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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, meld je aan om eens kennis te
maken!
www.facebook.com/Sportpark2
www.twitter.com/sportparkII

@buurtverenigingsportpark2

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,
Nog twee maanden en dan kunnen we als buurt terug kijken op een jaar met
meerdere gezichten. Tot het begin van de zomer werden we door de
maatregelen gedwongen om creatief om te gaan met de uitvoering van onze
activiteiten. Gelukkig werd er later dit jaar meer mogelijk en hebben we enkele
knallende activiteiten kunnen organiseren waaronder een familiespeurtocht,
Achillesbook of Records en Halloween. Ook zullen Sint Nicolaas én de Kerstman
dit jaar onze wijk bezoeken. Meer over die laatste twee lees je verderop in dit
boekje.
Voor mij persoonlijk is 2021 het laatste jaar waarin ik actief betrokken zal zijn bij
de buurtvereniging. Begin 2022 verhuizen we naar een andere woning buiten
Sportpark II. Met veel plezier kijk ik terug op 14 jaar wonen in de buurt én 14 jaar
vrijwilliger zijn voor én met de buurtvereniging. Het is fijn om op die manier
geholpen te hebben met het behouden en verbeteren van de sociale samenhang
in onze buurt.
In 14 jaar Sportpark II zijn er een hoop mooie dingen gebeurd.
Eén van de eerste acties begin 2008 was het professionaliseren van het
buurtboekje. Wie herinnert zich nog het boekje met de groene kaft? Dan ziet ons
blauwe boekje er toch een stuk beter uit, al zeg ik het zelf.
In 2012 vierden we ons 75-jarig bestaan grootser dan groots met een heuse
Parade op het schoolplein van Tessenderlandt. Weinigen weten dat het een feest
was met een begroting van meer dan EUR 20.000… Voor onze begrippen een
ongekend hoog bedrag! Dankzij strak beleid van onze toenmalige
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penningmeester Floris Kwast hebben we het jubileumfeest gelukkig zelfs met een
kleine plus afgesloten. Een half jaar voorbereiding, meer dan 60 sponsoren, 80
vrijwilligers, 35 acts en een avondprogramma met 3 bands. Typisch zo’n feest
waar men het nu nog over heeft!
Noemenswaardig zijn ook het
buurtfeest uit 2017, de talloze
keren Paaseieren inkopen en de
decembermaanden waarin
Sinterklaas geassisteerd mocht
worden. Daarnaast waren we in
2013 de eerste wijk in Breda met
een erkende BuurtpreventieApp.
Tenslotte heb ik ook erg genoten
van de succesvolle
crowdfundingsactie van “onze”
BuurtAED in de Zeisstraat.
Vele bestuursleden heb ik zien
komen en gaan in die 14 jaar. Allen met een eigen karakter maar met één
gemeenschappelijke eigenschap: de behoefte om iets terug te doen voor onze
mooie buurt. Via deze weg wil ik alle vrijwilligers dan ook bedanken voor de fijne
samenwerking! Nu is het tijd om het stokje door te geven aan de overige
bestuursleden. Gelukkig hebben we ons in dit jaar kunnen versterken met Marc
en Marco als bestuurslid. Maar dat neemt niet weg dat de last die op de
schouders van onze vier bestuursleden ligt soms behoorlijk zwaar weegt.
Via deze weg wil ik jou, als inwoner van de buurt, dan ook van harte uitnodigen
om contact op te nemen met het bestuur om kennis te maken met de gezichten
achter Buurtvereniging Sportpark II. En van gedachten kunt wisselen waar jij met
jouw kwaliteiten kunt bijdragen. Ik wil je aanmoedigen echt even contact op te
nemen, want het bestuur zit te springen om hulp op een aantal gebieden.
Namens mijn collega’s Marc, Marco, Monique,
Rinie en Robert wens ik je alvast gezellige
kerstdagen en een mooi 2022.
Ritchie Piessens
Secretaris Buurtvereniging Sportpark II
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Een romance met grote gevolgen!
Je ziet haar niet. Ze sluipt stiekem je huis binnen in een onbewaakt moment. Op
zoek naar een geschikte plaats om haar eitjes neer te leggen. En wanneer ze de
'babykamer' heeft gevonden zijn de rapen gaar!
