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Beste buurtbewoners,
Het jaar zit er weer op en wat ging het snel
Het was me zeker het jaartje wel
Er is veel gebeurd en gedaan
Is gelukkig is alles goed gegaan
Hier volgen wat feiten
van de gehouden activiteiten
Maar voor ik begin met dat verhaal
Moet ik vertellen: dit jaar was heel speciaal
Het was ons 75-jarig jubileum
Wij horen daarmee terecht in een museum
Het jaar begon met een veiling in het café
En iedereen bood heel gul mee
Op kappersbonnen, schilderlessen en een accessoire
Waarmee we veel geld op konden halen
Het grote feest duurde echter nog even
voor die tijd was er nog wat anders te beleven.
Bijvoorbeeld de vergadering voor leden
Die door de buurtbewoners werd gemeden.
De opkomst was helaas maar tien man
Waar de buurtvereniging niet van leven kan.
In april werden kinderen gefopt
Omdat de paashaas eieren had verstopt
Op 16 juni was het grote feest
En wat is het geweldig geweest
Op opkomst was wel duizend mensen
Wat kon het bestuur zich nog meer wensen.
En we kregen ook veel verzoeken
Voor onze jubileumboeken
Die vonden gretig aftrek
En hebben in veel huizen een mooie plek
Het was een geweldige verjaardag
Maar het bestuur was blij dat het even rusten mag
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Na de zomer was het krijten en het loslaten van ballonnen
En voor de tweede keer op rij had Yara gewonnen
Voor de Halloween spooktocht
Werden vrijwilligers gezocht
Helaas meldden te weinig mensen zich aan
en konden we deze activiteit niet door laten gaan
Maar bij Sint kleurplaten
Zag Sinterklaas dat er heel veel bij zaten
Nu is de opsomming wel klaar
Op naar het volgende jaar!

Het bestuur wenst alle leden
Prettige feestdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar!

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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Nieuwjaarsborrel
Het feestjaar zit erop! Met een fantastisch feest
en een geweldig jubileumboek is het feestjaar nu
voorbij. Onze neuzen zijn gericht op de
toekomst!
Laten we napraten over het afgelopen jaar,
laten we kletsen en ideeën uitwisselen, laten we
borrelen en toosten op de toekomst! Komt
allemaal op de Nieuwjaarsborrel op 18 januari
om 19.00 uur in de grote zaal van de Zandberg,
zandberglaan 54 bis.
Door de slechte opkomst van de
ledenvergadering van de afgelopen jaren, willen we nu een andere formule
proberen. De Nieuwjaars borrel en een ledenvergadering in een.
In de vergadering houden we het zeer kort. We vertellen in 5 tot 10 minuten
onze plannen voor het komende jaar. Naast het bijkletsen bent u gelijk op de
hoogte van de plannen van het komende jaar.
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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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Tips voor ’n goed begin van 2013
Door: Karen Meijs

Het jaar 2013 staat voor de deur. Wanneer de feestdagen achter de rug zijn komt
een tijd van terugblikken wat je in 2012 hebt gedaan en wat je plannen zijn voor
het nieuwe jaar. Tijd om met een schone lei te beginnen!
Schrijf je doel voor 2013 op en hang dit op een zichtbare plek
Hoe concreter het doel, des te groter de slagingskans, dus goed is "iedere
dag drie stuks fruit eten" en niet goed geformuleerd is "deze zomer in
bikini op het strand durven"
Zoek bondgenoten die je steunen en je aan je doel herinneren
Focus jezelf op één doel tegelijk en wees vooral niet te streng voor jezelf
Visualiseer je einddoel door naast je tekst een plaatje of voorwerp te
hangen
Schrijf eens op wat je tegen jezelf zou zeggen als je doel bereikt is
Neem kleine stapjes, want haastige spoed is zelden goed…
Durf anderen om hulp te vragen en geef het aan als je een opkikkertje
kunt gebruiken
Blijf lachen

aan jezelf werken is eigenlijk best leuk!

