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Beste Buurtbewoners
Iedereen weer bijgekomen van carnaval? Hopelijk heeft iedereen weer goed
gefeest. Wat was de grote optocht in het Kielegat toch weer prachtig. Of houdt u
niet van carnaval en bent u net terug van heerlijk weekje wintersport? Of
misschien wel terug van een zonvakantie in een exotisch land? Hoe dan ook,
hopelijk heeft iedereen fijne vakantie gehad.
Nu is inmiddels het gewone leven weer begonnen en ondanks de vakantie heeft
ook ons bestuur de afgelopen maanden niet stil gezeten. Wij hebben begin
januari weer de traditionele kerstbomen verbranding gehad. Het lijkt wel of er
ieder jaar steeds meer bomen bij komen, erg leuk! Ook heeft de
Nieuwjaarsborrel en de Algemene Ledenvergadering weer plaatsgevonden op 18
januari. De opkomst was helaas niet heel hoog maar het was weer ouderwets
gezellig.
In de Algemene ledenvergadering is de contributie van komend jaar weer
vastgesteld. Voor dit jaar blijft het op een bedrag van € 7,50 staan. In de
bijgevoegde brief vind u de uitleg over de contributie van 2013. Wij verzoeken u
vriendelijk om de contributie van minimaal € 7,50 (u mag altijd meer geven…)
voor 1 juni 2013 aan ons over te maken op Rekeningnummer: Postbank 5038523
t.n.v. Sportpark II. Onder vermelding van uw naam, straatnaam en huisnummer.
Hartelijk dank zo vast.
Tot slot gaan we op 31 maart weer gezellig met zijn allen paaseieren zoeken, u
komt toch ook? Tot dan!
Floris Kwast, Penningmeester
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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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Tips van Karen
Door: Karen Meijs

Tips om te smullen van een smakelijk (Paas-)ontbijt
De hoogste tijd om de sneeuwballen, kou en goede voornemens weer achter ons
te laten. Op naar het voorjaar en op naar Pasen! Heb jij ook zo’n zin in een
smakelijk feestontbijt? Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot het april is….
Uitnodiging
Een etentje of ontbijtje wordt nog specialer wanneer je een echte
uitnodiging ontvangt. Liefst geheel in stijl! Stuur je familie, vrienden of
gezinsleden die komen ontbijten een vrolijke aankondiging en het water
loopt ze in de mond.
Inkopen
Maak het jezelf niet te moeilijk en ga tijdig naar de supermarkt. Bij een
ontbijt passen verschillende soorten brood en broodjes, eventueel een
paashaantje of paasstol, roomboter, luxe beleg, gekookte en liefst ook
geschilderde eitjes, vers geperst sap en zoetigheden zoals cupcakes of
muffins. Teveel gedoe? Vraag of alle gasten een onderdeel van het
ontbijt meenemen!
Aan tafel
Dek de tafel met een mooi tafelkleed, servetten en een vrolijk servies. De
combinatie geel en groen is ideaal maar pasteltinten doen in het deze tijd
van het jaar ook goed. Op de achtergrond een rustig of klassiek muziekje.
En om het plaatje compleet te maken een narcis, hyacint of een heuse
paastak.
En dan?
Kun je geen pap meer zeggen? Ga met z’n allen naar buiten voor een
wandeling door de wijk. En heb je kinderen: dan ga je natuurlijk
paaseieren zoeken met de buurtvereniging 
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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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De GWE-rekening
Door: Jan Slabbekoorn