Hier begint onze ellende. Ik heb het over de meel mot, wel te verstaan de
Ephestia kuehniella.
Een kleine omschrijving: De wijfjes van de meelmot leven een slordige twee
weken en in die tijd leggen ze (individueel!) zo’n 300 tot 500 eitjes in of op allerlei
voedingsmiddelen!
Als meelmotten van rups zijn
ontpopt tot vlinder, gaan de
vrouwtjes op zoek naar een
partner om mee te paren. Het
uitverkoren mannetje sterft vlak
na de paring en het vrouwtje
gaat op zoek naar een geschikte
plaats om haar eitjes te leggen.
Dat doet ze altijd binnenshuis,
vlakbij een voedselbron.
Onze kelder dus (lees:
voorraadkast)!
Ik lees dat we een dappere
poging kunnen wagen om de
meelmotten en hun larfjes en de
eventuele eitjes zelf te bestrijden
door de kelder leeg te halen,
voedsel weg te gooien, ook bij de
minste twijfel en een grote
schoonmaak te houden. Zo
gezegd, zo gedaan. Ook al is onze
kelder niet groot, je staat
versteld wat er allemaal uit
9
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komt! Zelf dingen waarvan je het bestaan niet meer wist. Met z'n drieën,
gewapend met handschoenen, mondkapje en oude stofzuiger gaan we aan de
slag. Ik denk dat we wel 1000 eitjes opzuigen, die we nu ook herkennen, omdat
wij ons in de materie hebben verdiept. Wanneer de klus is geklaard gooien we
het besmette voedsel incl. oude stofzuiger gelijk in de kliko! Weg ermee!
De kelder heeft er nog nooit zo spic en span uitgezien!
Nu in de gaten houden of het heeft geholpen, zo niet dan zal professionele hulp
ingeschakeld moeten worden ben ik bang!
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Bedankt Ritchie! Afscheid van onze secretaris
Na 14 jaar actief bestuurslid gaat onze secretaris ons mooie Sportpark 2 verlaten.
Zijn knusse huis aan de Eggestraat verruilt hij dan voor een nieuw stulpje dat hij
deels zelf heeft ontworpen.
Ritchie is/was met zijn eigenschappen als loyaal-sociaal-veelzijdig-betrouwbaar
maar vooral betrokken, de juiste man op de juiste plaats voor onze vereniging.
Met zijn immer aanwezig enthousiasme voor buurtbewoners en het bestuur, was
hij een fijne collega om al die jaren mee samen te werken.
Vooral zijn rol in de communicatie naar de gemeenten met zijn talloze
vergaderingen - bijeenkomsten en meetings m.b.t. ontwikkelingen van onze wijk,
moet zeker vermeld worden. Maar ook Buurt Inbraak Preventie - contact met de
wijkagent - de voortgang met de wijkraad - project AED - coördinatie buurtboekje
- het opzetten van een buurtbibliotheek, de buurtapp, onze website en
Facebookpagina en ga zo maar door. Hij was de "motor" van ons bestuur in al
deze belangrijke zaken.
Daarnaast schrijft hij veel stukjes voor het buurtboekje, het jaarverslag en staat
altijd paraat om de activiteiten mee te bedenken en uit te voeren. Wat mij het
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meeste is bijgebleven zijn de vele
avonden dat we het 75-jarig
bestaan hebben vormgegeven.
Heel serieus, maar soms ook heel
melig. Of die keren dat we zakjes
met zonnebloempitjes in alle
(meer dan 300!) buurtboekjes
moesten nieten. Of op pad
moesten voor inkopen voor de
Paasviering of Sinterklaas. Ook
geen kleine klus, want daarbij
zijn veel kinderen van de partij.
Mocht je Ritchie de komende twee
maanden bij onze laatste activiteiten
van het jaar nog tegen komen, zal hij je
schouderklopje zeker op prijs stellen.

