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Beste buurtbewoners,
Heeft iedereen een fijne zomervakantie gehad? Veel gezien, gedaan en beleefd?
Ik, als voorzitter, heb een fantastische zomer gehad. En dat komt voornamelijk
door het grote succes van de Sportpark Parade van 16 juni.
Er waren die dag maar liefst tussen de 800 en de 1000 bezoekers. Dat is enorm
veel! Nog weken na het feest, sprak ik buurtbewoners die vertelden dat ze het zo
leuk hadden gevonden. Ook hoorde ik buren onderling jubelend over het feest
praten. Op de dag zelf heb ik alleen maar lachende gezichten, spelende kinderen
en leuke acts gezien.
Dat iedereen op 16 juni zo rustig rond kon lopen, is vooral te danken aan het feit
dat er een kei van een team stond. Ritchie, Floris, Monique en Rinie hebben alles
gedaan om dit prachtige feest in goede banen te leiden. En zij verdienen dan ook
alle lof!
Naast het geweldige bestuurs-team, had het feest nooit kunnen slagen als er niet
zoveel vrijwilligers waren geweest die hebben geholpen. Er waren maar liefst 35
vrijwilligers actief voor dit grote feest. En dat is een bijzonder hoog percentage.
Maar het jubileumfeest is niet het enige succes deze zomer. Het jubileumboek is
minstens zo succesvol. Het staat vol met interessante weetjes, specifieke historie
over het gebied Molengracht en dat gelardeerd met persoonlijke verhalen en
prachtige foto’s. Veel buurtbewoners hebben inmiddels een exemplaar, maar
ook familieleden, vrienden en oud-buurtbewoners hebben interesse.
Hierbij geldt ook dat het nooit zo’n succes had kunnen worden als er ook hier
niet een fantastisch team was geweest. Jan Brouwers, Hans Bussmann en Corné
Kwisthout hebben samen met mij keihard gewerkt om dit boek zo mooi te
krijgen. En dat zie je aan de grondigheid van de informatie en het enthousiasme
dat het boek uitstraalt.
De gesmeerde samenwerking, het enthousiasme van de vrijwilligers, de
vrijgevigheid van de sponsors en de creativiteit van iedereen, hebben dit feest
compleet gemaakt. Ik vind het hartverwarmend dat er in deze tijden van
financiële en politieke crisis, zo iets moois kan ontstaan. Door een beetje te
geven, hebben zoveel mensen heel veel plezier gehad.
Het weer heeft deze zomer niet erg meegezeten. Er waren veel grijze wolken,
regen en het was bij tijden koud. Maar dat kon mij niet deren, want in mijn hart
scheen de zon.
Carolien Rijven, voorzitter
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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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Enkele reacties op het jubileumfeest….
Sportpark II is gastvrij!!!!
Het is al weer even geleden, maar met veel plezier denken Monique en ik terug
aan het filmen van onze buurtbewoners. Op tv wordt al jaren de gastvrijheid van
mensen getest, maar in Sportpark II was dat nog niet gebeurd. Dat moest dan
toch een keer gebeuren.
De taakverdeling: Monique was cameravrouw en ik de presentator. Omdat we
allebei een wat nieuwsgierige aanleg hebben, waren de adresjes snel uitgezocht.
Dat hele mooie huis van Baudoin van Alphen aan de Steijnlaan daar moesten we
heen. En wat is het verhaal achter die Tibetaanse vlag aan het huis in de
Poolseweg? Kiezen ging makkelijk, nu een goede openingszin zien te vinden.
Hmmm, da’s nog knap lastig. 'Dag mevrouw, wat woont u hier prachtig, wat een
mooie spulletjes. We wonen bij u in de buurt, echt waar... en we zijn echt geen
dieven, mogen we even binnen komen?'
Uiteindelijk maakte het niet uit. Overal werden we vriendelijk ontvangen. Een
eenvoudig cameraatje brengt je makkelijk in contact met allerlei mensen. De
mensen zijn gastvrij in Sportpark II. Koffie, fris, een krentenbol en zelfs een
overnachting. Het werd ons allemaal aangeboden. Ook werd ons weer duidelijk
dat er met veel plezier gewoond wordt in onze buurt. Monique en ik hebben
enorm veel gelachen. Het filmpje is terug te zien op de website van onze
buurtvereniging www.sportpark2.nl. Veel kijkplezier!
groetjes Monique en Sicco
“Lief verenigingsbestuur, super bedankt voor het feest afgelopen zaterdag; erg
gezellig en erg goed georganiseerd. Het boek over 75jaar Sportpark 2 is
fantastisch: wat een berg informatie en leuk om te lezen!”
“Chapeau voor dit bestuur, wat een topprestatie. Op naar het 100jarig bestaan,
jullie zijn er nog jong genoeg voor!”
“Er is een geweldig programma neer gezet, goede opkomst, fijne nieuwe
vrijwilligers, hulp Tessenderlandt...Het jubileumboek ben ik ook helemaal blij
mee en trots op de makers, het eindresultaat mag er zijn. Het werk wat hierin
gestoken is , is ook dubbel en dwars te zien.”
“Alle leden en vrijwilligers die deze dag tot een goed einde hebben gebracht,
bedankt voor de inzet. De kinderen hebben genoten en ook het weer was
gelukkig goed, op één bui na.”
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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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Stresskat
Door: Carolien