Inmiddels heb ik mijn jaaroverzicht van mijn energie leverancier binnen
gekregen. De gasrekening is een heet goed middel om snel te zien hoe
energiezuinig je huis is ( en de gebruiker(s) van het huis).
Zelf heb ik samen met mijn gezin het afgelopen jaar 1600 kubieke meter gas
verstookt. Je gebruikt gas voor het verwarmen van je huis (CV), het verwarmen
van water (douchen etc.) en vaak ook om eten te koken. Het overgrote deel van
het gasverbruik gaat echter in het verwarmen van de woning zitten. 1600
kubieke gas is best veel en vergelijkbaar met het verbruik van een gemiddelde
twee-onder-een- kap woning. De gemiddelde rijtjeswoning verbruikt zo’n 1200
kuub en de rijtjeswoningen die vandaag de dag nieuw gebouwd worden gaan als
het goed is ongeveer 400 kuub verbruiken. Met mijn gasverbruik kunnen dus vier
nieuwe eengezinswoningen een jaar vooruit! Toch is zo’n 1600 kuub wel
gebruikelijk voor een vooroorlogse rijtjeswoning zoals waar ik in woon in de
Sikkelstraat. Hoewel ik net als de meeste bewoners inmiddels wel dubbel glas in
de ramen heb, een nieuwe ketel heb aangeschaft en nog een aantal andere
maatregelen heb getroffen (zie mijn eerdere stukjes) zit ik dus nog bij lange na
niet aan het verbruik van een moderne woning. Toch is het een doelstelling van
de overheid dat ook de bestaande woningvoorraad in de komende dertig jaar
naar een gasverbruik van 400 kuub of minder toe gaat. Daarvoor zullen
behoorlijk ingrijpende maatregelen nodig zijn in bestaande woningen.
Er zullen zeer waarschijnlijk in grote lijnen twee dingen gebeuren. De gasprijs zal
verder blijven stijgen (nu is dat ongeveer 40 cent per kuub), wat natuurlijk
vervelend is, maar daardoor zullen energiebesparende maatregelen wel sneller
rendabel worden. En als tweede zal de overheid met subsidies bepaalde ingrepen
willen stimuleren. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al met zonnepanelen. Het is
natuurlijk niet mijn bedoeling om stukjes te schrijven waar mensen somber van
worden en ik zal dus niet meer vertellen over de gasprijs die weer hoger is
geworden. Maar zodra er een aantrekkelijke maatregel van de overheid is
waarmee we als particuliere huizenbezitter ons voordeel kunnen doen, zal ik
daar zeker over berichten.
Mochten er overigens al bewoners zijn in Sportpark II die minder dan 1000 kuub
verstoken in een vooroorlogse eengezinswoning, laat mij weten hoe U dat voor
elkaar hebt gekregen (janslabbekoorn@hotmail.com) en dat zal het onderwerp
zijn in een volgend stukje!
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Waarschuwing!
Beste buurtbewoners.
Sportpark II is de afgelopen weken het slachtoffer
geworden van een serie inbraken.
De dieven kwamen vooral binnen via het openbreken
van een draai- of kiep raampje of met behulp van een
ladder. De politie vraagt u om waakzaam te zijn en het
hang en sluit werk van uw ramen en deuren nog eens
na te kijken op braakwerendheid.
Natuurlijk is het ook goed als buurtbewoners opletten
of er personen rondlopen die er volgens u niet
thuishoren. . Mocht u iets verdachts zien en dat willen melden bel dan 0900-8844
De politie adviseert u om op de nieuwe site te kijken naar preventieve
maatregelen. www.politie.nl
Ook de gemeente Breda kan u adviseren op het gebied van preventie
maatregelen
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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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Paaseieren zoeken
Op het moment lijkt het of de winter
maar voortduurt. Het blijft sneeuwen
en vriezen en volgens mij is de hoop
op een Elfstedentocht nog niet
helemaal opgegeven.
Maar wij kijken toch vooruit want
Carnaval zit er op en dat betekent dat
er 40 dagen later de Paashaas zijn
opwachting maakt.
Ook dit jaar gaat hij paaseieren
verstoppen voor de kinderen van
Sportpark II.
Dit gaat hij doen op eerste paasdag
op zondag 31 maart.
Om half 12 verzamelen we op het
terrein van de kazerne aan de De la
Reijweg. Voor koffie, thee, ranja en
een koekje wordt gezorgd.
Voor deze activiteit hoef je je niet in te schrijven