Boek uit de buurtbieb
Ik heb laatst een boek uit de buurtbieb gehaald:
Lion van Saroo Brierley, een waar gebeurd verhaal van
een 5-jarig jongetje uit India dat per ongeluk in de trein
stapt en ergens uitstapt waar hij de weg niet meer naar
huis weet. Uiteindelijk belandt hij in een weeshuis. Hij
wordt geadopteerd en verhuist daardoor naar
Australië. Als hij al volwassen is, zit hij uren, weken,
maanden achter Google-Earth te zoeken naar zijn
ouderlijk huis in India. Zijn vriendin en vrienden worden
er gek van, maar uiteindelijk denkt hij dat hij het
gevonden heeft. Hij stapt op het vliegtuig en gaat
kijken of het klopt…
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.
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Kleurplaat Sinterklaas
Woensdag 1 december komt Sinterklaas
naar onze wijk! Hij is er tussen ongeveer
16:00u en 19:00u! Kleur de kleurplaat op de
volgende bladzijde zo mooi mogelijk, of
maak zelf een tekening voor Sint en zijn
Pieten. Vergeet niet je naam, leeftijd, adres
op te schrijven en of je een jongen of meisje
bent. Ben je wel thuis op 1 dec. tussen 16
en 19u? Lever de kleurplaat / tekening
uiterlijk vrijdag 26 november 9.00u in bij
Kapper Youp op de Poolseweg.
Is je 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.
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Deze tekening is van
Naam:
Adres:
Leeftijd:
jongen / meisje
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Thuis op woensdag 1 dec. tussen 16-19u: ja / nee
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Een lege pagina…
Door Jacques de Gruijter
Schrijven in het buurtboekje. Soms rolt er vanzelf een verhaaltje uit m’n mouw
en de andere keer moet ik weer wat harder nadenken.
Vaak vraag ik aan collega schrijfster Diana of ze al wat heeft en we wisselen de
onderwerpen met elkaar uit en zodra het boekje op de deurmat valt lees ik of de
invulling van het onderwerp een beetje overeenkomt met mijn verwachtingen.
De afgelopen keer schreef Diana over een gevonden boodschappenbriefje en wat
voor verhaal daar achter zou zitten. Oeh, dat klinkt als een spannend kinderboek
en meteen slaat mijn fantasie op hol. Daar zou ik zomaar een verhaal over
kunnen schrijven dacht ik toen.
En zo ontstond het idee. Diana en ik spraken af om voor elkaar een onderwerp te
verzinnen en ongeacht of we er iets over wisten een verhaal te schrijven onder
het mom van: ‘het hoeft toch niet te kloppen, als het maar leuk is’. En omdat we
elkaar wel vaker bij gezellige borrels tegenkomen besloten we om gezamenlijk
onder het genot van een glaasje wijn te gaan schrijven, ‘gezellig’!
Ik moet daarbij aantekenen dat het wat minder gezellig begon, toen Ada en
Diana het roerend met elkaar eens waren dat het kastje in de woonkamer toch
wel een beetje uit het lood stond en eigenlijk best oud en lelijk was. Let wel, een
regelrechte aanval op MIJN mooie oude nostalgische studentenhuis kastje uit
lang vervlogen tijden. Al snel kwam ik erachter dat vrouwen (laat ik het
voorzichtig formuleren) wat meer veranderingsgezind zijn dan mannen, maar
eigenlijk wist ik dat al lang
.
Gezellig was het ook zeker en de
laptops stonden klaar op tafel en
het documentje was aangemaakt
met als titel buurtboekje oktober.
Nu, een paar dagen later open ik
het documentje.. het is leeg….,
maar iedereen kijkt terug op een
gezellige avond met wijntjes,
knabbels, spelletjes en om 24.00
uur zang en dans want Ada was
ook nog ‘ns jarig geworden. En ik
heb toch nog een verhaal!
19
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Kerstoptocht
Zaterdagavond 18 december komt de
Kerstman met zijn gevolg naar Sportpark
II. Tussen 18:30u en 21:00u rijdt de
Kerstman door de wijk dus zorg dat je
die avond thuis bent!
Je hoort de Kerstman vanzelf aankomen
dus kom naar buiten om de optocht te
aanschouwen.
Voor de kleintjes delen we wat lekkers uit
en voor de groteren is er glühwein!
De indicatieve doorkomsttijden per straat
publiceren we kort vooraf op onze website
en Facebook pagina.
