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Beste buurtbewoners,
Een leuke verrassing! Ik schrijf deze keer het voorwoord voor ons buurtboekje. In
een ver verleden heb ik mijn pen, maar dan als oud voorzitter, eerder voor
dergelijk schrijfwerk aangeboden. Aan nieuws dit keer geen gebrek, want een
spetterend jubileumfeest staat voor de deur.
Maar eerst wil ik voor diegenen die niet op de algemene jaarvergadering zijn
geweest even stilstaan bij de bestuurswisseling van onze voorzitter Ad Huijsman
en penningmeester Hans Bussmann. Ad is de afgelopen jaren HET boegbeeld
geweest van Sportpark II. Met een onnavolgbare energie -komt wellicht van al
dat hardlopen- was hij een jonge voorzitter die alles wilde weten, overal boven
op zat, nooit afwezig en vol met bruisende ideeën. Ad is een echt mensenmens,
in de dialoog steeds oog voor een passende oplossing.
Hans Bussmann ons tweede vertrekkende bestuurslid uit het dagelijks bestuur,
was vele jaren de sparring partner van Ad. Zijn kwaliteiten zaten niet alleen maar
in een sluitende begroting maken maar Hans was tevens een zeer hartelijke
collega met oog voor persoonlijke details.
Niet alleen de regie bij het organiseren van activiteiten was bij Hans steeds in
goede handen, maar vooral onder zijn hoede is onze vereniging al jaren financieel
stabiel. Het was voor ons allemaal, maar zeker voor mij, een fantastische periode
om met beide samen te werken. Daarom mannen nogmaals, ook namens alle
buurtbewoners, hééééél veel dank voor jullie jarenlange inzet.
Welkom nieuwe voorzitter en penningmester. Tijdens de jaarvergadering is
Carolien Rijven gekozen tot voorzitter van onze vereniging. Hiep, Hiep hoera, de
tweede vrouwelijke voorzitter in ons buurtbestaan. Van deze zeer bruisende
jonge vrouw vol van energie zullen we nog vaak gaan horen.
Dat ook de jeugd kansen krijgt in onze vereniging, en zelfs doorstroming mogelijk
is in het bestuur, daar is Floris Kwast het levend bewijs van. Floris heeft bewezen
een echte doorzetter te zijn tijdens het project ”hernieuwd Achillesplein” en is nu
gekozen tot de nieuwe penningmeester. Veel succes allebei.
Als zomerknaller schotelt het bestuur u het al veel besproken jubileumfeest voor
op 16 en 17 juni a.s.
De voorbereidingen zijn nog steeds in volle gang. Uit het onderlinge mailverkeer
van de diverse commissies merk ik dat de stoom overal uitkomt. Maar wie ons
bestuur kent weet dat het een topfeest gaat worden. We laten ons maar
verrassen!
Kortom, wat is het heerlijk om lid van Sportpark II te zijn.
Rien Smits, bestuurslid
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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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WITSOWA ADVIES
-

VOOR UW ADMINISTRATIE MIDDEN EN KLEINBEDRIJF
FINANCIEEL BEHEER EN COACHING PARTICULIEREN
UW BELASTINGAANGIFTEN & ANDERE FISCALE ZAKEN
WIJ WERKEN TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN

neem vrijblijvend contact op met

JOHN DE WIT llb
POOLSEWEG 141
4818 cc BREDA
M 06 31935414
witsowa@ziggo.nl
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Samenvatting Algemene Ledenvergadering
Hieronder de voor u belangrijkste punten van onze Algemene Leden Vergadering
2012, gehouden op dinsdag 20 maart 2012.
Met een opkomst van 12 leden, was de opkomst zeer mager te noemen.
Als bestuur vinden we dit heel jammer.
Nieuwe activiteiten worden structureel minder bezocht; feedback van de
leden (bijvoorbeeld via de online enquête) is noodzakelijk bij het
organiseren van nieuwe activiteiten.
De activiteiten Schaatsen, Koninginnedag, Schrijfworkshop & Kinder- en
Jeugdtoneel zullen in 2012 niet meer georganiseerd worden.
Wel organiseren we 16 juni 2012 een fantastisch jubileumfeest: De
Sportpark II Parade (maar dat is u allen waarschijnlijk allang bekend).
Het ledenaantal in 2011 is licht gestegen (van 302 naar 318).
We hebben 2011 afgesloten met een negatief resultaat van € 49.17, dit is
aanzienlijk beter dan het begrote negatieve resultaat van € 402
De kascontrolecommissie heeft over boekjaar 2011 charge verleend
De contributie is vastgesteld op € 7,50 per huishouden
We hebben afscheid genomen van Ad Huijsmans (oud-voorzitter) en
Hans Bussmann (oud-penningmeester). Beide zijn benoemd tot erelid.
Carolien Rijven (plaatsvervangend voorzitter) en Floris Kwast
(plaatsvervangend penningmeester) zijn benoemd in hun functie.
Monique Verschuren is gekozen tot lid van het bestuur.
Het volledige verslag van de vergadering kunt u nalezen op onze website.
Ritchie Piessens, Secretaris
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Business Centre Noble House Ceresstraat 35 4811 CB Breda www.archipelcoaching.nl
Loopbaan- leefstijlcoaching en Magic Adventures
www.magicadventures.nl
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Sportpark II Parade
Ja, het komt eraan: 16 juni de Sportpark II Parade. Iedereen heeft 16 juni al in zijn
agenda geblokt voor dit spektakel, maar wat is er dan eigenlijk te doen???
Vanaf 13 uur gaat het hek van het
schoolplein van Tessenderlandt (Van
Riebeecklaan 2) open en is iedereen
uit de buurt welkom. Het schoolplein
is dan omgetoverd tot een heus
Parade-terrein. Er staan tentjes, er is
een podium en een bar. Overal staan
tafeltjes en stoelen, de zon schijnt en
er is van alles te doen. Een greep uit
het aanbod:
Als kind kun je je laten schmincken, je kan je haar laten invlechten, er is een
zweefmolen of ga je liever schilderen of toneel spelen of gewoon kijken naar
toneel of luisteren naar een verhaal? Er zijn oudhollandse spelletjes en er kan
gestoepkrijt worden en gedanst in de kinderdisco.
Voor de wat oudere kinderen zijn er
workshops rap, graffiti en
streetdance. En je kunt op een
rodeostier rijden.
Voor volwassenen hebben we een
workshop schilderen,
gezichtsverzorging, voetmassage of
theatersport.
En voor iedereen zijn er diverse theatervoorstellingen, optredens van een
harmonie, kunst, een workshop Tai-Chi en een doorlopende voorstelling van 'hoe
gastvrij is sportpark 2?'. En er komen maar liefst drie bands optreden! Alle
activiteiten zijn gratis. Maar kom op tijd want vol = vol.
Er wordt ook gezorgd voor de inwendige mens: drinken, eten en ijsjes zullen
aanwezig zijn. Het enige wat jij hoeft te doen is te komen en genieten! En om elf
uur ‘s avonds, dan is het helaas al weer afgelopen.
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Tips van Karen
Door Karen