Levensverhalen schrijven
Voor buurtbewoner Karen Meijs begint 2013 goed met het geven van een cursus
levensverhalen schrijven. Wilt u leren hoe u herinneringen mooi op papier kunt
zetten? Wilt u uw (klein)kinderen of vrienden eens een zelfgeschreven verhaal
voorlezen?
In vijf lessen schrijven we over verschillende thema's (over onze namen,
spelletjes van vroeger e.d.). De cursus bevat praktische tips en draait om
schrijven, (voor-)lezen en luisteren, en is geschikt voor beginnende en
gevorderde schrijvers. Na afloop van de cursus ontvangt u een bundeltje met
teksten die door u en uw medecursisten geschreven zijn.
De lessen zijn op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.15 uur en starten op 22 januari.
Voor meer informatie over prijzen en lesmateriaal kun u naar:
www.volksuniversiteit.nl/breda
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Tip: Breda on Stage
Breda on Stage is een
grootschalige theaterproductie die
een keer in de twee jaar wordt
opgevoerd in het Chassé Theater
in Breda. Breda on Stage staat
voor creatieve vernieuwing. Voor
zoeken naar onverwachte
combinaties van zang, dans,
muziek, modern, klassiek, film en video. Gemaakt door en voor Bredanaars!
Het zijn allemaal amateurs, maar de voorstelling wordt gemaakt en opgevoerd
met zoveel plezier en liefde dat de voorstelling al jaren garant staat voor
kwaliteit.
Van 17 tot 20 januari 2013 staat de volgende Breda on Stage opvoering op de
planken. Komt dat zien en bestel kaartjes! Meer informatie kunt u vinden op:
www.bredaonstage.nl
(Als u gaat let dan vooral op de kostuums. Die zijn gemaakt door het naaiatelier
van de theaterwerkplaats waar de voorzitster vrijwilligers is)
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Kerstdiner
Door: Carolien

Kerst. Ja leuk. Gezellig met allemaal familie en vrienden. Veel eten, lang zitten, na
borrelen en uitbuiken. Ik hoopte dit jaar mezelf overal uit te kunnen nodigen.
Maar nee, dat zit er niet in. Jammer genoeg. Manlief heeft daar een stokje voor
gestoken. Een schat is het hoor. Heel sociaal en warm enzo. Dat vind je niet veel
meer vandaag de dag.
Hij is ook heel handig en doet veel van de verbouwing zelf. Jazeker, de
benedenverdieping is al een paar maanden onbewoonbaar maar hij heeft zelf het
plafond erin gelegd, en de muren in de voorstrijk, geschilderd, geschuurd, tegels
gelegd. Tjee, hij is echt een man met gouden handjes.
De woonkamer, de keuken en de voorkamer zijn nu één grote ruimte vol met
potten verf, stukjes tegel, werkbanken, planken hout met zaagsel op de grond en
de oude keuken staat in puzzelstukjes tegen de muur.
Het is wat behelpen met een gasstelletje en een plank op schragen als
aanrechtblad. Maar dat mag de pret niet drukken. De wasbak is een teiltje en
voor de afwas moet ik het hete water uit de waterkoker halen. Voor twee
personen is dat best te doen, zo voor een paar maanden.
De verwarming doet het alleen nog niet, dus het is wel koud beneden. Ik ben blij
als het gasstelletje aanstaat. Het is een beetje zoals het meisje met de
zwavelstokjes, maar dan binnen in de keuken.
Er is ook weinig licht, dus soms moet ik bijschijnen met een zaklamp om te kijken
of het vlees gaar is. Maar met biefstuk maakt dat weer niet zo uit.
Alleen een kerstdiner gaat wat ver. Een beetje kerstig eten heeft wel vier gangen
culinair genot. En dat gaat lastig op een gaststelletje. En je hebt altijd veel meer
afwas, en een teiltje met een waterkoker is dan net niet te doen. Daarbij heb ik
ook geen tafel om mooi te dekken. Hazenrug met gestoofde peertjes moet je dan
op schoot eten. Nee, het is toch een ander sfeertje.
Maar ja, die man van mij kookt nooit. Hij werkt heel hard en is laat thuis en ik
zorg altijd voor het eten. Dus hij weet niet wat er allemaal bij komt kijken. Is niet
erg, hoor. Hij zorgt er immers voor dat we kunnen verbouwen. Maar nu heeft hij
in al zijn socialigheid zijn vrienden voor een kerstdiner uitgenodigd. Want “wij
hebben genoeg ruimte beneden om iedereen te herbergen”. Ze komen met
aanhang en kinderen. In totaal 18 man.
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Een comfortabel Interieur
Door:Jan Slabbekoorn