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Breda aardgasvrij in 2044
Hoe de gemeente Breda dat denkt te gaan doen, kun je horen tijdens het
webinar op 23 november, waar meer verteld wordt over de Transitie Visie
Warmte. Het webinar is van 19.30 tot 21.00 uur, meer info via de webiste van de
gemeente.
Wat is nou eigenlijk die Transitievisie Warmte?
Greetje Bos, wethouder: ‘Het is me nogal een mondvol, maar het komt erop neer
dat we met z’n allen in de komende 10 tot 30 jaar van het aardgas af moeten. Die
brandstof gaat eruit. We gaan in de Transitievisie Warmte beschrijven hoe we dat
gaan doen en welke wijk of welk dorp wanneer aan de beurt komt. Er tekenen
zich nu negen gebieden af die kansrijk zijn om verder te verkennen. Dat zijn Hoge
Vucht, Doornbos-Linie, Tuinzigt, Schorsmolen, Nieuw-Wolfslaar, Westerpark,
Zandberg, Prinsenbeek en IJpelaar. Uit deze wijken maken we nog een selectie in
gebieden waar we om verschillende redenen denken het beste resultaat te
kunnen boeken.’
Onze wijk staat daar nog niet bij.
Ondertussen bereiken ons ook
berichten over stijgende
energieprijzen. Iets om ons zorgen
over te maken. Hoe kun je het
hoofd bieden tegen deze
prijsstijgingen? Onder andere
door minder energie te gebruiken.
Wat kun je dan zelf doen?
Hiernaast staat al een
overzicht waarmee je aan de slag
kunt. Bekijk bijvoorbeeld of
zonnepanelen wat zijn met de
solarscan op jouw adres
(https://www.breda.nl/solarscan)
Dan zie je heel snel wat
zonnepanelen kosten en wat het
opbrengt. Zie afbeelding
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Onze buurtgenoten
Door Esther Elshof

Dit keer: Rick de Moed
Wat wonen er toch mooie mensen in onze buurt met een verrassend verhaal. Zo
kom ik Rick met zijn Corby (een rashond) regelmatig tegen op ons hondenlosloopveld. We kletsen daar altijd wat met zijn allen terwijl de honden spelen. ’s
Ochtends rond achten of ’s middags rond half vijf. Hij is een echte Bourgondiër
en een echt mensenmens. Maar wat doet hij nu precies?
In een gesprek thuis kom ik erachter. Rick woont samen met zijn verloofde
Marieke. Volgend jaar gaan ze trouwen. Sinds twee jaar wonen ze in Breda in
onze wijk op de Poolseweg. Ik vraag hem waarom Breda en waarom onze wijk.
Dit is puur toeval, kom ik achter. Breda ligt lekker centraal. En binnen 2 uur
hadden ze het huis gekocht. Rick is dus erg doortastend. Ze hebben het hier in
onze wijk erg naar hun
zin. Een dorpsgevoel.
Mensen kennen elkaar,
groeten, zijn vriendelijk
en het is rustig wonen
hier.
Wil je wat weten over
de Spaanse
gastronomie, dan ben
je bij hem aan het
juiste adres. Op zijn 25e
vertrok hij vanuit zijn
ouderlijk huis in
Utrecht in zijn eentje
naar Spanje. Malaga.
Hij moest natuurlijk wel
inkomsten hebben en
bij toeval kwam hij
terecht in de hotellerie.
Hij werkte daar als ober
maar kwam ook in de
keuken. Rick vertelt:” in
Spanje is het de
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gewoonte dat de obers soms ook in de keuken werken en de chefs ook in de
bediening. Iedereen moet elk werk kennen zodat als er zieken zijn, ze voor elkaar
in kunnen vallen. Maar het heeft ook meer voordelen.”
Na een paar jaar hield hij Malaga voor gezien en vertrok naar de Canarische
eilanden waar hij jongerenwerk deed. Maar de hotellerie bleef trekken. Eten
speelt een belangrijke rol in mijn leven, aldus Rick. Toen hij weer naar Utrecht
vertrok en Spanje voor gezien hield na vijf jaar, leerde hij Marieke kennen.