Leestips
We kunnen weer terugkijken op een bijzondere Boekenweek, dit jaar met het
thema “vriendschap en andere ongemakken”. Tijdens de zonovergoten
weekends in maart zijn veel buurtbewoners gesignaleerd met een boek in de tuin
of al fietsend naar de bibliotheek om een nieuwe voorraad te halen. Tips voor
deze zomer:
Erik van Os: “Wat een mop!”
Dit moppenboekje is voor de beginnende lezers, kinderen van 6 en 7 jaar.
De moppen zijn makkelijk leesbaar en gaan van AVI M3 naar AVI E3.
Jeff Kinney: “Het leven van een loser: een hondenleven”
Jeugdboek over Bram die zich afvraagt waarom iedereen zo nodig naar
buiten moet als de zon schijnt. Als zelfbewust binnenmens beleeft hij zijn
ideale zomervakantie: geen verantwoordelijkheden, geen regels en
lekker met de gordijnen dicht achter zijn computer gamen.
Paulien Cornelisse: “En dan nog iets”
Wat is het verschil tussen leuk en leuk-leuk? Wat is nouveau kak? Een
boek vol met onnuttige maar toch amusante analyses van ons
taalgebruik van theatermaakster en columniste Paulien Cornelisse.
Jonas Jonasson: “De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween”
Allan wordt 100 en dat wordt groots gevierd in het bejaardentehuis,
behalve dan dat de jarige het op zijn heupen krijgt en kort voordat het
feest losbarst, vertrekt. De tijd die hem rest kan hij beter besteden, vindt
hij en hij klimt uit het raam en verdwijnt. Pers en burgemeester hebben
het nakijken.
Simone van der Vlugt: “Rode sneeuw in december”
Een historische roman over liefde, wraak, familiebanden en het
verlangen naar de vrijheid om te geloven wat je wilt. Het verhaal speelt
zich deels af in Breda in de jaren 1552 tot 1572.
Jill Mansell: “Hals over kop” Intriges, verhoudingen, ontluikende pubers
en roddelende vrouwen: in deze chicklit volgen de hilarische
gebeurtenissen elkaar in een hoog tempo op.
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Zonnig blijven wonen in Sportpark II
Door: Jan Slabbekoorn

Vorige keer had ik aangekondigd het deze keer over het isoleren van
kruipruimtes te hebben, maar aangezien er een reactie op het eerste stukje
kwam met een vraag over zonnepanelen heb ik besloten daar over te schrijven.
Zonnepanelen staan de laatste tijd volop in de aandacht. Recent nog was er in
het nieuws dat woningcorporaties overwogen een groot deel van hun
woningvoorraad te voorzien van zonnepanelen. Aangezien we in Sportpark II
geen corporatie hebben die zulke dingen voor ons beslist, moeten we als
bewoners zelf over dat soort dingen een besluit nemen. En dan kan wat
informatie geen kwaad.
We kunnen zonne-energie op verschillende manieren gebruiken. Zo zijn er
zonneboilers waarbij het zonlicht water verwarmt om bijvoorbeeld mee te
douchen. Maar je kunt zonne-energie ook gebruiken om stroom op te wekken.
Dat gebeurt dus met zonnepalen die ook wel pv panelen (photo-voltaic)
genoemd worden. Met deze panelen ben je niet in meer of in mindere mate
afhankelijk van de stroom van het energiebedrijf en het is een duurzamere
manier van stroom opwekken in vergelijking met energie uit fossiele
brandstoffen. Behalve duurzaamheid spelen natuurlijk ook financiële aspecten
een rol. Niemand kan in de toekomst kijken , maar de trend is dat zonnepanelen
steeds goedkoper worden en traditionele stroom ‘van het net’ steeds duurder.
In principe heb je behalve de panelen alleen nog een omvormer en wat kabels
nodig. Met de omvormer kun je de panelen aansluiten op het net en gaat je
stroommeter als het ware ‘teruglopen’. Het is ook mogelijk om de panelen aan
een accu te koppelen, maar dit is minder gebruikelijk. Zonnepanelen met een
kleine capaciteit (tot 600 wp) mag je zelf installeren, maar er zijn inmiddels ook
voldoende installatiebedrijven.
Er zijn meerdere initiatieven gestart waarbij particulieren de zonnepanelen
collectief inkopen om zo de kosten te drukken. Vereniging eigen huis heeft de
site 1-2-3 zonne-energie waarbij kant en klare pakketten inclusief installatie
worden aangeboden. Een andere bekende site is wijwillenzon.nl waar de panelen
en omvormers centraal worden ingekocht, maar waar je zelf de installatie moet
regelen. Op beide sites staat zeer veel nuttige informatie.
Zonnepanelen leveren vanzelfsprekend het grootste rendement als ze naar de
zon gericht zijn. Een zonnepaneel dat bijvoorbeeld op een hellend dak aan de
Poolseweg is geplaatst zal meer stroom opwekken dan eentje op een dak in de
Sikkelstraat. Dit scheelt grofweg 20 procent. Ook bomen en nabijgelegen
gebouwen die voor schaduw zorgen hebben grote invloed op het rendement.
Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat de omvormer na een jaar
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of tien vervangen moet worden, iets dat in rendementsberekeningen nogal eens
over het hoofd wordt gezien.
Met het mooie weer in aantocht kan een ieder in de tuin nog eens rustig
nadenken over de aanschaf van deze panelen. Als de uitkomst is dat panelen
gekocht gaan worden exclusief installatie is het handig om als buurt met
meerdere huishoudens een installateur te benaderen om zo een gunstige prijs te
bedingen. Belangstellenden kunnen een mailtje sturen naar
janslabbekoorn@hotmail.com. Na ongeveer een maand na het verschijnen van
dit stukje zal ik de lijst met belangstellenden rondsturen naar de betreffende
personen zodat die verder stappen kunnen ondernemen om gezamenlijk voor
een zonnig en duurzaam Sportpark II te zorgen!