Beste mensen. Ik heb uw advies nodig.
Ik ben Joop en ik heb een klus in de Sikkelstraat om een uitbouw neer te zetten.
Het zijn best aardige mensen. De man is iemand die alles grondig en precies doet.
Hij heeft hele letterbakken vol met schroefjes, moertjes en nippeltjes. Alles is
keurig gesorteerd op grootte en dikte.
De vrouw van dit stel is een echte kattenliefhebtster. Ze hebben maar één kat
omdat de man een tweede weigert. Maar zij had er het liefst veel meer gehad.
Hun poes heet Roos. En Roos wordt behandeld als een prinses. Ze mag overal
komen. Ze mag alles eten. En ze mag overal slapen. Het is ook nog een bange kat.
Bij het minste of het geringste rent ze al naar zolder of naar buiten. En die vrouw
is gelijk bezorgd. Dat mens blijft dan uren naar buiten kijken of dat beest weer
terug komt. Dat echtpaar doet alles voor Roos. Tot het absurde aan toe.
Toen werd besloten dat ik de uitbouw ging zetten, moest ik een keer speciaal
langskomen om kennis te maken met de kat. Zodat die niet zo bang voor me zou
zijn. Liefst had de vrouw gewild dat ik vaker langs kon komen. Maar ja, ik verdien
m’n brood niet door kennis te maken met katten.
Overal in huis hangen Prozac luchtverfrissers voor katten zodat ze niet te gestrest
raakt. Ze krijgt ook kalmerende tabletjes door haar eten.
Van mij wordt verwacht dat ik stilletjes binnen kom in de ochtend. En niet teveel
lawaai maak. Ze willen ook liever niet dat ik voor negen uur boor. Dan kan de
poes ontspannen wakker worden en rustig ontbijten. Klant is koning, dus ik doe
het maar.
Ik moet ook met een hoog stemmetje praten als ik dat beest tegenkom. Van een
lage stem wordt ze bang. “Hier beesie, beesie, beesie”, zeg ik met een kopstem.
Niet dat het helpt want dat mormel rent weg. En ik krijg er een schorre stem van.
Ik vraag uw advies voor het volgende. Die kat is nog steeds doodsbang voor mij.
De vrouw heeft nu iets anders bedacht dat zou kunnen helpen. Ze vroeg of ik een
paar vieze sokken her en der door het huis kon achterlaten. Dan went dat beest
aan mijn geur.
Moet ik dat nu doen? Of niet?
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Tips van Karen
Door: Karen

Tips om na te genieten van het jubileumfeest
Je kunt natuurlijk de foto’s en film op onze website bekijken of gezellig met je
buren napraten over de Sportpark II Parade. Maar hoe houd je dat feestelijke
gevoel zo lang mogelijk vast?
Parade-leespret
Heb je de tentoonstelling met “75 jaar Sportpark II in beeld” bekeken en
vraag je je af wat er nog meer gebeurd is in onze mooie wijk? Lees dan snel
het jubileumboek, nu al een bestseller! Heb je nog geen exemplaar, dan lees
je elders in dit boekje hoe je er alsnog eentje kunt bemachtigen.
Parade-eten
Start een dieet van ijsjes, popcorn, suikerspinnen, crêpes en frietjes. Geheel
op eigen risico!
Parade-spelletjes
Doe thuis de spelletjes na: maak zelf een grabbelton, ga aan de slag met
stoepkrijt in de tuin of leen je moeders lippenstift.
Parade-beauty
Was je ook zo onder de indruk van de workshop “Activeer je schoonheid”?
Trakteer jezelf eens op een behandeling bij de schoonheidsspecialiste. Of
bezoek een van de kappers die onze buurt rijk is. Omdat je het waard bent!
Parade-workshops
Heb je kennis gemaakt met rap, streetdance, muziekinstrumenten of
straattheater? Bij alle aanbieders van de workshops kun je ook uitgebreide
cursussen volgen waarbij je nog veel meer leert. Meld je snel aan, nu het
seizoen weer van start gaat.
Parade-theater
We hebben een schouwburg en twee bioscopen op loopafstand. Doe eens
gek en bestel kaartjes of doe nog gekker en ga op de bonnefooi op pad en
laat je verrassen. Goed te combineren met eerdergenoemde popcorn!
Parade-verbouwing
Heb jij je schilderstalenten of klustalenten (her-)ontdekt op de parade? Kijk
eens kritisch naar de muren in je huis: is het tijd voor een fris kleurtje of een
grondige verbouwing? Discussieer hierover mee in het forum op onze
website www.sportpark2.nl , rubriek “Klussen en wonen”!
13
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Warme voeten
Door: Jan Slabbekoorn