Als afwisseling op de stukjes over het energiezuiniger maken van de woning, deze
keer iets over het inrichten ervan. Een energiezuinig huis met een saaie inrichting
is tenslotte ook niet alles. Als je je interieur grondig wilt aanpakken is het
verstandig om eerst eens plattegrond uit te tekenen, met daarin de nieuwe
droomindeling van je huis. Nog niet zolang geleden moest je dan toch met een
liniaal op schaal gaan tekenen en dat is niet iedereen zijn hobby. Tegenwoordig is
er gelukkig ruimschoots (gratis) software voorhanden waarin iedereen met een
klein beetje moeite al vrij snel een heel professioneel ogend plaatje tevoorschijn
kan toveren.
Voorbeelden van gratis software zijn Google Sketchup en Floorplanner (zie
afbeeldingen). Zelfs Ikea heeft software op hun site staan waarmee je een ruimte
kunt tekenen en daarna naar hartenlust Ikea meubeltjes erin kunt plaatsen.
Misschien nog wel belangrijker dan het maken van een mooie plaatjes is de
gedachte erachter. Hoe wil je leven en wat wil je doen m et de ruimte? Het is
altijd de kunst om het karakter van een woning in tact te laten, maat het toch zo
volledig mogelijk naar je eigen wensen in te richten. Bij de vooroorlogse
woningen in onze wijk is dat helemaal een puzzel. Past een woningplattegrond uit
de jaren dertig nog wel bij de leeftijd van 2012? Als ik door onze wijk loop en zo
hier en daar naar binnen kijk, zie ik dat er ontzettend veel manieren zijn om
hedendaags te leven in een oude wijk.
En nu ga ik maar eens kijken of er in Sketchup ook een digitale kerstboom te
vinden is, zodat ik kan kijken waar die het beste in mijn huis kan staan. Fijne
feestdagen!

Google Sketchup

Floorplanner
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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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Aankondigingen activiteiten 2013
Hier zijn de data van de activiteiten die we gaan organiseren dit jaar. Schrijf ze
vast op in uw agenda! We hopen u te zien.
Paaseieren zoeken
Film op het plein
Stoepkrijten
Ballonnen op laten
Amerikaans Picknick
Rommelmarkt
Halloween
Sinterklaasactiviteit

31 maart 2013
25 mei 2013
12 juni 2013
12 juni 2013
25 augustus 2013
28 september
1 november 2013
27 november 2013

Gevraagd
Wij zijn de benedenverdieping aan het verbouwen en we willen alles zoveel
mogelijk in de originele staat terug bouwen (uiteraard wel met de gemakken van
nu) Daarom gaan wij ook de en suite terug bouwen, maar wij willen daarvoor de
originele schuifdeuren hebben.
Onze vraag is: Wie heeft nog de originele schuifdeuren van de en suite uit de
huizen van Sportpark II?
U kunt ons bereiken op: 076- 5284814 (spreek altijd wat in als er niet wordt op
genomen)
Adres: sikkelstraat 36
Alvast dankjewel. Corné en Carolien
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Kleurplaat
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Lieve Lotte, (uit de Smutsstraat 8)
Sinterklaas was bedroefd toen hij hoorde dat de Pieten jou niet thuis aantroffen
op woensdag 28 november. Je had zo’n mooie tekening gemaakt. Een van de
mooiste. Deze hangt nu in Spanje boven het bureau van de Sint . Zo mooi is ‘ie.
De Sint heeft ook gehoord dat jij erg bedroefd was en dat is nooit de bedoeling
geweest. Hij weet dat jij een heel zoet meisje bent geweest en dat jij een
bezoekje zeker verdient had. Hij hoopt dat je blij bent met het cadeautje.
Volgend jaar is de Sint weer in het land en dan hoopt hij je te zien.
Veel liefs
Sinterklaas

Kerstboomverbranding
Na de kerstviering vindt de kerstboom
verbanding plaats. Maar het is dit jaar niet
anders dan voorgaande jaren. Met het ter perse
gaan van deze editie van het buurtboekje is de
datum nog niet bekend. Ook de locatie niet,
maar dat is al een aantal jaar op het trapveldje
in Sportpark I.
Het bestuur raadt u aan om de huis-aan-huis
krantjes (zoals Het Stadsblad en de Bode) in de
gaten te houden. Daar zal te zijner tijd de datum, de tijd en de locatie bekend
gemaakt worden.
Het Bestuur
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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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