Jubileumboekje
Wilt u weten waar de middenstip van NAC lag hier in onze buurt? Of hoeveel
baby’s er in de buurt worden geboren? Of waar de namen van buurt en straten
vandaan komen? Of hoe de buurt eruit ziet over 75 jaar?
Op al deze vragen vindt u het antwoord in het jubileumboekje dat uitgebracht
wordt op 16 juni als het jubileum van buurtvereniging Sportpark II uitgebreid
wordt gevierd.
Binnenkort krijgt u een uitnodiging met een reserveringsstrookje in de
brievenbus. Aarzel niet en reserveer een boekje, want het wordt een beperkte
oplage, dus op=op
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Vrijwilligers gevraagd voor het Parade Feest!!!
Het bestuur is druk bezig met de organisatie van het parade feest op 16 juni. Het
wordt een geweldig feest, met allerlei acts en workshops (kijk op
www.sportpark2.nl). Om deze activiteiten te organiseren kunnen we de
vrijwillige hulp van onze leden heel goed gebruiken!. Wij hebben een kleine
opsomming gemaakt van de activiteiten waar we mensen voor zoeken en de tijd
erbij gezet voor hoe lang dat is. Dan kunnen we, mede dankzij jou hulp, dit feest
mogelijk maken. Geef je op voor een van deze vrijwilligersactiviteiten bij:
Floris_kwast@hotmail.com.
Gastvrouw/man

shift van 2 uur

Rodeostier

shift van 2 uur

Popcorn/suikerspin verkoper

shift van 2 uur

Oudhollandse Spelletjes

shift van 2 uur

Schilderworkshop

shift van 2 uur

Opbouw van de parade op 15 juni

vanaf 9.00 uur

Opbouw van de parade op 16 juni

vanaf 9.00 uur

Afbouw van de parade op 16 juni

van 24.00 uur tot max. 2.00 uur

Afbouw van de parade op 17 juni

van 10.00 uur tot max. 16.00 uur

Afbouw van de parade op 18 juni

vanaf 9.00 uur

Zonder vrijwilliger(s) kunnen deze activiteiten helaas niet doorgaan!
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Stoepkrijten
Het duurt nog eventjes maar we gaan toch alvast vertellen dat het stoepkrijten
eraan komt. Na de zomervakantie als iedereen vol zit met
verhalen over de vakantie gaan wij weer krijten met z’n
allen en tegelijkertijd kunnen we alle avonturen
uitwisselen. Kom daarom op woensdag 5 september om
18.30 uur naar het Achillesplein daar kun je een mooie
tekening op de stoep maken.
Aanmelden is bij deze activiteit niet nodig. TOT DAN!

Ballonnen oplaten
Aansluitend aan het stoepkrijten vindt ieder jaar ook het
ballonnen oplaten plaats. Dit jaar zal niet anders zijn. We
gaan met z’n allen kijken hoe die mooie ballonnen naar
verre oorden worden geblazen. Op woensdag 5 september
om 19.30 uur worden de ballonnen losgelaten op het
Achillesplein. Zorg dat je erbij bent!
Ook voor deze activiteit is aanmelden niet nodig.