Nu heeft hij hier in de Veemarktstraat (op nummer 22) een goedlopende winkel
in Spaanse delicatessen en wijnen. De winkel heet Jamoneria en is zeker een
bezoekje waard. Zijn hammen en wijnen komen van kleine familiebedrijven in
Spanje. Rick bezoekt ze elk jaar. De dieren waar zijn producten vandaan komen,
lopen in een gebied zo groot als Breda. En dat proef je. De filosofie is dan ook
werken met producten van dier en natuur.
Naast particulieren werkt Rick met topchefs en Michelinrestaurants. Zo is Sergio
Herman een van zijn vaste klanten. Nu is het nog een eenmanszaak dus Rick
heeft het erg druk. Hij maakt werkdagen tot ’s avonds laat. Zijn zaak loopt erg
goed. Gelukkig heeft hij Marieke die de financiële administratie doet. In de
winkel maakt hij graag een praatje met zijn klanten. Op rustige tijdstippen pakt
hij zijn horecabestellingen in en heeft contact met horecazaken. Na sluitingstijd
bezorgt hij nu nog zelf zijn bestellingen maar dat wordt in de toekomst anders.
Had hij geen last dan van “corona”? Rick:” de eerste drie maanden wel maar
daarna ging de knop om. Ik ben namelijk ook meesterhamsnijder. Via
groothandels kreeg ik daar opdrachten voor en ging hammen snijden en
proportioneren. Dat liep ook vloeiend en zo kon ik de wegvallende opdrachten
van restaurants prima weer omzetten naar winst.”
Toekomstplannen heeft Rick ook. Zo wil hij in de toekomst zitjes in zijn zaak
aanbrengen zodat mensen even kunnen neerstrijken voor een wijntje en een
stukje van zijn bijzondere hammen of een klein tapasje.
Wil je deze bijzondere man ontmoeten. Meer weten over zijn avonturen in
Spanje of over de Spaanse gastronomie. Je bent van harte welkom op de
Veemarkstraat. Doen hoor!
Graag wil ik ook andere buurtbewoners beter willen kennen. Meld je aan voor een
interview. Alsjeblieft. Mail mij op estherelshof@outlook.com.
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NAC Kampioen
Door Jan Brouwers
Laten we aan het eind van dit jaar nog even stilstaan bij een jubileum: honderd
jaar geleden, om precies te zijn op zondag 29 mei, werd NAC landskampioen. De
club had zijn thuisbasis toen in onze buurt. Op het kaartje, gemaakt door Corné
Kwisthout, is te zien waar we het veld moeten zoeken. De middenstip lag in de
achtertuin van Spadestraat 4. Op de foto is te zien dat ten noorden van de
Poolseweg ook nog een veld lag – er waren meer clubs die van het terrein
gebruik maakten.

Van een stadion kon je nog niet spreken. Er was een houten hoofdtribune aan de
overkant van Molenleystraat 17 tot en met 21 die 150 zitplaatsen. Rond het veld
was er plaats voor drieduizend mensen. Dat kostte zestig cent, een plaats achter
het doel veertig en voor een gulden mocht je op de tribune.
Een officiële naam had het veld niet, maar het stond bekend als ‘’t Ploegske’,
naar het café bij het veld. Tegenwoordig staat er het – inmiddels voormalige –
wokrestaurant. NAC werd er overigens geen kampioen. Dat gebeurde in
28

Deventer waar de Bredanaars op die 29ste mei Go Ahead (nog zonder Eagles)
met 0-3 versloegen.

Bronnen: Voor elck wat wils. 75 jaar Buurtvereniging Sportpark II (2012)
Dirk Vellenga, ‘Millennium nog 287 dagen: 1921 NAC landskampioen’, in: BN De Stem, 20 maart
1999.
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World cleanup day
Zaterdag 18 september
was het world cleanup day.
Deze middag met twee
buurkinderen Veerle en
Lieke de Spadestraat en
omgeving weer opgeruimd.
Een volle emmer met
blikjes, peuken, plastic
flesjes etc.. Na afloop zijn
we gezellig een ijsje gaan
eten. Dat hadden ze wel
verdiend.
Veerle, Lieke en Daan
helpen mij regelmatig met
het opruimen van het
zwerfvuil. En soms gaan ze
zonder mij op stap om de
straat schoon te houden.
Super.
Groetjes Liesbeth
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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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