Aankondiging
Paaseieren zoeken is natuurlijk niet het enige wat we gaan doen dit jaar. Het
bestuur wil bij deze alvast aankondigen wat er de komende maanden
georganiseerd gaat worden.
Op 25 mei zal Film op het Plein plaatsvinden
Op 12 juni is het stoepkrijten en ballonnen oplaten
Op 25 augustus is er een Amerikaans picknick
Schrijf deze data alvast in uw agenda!
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Binnenkijken bij…Zeisstraat
In deze nieuwe rubriek gaan we telkens bij een ander adres binnenkijken. Deze
keer Bij Jeroen en Marloes aan de
Zeisstraat 30
Het eerste adres waar we binnen gaan
kijken is bij Marloes en Jeroen. Zij wonen
sinds 2001 in de Zeisstraat. Het leuke is dat
zij de tweede bewoners zijn van dit huis.
Zij hebben het huis destijds gekocht van
mevrouw de Wit. En zij wist nog dat haar
vader kon kiezen tussen geslepen glas of
glas-in-lood in de deuren van de en suite.
Als een van de weinige huizen hebben
Marloes en Jeroen glas-in-lood deuren in
de en suite.
Omdat er niet veel voorgangers zijn
geweest in dit huis, is er ook weinig
verbouwd
Echter, sommige
dingen waren in zeer
erbarmelijke staat.
Zoals bijvoorbeeld de
achter pui. De
aannemer zag de staat
en adviseerde om
maar gelijk uit te
bouwen, want de
achterkant moest toch
helemaal overnieuw
gedaan worden. Om
het knusser en
vriendelijker te maken
heeft de aannemer
een schuin dakje
gemaakt met dakpannetjes erop. Het lijkt zo net een vakantiehuisje !
Lees verder op bladzijde 16
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De rest van het huis hebben Jeroen en Marloes samen opgekapt. Wat een hoop
werk was, want ook de waterleidingen en de elektra waren nog net zo origineel.
De nieuwe keuken kwam een paar jaar later en dat is een hele aparte geworden.
Iedereen kent de keukentjes wel uit
deze huizen. Ze zijn vooral smal en
menig buurtgenoot heeft geprobeerd
er iets anders en vooral breders van te
maken. Marloes en Jeroen hadden de
hulp ingeroepen van een echte
kunstenares en die vond juist dat de
smalheid van de keuken benadrukt
moest worden. Alles lang en smal. Het
resultaat is een lange smalle keuken
maar alles heeft genoeg plaats en er is
ook heel veel ruimte op het
aanrechtblad.
Dat aanrechtblad is nog een verhaal
apart. Dat is gemaakt van gegoten
beton. Maar omdat het zo’n afwijkend
formaat is, moest het ter plekke
gegoten worden en dat was geheel
voor het risico van Jeroen en Marloes.
Het spannende moment was toen het
gekeerd moest worden. De zwakke
plek lag vooral bij het gat van de
kookplaat. Als het zou breken zouden
zij niets terugkrijgen. Gelukkig zijn er
heel wat buurmannen komen helpen.
Wel een stuk of tien. Alles is goed
gegaan en Marloes geniet nog
dagelijks van haar mooie keuken,
maar ook van de buurt en de straat
waarin ze woont. Waar anders kun je
zomaar tien buurmannen
optrommelen om een loodzwaar
aanrechtblad te keren!
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De voorkamer. Met
originele schouw.

Zicht op de uitbouw

De middelste kamer. Zoals je kunt
zien is ook hier de originele schouw
er nog
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Te Leen
Als liefhebber van lezen heb ik thuis genoeg boeken
liggen die best nog eens gelezen mogen worden.
Daarom bied ik een titel te leen aan. Deze keer:
‘De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry’ van
Rachel Joyce
Het gaat over een man die op een dag tijdens het
posten van een brief besluit om van het zuidelijkste
puntje van Engeland naar het noordelijkste puntje te
lopen. Op deze reis ontmoet hij tal van mensen die
om allerlei verschillende redenen met hem de
pelgrimstocht ondernemen.
Het boek is een verrassing. Het leest prettig en vloeit moeiteloos over van diepe
onderwerpen naar lichtvoetige stukken. Nieuwsgierig? Bel 076-5284814
20

