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Beste buurtbewoners,
Laatst was ik met een vriendin naar de film. We hadden ons geïnstalleerd in de
zachte stoelen. Om ons heen allemaal vreemde mensen. Het doek ging open, de
film begon... Veel actie, we werden helemaal in het verhaal gezogen. Na twee
uur stonden we beduusd weer buiten. Het was ijskoud. En nu? Op de fiets en
naar huis. Waarom moeten we nog zo'n eind fietsen? Zou het niet leuker zijn om
om de hoek een film te kunnen kijken? En met mensen die we kennen?
Een idee was geboren:
Het is zaterdag in mei. Iedereen heeft zijn tuinstoel, klapstoeltje, zitzak of krukje
mee naar het Achillesplein genomen. Met een fles cola, glas wijn en een zak
chips. Een groot scherm staat aan de zijkant van het voetbalveldje. Met
luidsprekers ernaast. Het is nog warm van de dag. En het schemert. Nog even de
laatste nieuwtjes uitwisselen met de buurvrouw. Dan zwelt de muziek aan, de
film gaat beginnen!
Het is niet bij een idee gebleven. Op 25 mei gaat het echt gebeuren. Verderop in
het boekje leest u er meer over. Ook hebben we enkele nieuwe rubrieken in het
boekje. Leuk als je laat weten wat je er van vindt! Je kunt mailen naar
info@sportpark2.nl. Tot ziens bij de film!
Monique Verschuren, bestuurslid

Herinnering
Het is weer tijd om de contributie te betalen. Het bedrag is €7,50 per
huidhouden. Dit bedrag gelieve zo snel mogelijk over maken op rekening:
5038523 tnv. Buurtvereniging Sportpak II.
Vergeet niet uw naam en adres erbij te vermelden, dat scheelt een hoop
zoekwerk voor de penningmeester!

4

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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Tip! Een mooi gezicht
Door: Eva-Maria Velmans

Karen, bedankt voor al je tips! Leuk dat ik deze rubriek van je mag overnemen. Ik
heb er zin in! Om te beginnen, zal ik me voorstellen. Mijn naam is Eva-Maria
Velmans. Samen met Richard woon ik op de Steijnlaan 57, in het hoekhuis bij de
grote schommels. Ik heb een praktijk aan huis als schoonheidsspecialist met de
100% natuurlijke cosmetica van Dr.Hauschka. Sinds januari 2013 geef ik, als
erkend therapeut, de Klassieke Dr.Hauschka behandeling. Daarnaast ben ik
trainer van het programma ‘Activeer je schoonheid in 30 dagen’.
De Tips! die ik schrijf gaan over de kracht van schoonheid. Over pure schoonheid,
de relatie tussen innerlijke en uiterlijke schoonheid en over kleine praktische
dingen die je dagelijks kunt doen om ‘lekker in je vel te zitten’.
Dit keer een tip over spiegels en kijken naar je spiegelbeeld. Wat me opvalt is dat
veel mensen negatief naar hun eigen spiegelbeeld kijken. Ik hoor mensen
verzuchten ‘wat een rode wangen’ of ‘die rimpels en die wallen..’. Wil je een
mooi gezicht en een goed uitstraling? Probeer dan eens liefdevol in de spiegel te
kijken. Hieronder drie stappen om daar te komen.
Stap 1: kijk in de spiegel en neem je eigen reactie waar zonder daarover een
oordeel te hebben. Welke gedachten en gevoelens komen er in je op? Neem ze
waar. Laat ze komen en laat ze ook weer gaan.
Stap 2: kijk nogmaals in de spiegel en probeer objectief te kijken. Wat zie je?
Welke kleur, welke vorm, welke uitstraling? Kijk gewoon.
Stap 3: sluit je ogen, denk aan je liefste vriend of vriendin of aan een kind. Open
je ogen, kijk nogmaals in de spiegel en kijk naar jezelf als je beste vriend of
vriendin. Wat zie je?
Grote kans dat je ogen stralen en dat er als vanzelf een glimlach op je gezicht
komt. Dat is een mooi gezicht en die kracht van schoonheid mag je altijd
gebruiken!
Wil je reageren, heb je een vraag? Mail me: info@evamariavelmans.nl