Rikken en Jokeren
Het was even spannend. Omdat Jos en Marga gestopt zijn met de organisatie van
de kaartavonden was er een vacature voor deze werkzaamheden. Even leek het
erop dat de kaartavonden zouden stoppen. Maar meneer Van Hal gaat samen
met zijn dochter Elise de organiserende taken voortzetten. Waarvoor onze
welgemeende dank!
De data voor de volgende kaartavonden van seizoen 2012/2013 zijn als volgt:
Woensdag 26 september 2012
Woensdag 31 oktober 2012
Woensdag 28 november 2012
Woensdag 19 december 2012
Woensdag 30 januari 2013
Woensdag 27 februari 2013
Woensdag 27 maart 2013
Het begint zoals altijd om 19.30 uur en de locatie is Gemeenschapshuis de
Zandberg, aan de zandberglaan 54bis. De data gaan vrijwel zeker door, maar ten
tijde van het ter perse gaan van dit boekje was er nog geen zekerheid. De data
zijn dus nog onder voorbehoud.
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Bijzonder geslaagd bezoek aan de rechtbank door: Ad Huismans en gezin
Met de buurtvereniging maak je nog eens iets bijzonders mee. In het kader van
het 75-jarig bestaan werd in januari een veiling gehouden tijdens de
nieuwjaarsreceptie. Ondergetekende was gevraagd de veiling te leiden. Daarbij
viel ik één keer uit mijn rol. Dat was toen ik zelf op een item wilde bieden. Snel
fluisterde ik mijn vrouw Helma in dat zij koste wat kost moest bieden op een
geheel verzorgde rondleiding op de Rechtbank van Breda. Naast het feit dat het
ons altijd heeft geïnteresseerd hoe het er daar aan toe ging wist ik dat het wel
aan de rondleider, bestuurslid Rinie Smits, was toevertrouwd om er iets heel
bijzonders van te maken. Toen bleek dat we de jackpot gewonnen hadden wilden
we dan ook niet te lang wachten om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. Omdat
ook onze kinderen van harte welkom waren kozen we voor de laatste vrijdag van
de carnavalsvakantie. Hadden wij even een mooi en uniek uitstapje voor de
vakantie.
Onze verwachtingen werden uiteindelijk overtroffen. We kregen een heuse
Vipbehandeling en hebben werkelijk alles mogen zien en vragen. Na de uitleg
over de werkwijze van de rechtbank mochten we daadwerkelijk op de publieke
tribune zitten bij een rechtszaak. Voor, met name mijn kinderen, was dat zeer
indrukwekkend. Het was een inkijkje in de wereld van een crimineel. Voor de
kinderen ongetwijfeld een goede les. Na de rechtszaak hebben we iets unieks
gedaan. Als één van de weinige burgers die een rondleiding door de rechtbank
kregen, mochten we de cellen zien waar de aangeklaagden zaten te wachten op
hun rechtszitting. Heel bijzonder
om te zien. Overal in het gebouw
zwaaide trouwens de deuren
open als we wilden kijken.
Rinie had ook voor de inwendige
mens gezorgd: we kregen een
lunch aangeboden in de
personeelskantine. We mochten
van Rinie nemen wat we wilden.
Dat was bij onze hongerige
pubers niet tegen dovemansoren . Heerlijk.
Met een volle buik kwamen we daarna terug in de ontvangstruimte waar we die
ochtend waren begonnen. Daar maakte Rinie enkele hele grappige foto’s van ons
hele gezin in rechtstoga. Een blijvende herinnering aan een bezoek waar we nog
lang over na hebben gesproken. Rinie: ongelofelijk veel bedankt!!!
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In verwachting?
Iedere zwangerschap is uniek en dat verdient persoonlijke zorg
Er is een verloskundige praktijk in de buurt
voor zorg op maat en naar ieders eigen wens.

Ineke Oomens voor iedere zwangere die kiest voor
vertrouwde begeleiding en veilige zorg
Spreekuren vóór, tijdens en na de zwangerschap op een onderstaande
locatie of bij je thuis. Bel gerust voor een afspraak of advies

06 51007769
Per 1 januari 2012 is de praktijk gevestigd op;
Wilhelminapark 9 4818 LS Breda
www.ienova.nl info@ienova.nl
Overige preekuurlocaties;
Eggestraat 3 (huisartsenpraktijk Dudok)
Ignatiusstraat 4 (bij het echocentrum)
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