De zomer is alweer een eind voorbij, dus in plaats van zomerse zonnepanelen
komen nu herfstachtige isolatiemaatregelen aan bod. We beginnen bij de
bodem, oftewel de kruipruimte.
Bij de vooroorlogse eengezinswoningen in onze buurt bestaat de begane
grondvloer uit een houten balklaag met daaroverheen een plankenvloer. Op de
plankenvloer is vaak nog een afwerkvloer gelegd, bijvoorbeeld parket. Onder de
vloer bevindt zich de kruipruimte, die ongeveer een halve meter hoog is. De
ondergrond is vochtige zandgrond. Omdat deze grond vochtig is, is het belangrijk
de kruipruimte te ventileren. Hiertoe zijn er aan de voor- en achterzijde van de
woningen ventilatieroosters net boven het maaiveld aanwezig. Het is belangrijk
zo af en toe te controleren of die niet verstopt zitten, anders wordt de
kruipruimte te vochtig, wat tot houtrot kan leiden.
Als de verwarming in de herfst lekker warm wordt opgestookt, verdwijnt er
warmte naar de kruipruimte. Het isoleren van de kruipruimte helpt om dit
warmteverlies te beperken en zorgt er ook voor dat de vloer minder koud
aanvoelt.
Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kan
ervoor gekozen worden om een laag schelpen
(isoschelp) of kunststof vlokken in de
kruipruimte te spuiten. Dit is snel gedaan en
isoleert met name tegen kou vanuit de
ondergrond. Het is wel zo dat de koude
buitenlucht waarmee de kruipruimte
geïsoleerd wordt over deze laag heen gaat,
dus helemaal ideaal is dit niet.
Isoschelp
Een andere mogelijkheid is om isolatie tussen de balklaag aan te
brengen. Dit kan door middel van aluminium zakken (tonzon) of harde
isolatiematerialen. Het beste is om dit te
combineren met een kunststof zeil op de
ondergrond tegen optrekkend vocht. Dit soort
oplossingen is vaak wel wat bewerkelijker. Je
moet aan de slag in de kruipruimte en dat is
nou niet heel comfortabel.
Hoe dan ook , het is even een investering,
Tonzon
maar dan kan er met warme voeten van de herfst en winter worden
genoten en gaat de energierekening hopelijk wat omlaag (of anders minder snel
omhoog).
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Frisdrank te koop
Er zijn nog flessen frisdrank te koop. Onder andere Cola, Fanta, IJsthee, Spa rood.
Maak ons los! De flessen fris zijn scherp geprijsd. Ze kosten 1 euro per fles. Dat is
exclusief 0.25 cent statiegeld, maar die krijg je terug als je de lege flessen weer
inlevert bij de supermarkt. Conclusie, de flessen frisdrank zijn een koopje.
Nergens goedkoper te krijgen.
Neem contact op met een van de bestuursleden of bel naar de voorzitter:
Carolien Rijven 076-5284814.