6

Business Centre Noble House Ceresstraat 35 4811 CB Breda www.archipelcoaching.nl
Loopbaan- leefstijlcoaching en Magic Adventures
www.magicadventures.nl
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Te koop aangeboden
3 SCREENS van het merk Ambiance
Afmetingen: hoogte 180 cm, breedte 2x 75 cm
en 1x 150 cm
Kleur: gebroken wit. Prijs: € 100,Contact: Marieke Harthoorn, Sikkelstraat 13,
mariekeharthoorn@gmail.com

Amerikaans Picknick
Ben jij goed in het bakken van brownies, een goedgevulde maaltijdsalade of zijn
hotdogs je specialiteit? Doe dan mee aan de American Picknick! Op zondag 25
augustus gaan we op het grasveld voor de hoofdingang van Tessenderlandt
Amerikaans picknicken. Je mag op je Harley of met je pick-up-truck komen maar
lopend of fietsend is ook toegestaan. Wat is een Amerikaanse Picknick? Iedereen
neemt zelf eten en drinken mee, in ieder geval genoeg voor jezelf en eventueel je
gezin. Meer mag altijd, zodat we zeker weten dat er genoeg is voor iedereen. Ook
zorg je zelf voor een picknickkleed of tuinstoel. Zet het alvast in je agenda: 25
augustus van 16.00 tot 20.00 uur. Deze activiteit gaat alleen door als de
weergoden ons gezind zijn… !
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Rikken en Jokeren
Wat vliegt de tijd. De laatste rik-en jokeravond van dit seizoen in alweer geweest.
En dit jaar hebben Meneer van Hal en zijn dochter Elice de kaartavonden
uitstekend georganiseerd. Het zijn goede opvolgers van Jos en Marga.
Volgend seizoen gaan de gezellige avonden gewoon weer door. Hier volgen de
data voor seizoen 2013-2014 die ook
allemaal op woensdag avond zijn:
25 september 2013
30 oktober 2013
27 november 2013
18 december 2013
29 januari 2014
26 februari 2014
26 maart 2014
De locatie blijft ook ongewijzigd. Dat is Zandberglaan 54Bis

10

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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Film op het plein
Film op het plein is een nieuwe activiteit die gekozen is door de leden. Op
zaterdag 25 mei om 20.30 uur zal op het Achillesplein de buitenbioscoop van
start gaan en hopelijk volgen er nog vele.
Neem zelf een stoel, kruk of zitzak mee en ook wat te eten en te drinken. Wij
zorgen voor de film. Wat we laten zien is ‘Alles is familie’ met Carice van Houten.
In Alles is familie is iedereen binnen de familie De
Roover op een punt in zijn leven beland waarin
het maken van cruciale keuzes onvermijdelijk is.
Zo wil Winnie een baby, haar man Rutmer wil
dichter bij zijn gevoel komen, zijn broer Charlie
wil vooral geen verantwoordelijkheid en hun
zwager Dick wil zijn overleden vrouw terug. Pater
familias Arend wil gelukkig zijn. En zijn vrouw
Jeanette wil dat iemand haar wil.
Een romantische komedie met humor.
Gezien het feit dat de film 2 uur en 12 minuten
duurt beginnen wij stipt om 20.30 uur. In verband met geluidsoverlast van de
omringende woningen moeten wij om 23.00 uur het geluid uit zetten. Dus zorg
dat je op tijd bent!
De film is door de kijkwijzer geclassificeerd voor kinderen vanaf 12 jaar. Het is de
verantwoordelijkheid van de ouders om hierop toe te zien.

