek van
de Poolseweg en de Smutsstraat, ter hoogte van Poolseweg 141, had je de
boerderij van Josephus van Hooijdonk. Achter zijn huis lagen een boomgaard en
een weiland, die het gebied van de Smutsstraat en de tegenwoordige bebouwing
aan weerszijden besloeg. Meer naar het oosten, bij de Van Riebeecklaan, lag
opnieuw een stuk bouwland. Eigenaar was de advocaat B.J.S. Havermans. We
kunnen aannemen dat hij niet voor zijn plezier in zijn vrije tijd aan het ploegen,
zaaien en oogsten was. Het ligt meer voor de hand dat hij zijn land verpachtte,
misschien wel aan Van Hooijdonk.
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Bij de kruising met de Zeisstraat stond waar nu gebouwd wordt het huis van
Marijnis Janssen. Als beroep staat ‘arbeider’ vermeld. Waarschijnlijk was hij een
landarbeider in dienst van een van de boeren in de buurt. Hij had rond zijn huis
een klein stukje land dat liep tot de Molenley, nu Molenleystraat, waarmee hij
bovenop zijn loon nog wat extra’s verdiende.
Het grootste deel van de wijk bestond uit ‘bouwland’. Niet verwonderlijk, want
vanouds werd er vooral graan verbouwd. Opvallend is het grote weiland op de
plaats waar tot voor een paar jaar Jeka voetbalde. Daar moet de grond te nat zijn
geweest voor akkerbouw en als ik goed ben geïnformeerd hadden de voetballers
daar ook nogal eens last van drassige velden.
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Speurtocht op 29 mei geslaagd!
Door Floris uit de Molenleystraat
Zaterdag 29 mei deden we mee aan de speurtocht door de wijk. We begonnen bij
de speeltuin bij het Achillesplein, daar kregen we een blad en we gingen
beginnen met de moeilijke speurtocht voor boven de 10.
We deden het met zijn vijven: Ik (Floris, uit de Molenleystraat), mijn broertje
Jasper, onze vriend Bas, mama en papa. Ik vond het vooral leuk dat het door heel
de wijk was en niet in één straat. Ze hadden ook goede vragen voor mensen
boven de 10.
We hadden ook een goede
tactiek papa en mama deden
de linkerkant van de straat en
wij de rechter. We wisten ze
bijna allemaal.
Ze hadden ook een leuk
thema: Noord-Brabant en
alles er in. Ze hadden de
vragen ook goed verstopt. Je
kon zien dat er moeite voor
gedaan was, het waren ook
erg leuke vragen.
En aan het eind stond er natuurlijk een goede beloning tegenover: een lekker
zakje snoep.
Over een vraag was wel wat discussie de vraag over
Holle Bolle Gijs: Wat zegt Holle Bolle Gijs als je iets
in zijn mond doet, we twijfelde tussen bedankt en
papier hier, papier hier. Het was papier hier we
hadden het nog nagevraagd en de makers zeiden
ook dat ze daar zelf ook nog laatst over hadden
gediscussieerd.
Ik vond het een geslaagde speurtocht.
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Impressie van de
speurtocht.
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Boek uit de buurtbieb
Ik heb laatst een boek uit de buurtbieb gehaald: Wie
(niet) reist is gek van Ap Dijksterhuis. Ap reist door
diverse landen en vertelt wat hij mee maakt en wat hem
opvalt. Dat zet hij af tegen psychologische inzichten.
Heel leuk als je zelf ook reist, of als je juist niet reist! Een
aantal landen waarover hij vertelt, heb ik zelf ook
bezocht, dus sommige verhalen zijn zeker herkenbaar.
Heel fijn om thuis dan toch weer op reis te zijn.
Binnenkort weer terug in de buurtbieb.
Heb jij ook een leuk boek gevonden in de buurtbieb?
Laat het ons weten! Maak er een foto van en schrijf kort waar het over gaat. Dan
sta jij volgende keer hier.

Herinnering contributie betalen
Vergeten de contributie te betalen dit jaar? Doe dit dan meteen. Maak 10 euro
over op IBAN NL09 INGB 0005 0385 23 t.n.v. buurtvereniging Sportpark 2.
Vermeld hier dan in de omschrijving uw adres bij zodat wij dit goed kunnen
verwerken.
Met uw bijdrage kunnen we hier
leuke activiteiten van organiseren
en u support een
gemeenschapsgevoel in uw eigen
buurt.
Dank u wel
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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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