Eva-Maria Velmans
Schoonheidsspecialiste

Behoefte aan tijd voor jezelf? Ervaar de kracht van je eigen schoonheid! Maak
een afspraak voor een schoonheidsbehandeling en ontvang een
welkomstgeschenk t.w.v. € 13,95.
Zoek je een inspirerende, gezellige activiteit voor een (verjaardags)feest?
Organiseer dan de thuisworkshop ‘Activeer je schoonheid in 1 ½ uur’.

www.evamariavelmans.nl
Steijnlaan 57  4818 ES Breda  06-53337482  info@evamariavelmans.nl
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Vrijwilligers gevraagd voor Halloween
De zomer is nog niet eens voorbij of wij praten al over Halloween. De nieuwe
traditie van de afgelopen jaren! Ook dit jaar willen we die door laten gaan. Op
vrijdag 2 november om 19.00 uur is het Halloween in Sportpark II. Schrijf die
datum alvast op in je agenda!
Dit jaar willen we weer een griezeltocht door de buurt organiseren.
Er is alleen een verschil. De afgelopen jaren speelde het bestuur een grote rol bij
de griezelposten. Het bestuur gaf vorm aan maar liefst vier spookpunten.
Wellicht zult u begrijpen dat na het zeer intensieve jubileumfeest de
bestuursleden even een beetje op zijn.
Wij vragen daarom vriendelijk of er buurtbewoners zijn die een griezelpost
willen vormgeven.
Wat je doet is een locatie in de buurt, dat kan de brandgang zijn, of een achter
tuin of de achterbak van een auto, omtoveren tot iets wat griezelig is. Denk aan
zwart plastic, schrikeffecten met licht en geluid, enge poppen, rode verf,
uitgesneden pompoenen, schmink enzovoorts.
Om een leuke route te maken hebben we ongeveer 6 griezellocaties nodig.
Wij zorgen voor een logische route tussen de locaties. Aan het begin worden er
groepjes gevormd. En om de zoveel tijd gaat er een groepje lopen, zodat de
kinderen elkaar niet halverwege tegenkomen.
De onkostenvergoeding is in overleg met de penningmeester Floris Kwast.
Zijn er buurtbewoners die een griezellocatie willen vormgeven?
Geef je dan vóór 1 oktober op via info@sportpark2.nl.
Let wel. Zijn er geen vrijwilligers dan zijn wij als bestuur genoodzaakt om het
Halloweenfeest dit jaar niet door te laten gaan.
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Stoepkrijten en Ballonnen oplaten
We hadden het al een aantal maanden geleden genoemd,
maar hier is nogmaals de aankondiging. Op woensdagavond
5 september gaan we weer samen komen om mooie
tekeningen te maken op de stoep. In de herinnering die
gestuurd is staat een verkeerde datum; het moet dus 5 september zijn!
We beginnen om 18.30 uur met kleuren. Er zal een koele
versnapering zijn en ook wat lekkers. Aansluitend gaan we
ballonnen vrij laten in de lucht. Dat zal rond 19.30 uur zijn.
Deze avond kun je goed gebruiken om elkaar te vertellen wat
je allemaal tijdens de vakantie hebt gedaan. Tot woensdag 5 september!

Mededeling.
Ondanks dat het team van het jubileumboek nauwkeurig heeft gewerkt, zijn er
toch twee kleine foutjes ingeslopen. Foto 9.6 op blz. 57 is van F.P. van Well en
niet van A. op de Beek. De familienaam op blz. 32 moet Van der Velden zijn.
Met het oog op de toekomst, ontvangen wij graag uw overige opmerkingen of oud fotomateriaal!

Gezocht: bestuurslid!
De grootste taak van het bestuur is het organiseren van activiteiten. Als
bestuurslid draag je daar aan bij. Het komt gemiddeld neer op ongeveer twee
activiteiten organiseren per bestuurslid per jaar. De verdeling van de taken
worden gedaan tijdens de vergaderingen. We komen ongeveer vijf keer per jaar
samen om te vergaderen.
Het bestuur van Sportpark II is naarstig op zoek naar versterking.
Wij willen het hele jaar door activiteiten organiseren die voor elk wat wils zijn.
Daarom willen wij graag versterking in de vorm van een buurtbewoner die
inwonende kinderen heeft in de leeftijd van 10 jaar of ouder. Zodat we de
activiteiten voor die groep kunnen verbeteren. Bij voorkeur iemand die woont in
het gebied tussen de Poolseweg en de zuidelijke rondweg.
Spreekt dit je aan of heb je vragen, neem dan contact op met Carolien Rijven
076-5284814 of Monique Verschuren 076-5601501.
Of mail naar info@sportpark2.nl.
Overigens, dit zijn geen keiharde eisen. Als u ergens anders in de wijk woont en/of geen kinderen in
die leeftijd heeft, maar een lidmaatschap van het bestuur lijkt u toch interessant, schroom dan niet
om ook te reageren!
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Kleurplaat
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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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