Stoepkrijten en Ballonnen oplaten
Jaaaaaah! Het is weer zover. Tijd voor de jaarlijkse traditie
van de buurtvereniging, speciaal voor onze jonge leden. Op
woensdagavond 12 juni om 18.30 uur gaan we weer met
alle kindjes uit de buurt stoepkrijten. De locatie hiervoor is zoals
altijd het Achillesplein. Voor de kinderen zal limonade
geschonken worden met een kleine versnapering.
Om 19.00 uur gaan we de ballonnen loslaten. En dan blijft het
natuurlijk spannend wie dat gaat winnen. De drie ballonnen die
het verste weg worden gevonden krijgen een prijsje.
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Kleur deze kroon in en geef hem af bij kapper Youp vóór 27 april! De mooiste drie
tekeningen krijgen een prijsje. Deze tekening kun je ook downloaden op
www.sportpark2.nl

Naam:
Adres:
Leeftijd:
J/M?
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De Elektriciteitsrekening

Door: Jan Slabbekoorn

Mijn vorige stukje ging over de gasrekening en daarom deze keer het een en
ander over de elektriciteitsrekening. Zelf heb ik ruim drie keer zoveel betaald aan
mijn gasrekening dan aan mijn elektriciteitsrekening. Elektriciteit is dus nog best
goedkoop, zou je kunnen zeggen. Ik heb dit jaar met mijn gezin ongeveer 2650
kWh verbruikt. Hoeveel is dat eigenlijk? In een jaar zitten 365x24 uren dus ik
verbruik constant 300 Watt. Waar gaat dat nu allemaal inzitten? Hieronder een
lijstje van wat enkele veel voorkomende apparaten in huis verbruiken. Het is dus
een optelsom van allerlei apparaten die energie verbruiken. Per apparaat kan je
Apparaat

kWh

Wasdroger (label A+)
Wasdroger (label A++)

1X /dag
1X /dag

190
ca. 130

Wasmachine (label A+)
Wasmachine (label A++)
Koelk. met vriesvak (label B)
Koelk. met vriesvak (label A++)
Koel/vriescomb. tweedeurs
Diepvrieskist B label
Diepvrieskist A++ label
Vaatwasser
Computer
LCD televisie
Video
Audioapparatuur
Koffiezetapparaat
Standby killers
Energiedisplay
Totale besparing op energie
door gebruik energiedisplay

1X /dag
1X /dag

158
113
280
112
462
320
128
305
146
138
108
52
80
87

Kosten in €
per jaar
€ 44
€ 39
€ 36
€ 26
€ 64
€ 26
€ 102
€ 74
€ 30
€ 67
€ 35
€ 32
€ 24
€ 11
€ 18
€ 20
€ 65 (1)
10% (1)

met een zuiniger exemplaar een klein beetje geld besparen, maar met alle kleine
beetjes bij elkaar kan je op een leuk bedrag uitkomen. Het loont ook de moeite
om apparaten uit te zetten i.p.v. op stand by. Zeker als je op vakantie gaat kan
het best iets opleveren als je wat stekkers uit het stopcontact haalt en
bijvoorbeeld de wi-fi uitzet. Je ziet tegenwoordig veel reclame voor energie
displays. Hoewel die dingen zelf ook stroom verbruiken is het wel heel handig om
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te zien hoeveel energie je op een bepaald moment verbruikt en waaraan. Het
blijkt dat mensen die zo’n display in huis halen ongeveer 10% minder stroom
verbruiken, dus het loont de moeite. Heeft iemand al zo’n ding in huis en er
positieve of negatieve ervaringen mee? Ik hoor het graag
(janslabbekoorn@outlook.com).