21

Estafette
Dit is een nieuwe rubriek. De bedoeling is dat er een buurtbewoner wordt
geïnterviewd die vervolgens een andere buurtbewoners aanwijst die geïnterviewd
gaat worden. Een estafette interview dus.
Wij beginnen bij Rinie Smits. Een markante en bekende buurtgenoot. Hij is ruim
30 jaar bestuurslid en heeft verschillende functies binnen dat bestuur bekleed.
Ook wordt hij binnenkort 65 jaar en mag dan met pensioen. Hoog tijd voor een
goed gesprek.
De eerste vraag die je stelt aan iemand die bijna met pensioen gaat is natuurlijk
‘verheug je je erop?’.
De ogen van Rinie gaan wat donkerder staan en de punten van zijn gulle snor
wijzen naar beneden. Het antwoord is dan ook: ‘Nee, ik verheug me er niet op. Ik
heb nog helemaal geen zin om te stoppen. Het werk wat ik doe vind ik zo leuk. Ik
doe het ook al zo lang. Er is nog nooit een dag geweest dat ik niet met plezier
naar mijn werk ging.’
Hij heeft vaker collega’s gezien die met pensioen gingen en die al anderhalf jaar
van te voren de dagen gingen aftellen. Rinie heeft dat gevoel helemaal niet. Hij
ziet er eerder tegenop.
Waarom dan? ‘Ik zal de collega’s missen. Maar ik doe ook zoveel op het werk,
naast het echte werk. Ik organiseer een voetbaltoernooi, al 27 jaar. En ik zit in de
kunstcommissie bijvoorbeeld. Zo heb ik van alles georganiseerd en geregeld in de
afgelopen 29 jaar dat ik nu bij de rechtbank werk. Het geeft mij een warm gevoel
om bij zoveel mensen en activiteiten betrokken te zijn en dat ik mijn steentje
daaraan bijdraag. Het doet mij goed als alles soepel gaat en dat dat komt door
mijn inzet’.
Rinie vertelt dat collega’s hem daardoor ook altijd wel wisten te vinden als er iets
gedaan moest worden zoals het regelen van een personeelsuitje of open dagen.
‘We vragen Rinie wel, die kan dat goed’.
Maar de kwaliteiten die je hebt op je werk, heb je natuurlijk ook thuis. Wat doe
je zoal buiten het werk? Hij wordt steeds enthousiaster als hij denkt aan alles wat
hij met zoveel plezier doet. ’Nou, ik zit in het bestuur van de buurtvereniging
natuurlijk. Maar ook bij Stichting Kleur je Lente, maar ik ben ook oprichter van
stichting Voor Open Doel. En daarnaast ben ik altijd wel bezig met karwijtjes voor
anderen. Bij familie ga ik regelmatig wat klussen, maar ook hier in huis moet een
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en ander gedaan worden. En dat doe ik allemaal graag, want ik ben een handige
jongen’.
Rinie straalt als hij dieper in gaat op al zijn werkzaamheden buitenshuis. En
beseft daarbij ook dat hij genoeg te doen heeft. Het voordeel van zijn pensioen is
dat hij deze bezigheden niet meer in de avonduren hoeft te doen. ‘Want met 65
jaar is dat best vermoeiend. Het moeilijke wordt om een nieuw ritme te krijgen,
want al 29 jaar heb ik dag in dat uit hetzelfde ritme en dat valt nu helemaal weg.
En daar zie ik tegenop’.
We praten nog wat verder over zijn hobby’s en plots moet hij gniffelen. ‘ Weet je
wat ik ook vaak doe? Wekelijks struin ik rommelmarkten af in het land. Vind ik
leuk. Ik ben dan vooral op zoek naar cd’s. Die zijn zo goedkoop op zo’n markt.
En dat brengt ons naar zijn andere hobby. Muziek. Hij heeft een zeer gevarieerde
smaak. Zoals Queen, Dire Straights maar ook Pavarotti en franse chansons. Hij
heeft een hele kast vol met wel duizend cd’s. Allemaal van de rommelmarkt,
maar stuk voor stuk even mooi.
Dus straks als hij met pensioen is heeft hij veel meer tijd om naar mooie muziek
te luisteren. En dan kan hij uit volle borst ‘je ne regrette ne rien’ meezingen

De laatste vraag aan Rinie is: ‘Van wie wil jij nou meer weten?
Rinie: Van dhr. Ekkers uit de Stijnlaan
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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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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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