Open Tuinen Dag in Sportpark II
NIEUW in onze buurt, in samenwerking met de ondernemers in Sportpark II:
Open Tuinen Dag.
Heb je altijd al eens willen gluren bij de buren? Grijp dan nu je kans. Je kunt je
tuin deze middag openstellen en het is bij uitstek een moment om te laten zien
wat je doet en wat je kan. Ondernemers kunnen vertellen over hun onderneming
en demonstraties geven. Bezoekers van de Open Tuinen Dag kunnen
kennismaken met ondernemers en daarnaast genieten van de natuur, kunst en
muziek. Een belangrijk detail is dat de hele buurt wordt uitgenodigd, dus niet
alleen de leden.
De tuinen worden opengesteld op zaterdag 15 juni van 14.00 tot 17.00 uur.
We zijn nog op zoek naar buurtbewoners die hun tuin open willen stellen. Hoe
meer tuinen er open zijn, hoe interessanter!
Je kunt je tuin aanmelden door een e-mail te sturen naar info@sportpark2.nl

Open Tuinen Dag
Sportpark II 15 juni 2013
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Binnenkijken bij…
Door: Karen Meijs
Is het je wel eens opgevallen dat er regelmatig blauwe “te koop” borden in onze
wijk hangen? En dat ze vaak snel weer weg zijn omdat er veel animo is om in het
mooie Sportpark II te wonen? We nemen dit keer een kijkje in het huis van de
man van de blauwe borden: makelaar Niels van Anrooij, jeugdreclasseerder Laura
Marijnissen en baby Isa.
Op 16 juni 2010 kregen zij de sleutel van hun woning aan Sikkelstraat 47. Er
moest veel aan gebeuren, uiteindelijk zijn alleen de buitenmuren blijven staan.
De draagbalken zijn verwijderd, de begane grondvloer is dichtgestort met beton,
geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming.
Dat was nog maar het begin, er volgde een aanbouw, de achtergevel ging er uit,
de keuken is verhuisd naar de erker, elektra en cv zijn vernieuwd, er is dubbelglas
geplaatst, het dak is geïsoleerd, de badkamer is geheel vervangen, de woning
werd in zijn geheel strak gestuukt en tot slot werd er op de 2e verdieping een
dakkapel over de breedte geplaatst.
Hè, hè, wat een megaverbouwing!
Laura kan zich nog goed herinneren dat haar zus een kijkje kwam nemen tijdens
het slopen. De tranen schoten haar in de ogen, “je hebt nu niets meer over, dit is
toch geen huis meer” zei ze.
Laura en Niels hebben echter flink geklust en zijn erg blij met hun
nieuwbouwhuis in een oud jaren 30 jasje. Ze hebben een goed gevoel over de
wijk en de woning en genieten van de lichte leefruimte en de tuin op het
zuidwesten. Ook is het erg bijzonder dat ze in Sportpark II hun eerste kindje
hebben gekregen, dochter Isa!
We wensen dit leuke gezin nog heel veel jaren woonplezier toe: bedankt dat we
mochten binnenkijken.

(foto’s zie bladzijde 22)
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De aanbouw met lichtstraat in het plafond

Bijzonder en uniek: een keuken in de erker
22
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Estafette

Door: Carolien Rijven

Rinie Smits was vorige keer de eerste in hopelijk een lange reeks Estafette
interviews. Hij heeft als volgende Frans Janssens aangewezen. Hij verzorgt al
jaren het geluid bij activiteiten van de buurtvereniging. Hoe is dat zo gekomen?
Het eerste wat Frans vertelt is dat hij al veertig jaar geluidsman is voor
verschillende evenementen in Breda zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht. Hij
vertelt dat hij ook jaren het geluid regelde op Koninginnedag in de wijk
Mariaveld. Maar op den duur was die buurt sterk onderhevig aan vergrijzing. Hij
zag al aankomen dat het jeugd comité van die buurt op zou houden te bestaan.
Na afloop van de laatste Koninginnedag van het Mariaveld, kwam hij langs de
viering in Sportpark II en sprak Harry van Bezouw. Toen beloofde Frans voortaan
de Koninginnedag te doen voor Sportpark II. Sindsdien is hij onze trouwe
geluidsman. Dat is nu ruim 20 jaar geleden.
Hoe komt het dat hij geluidsman is geworden?
Frans vertelt dat hij al jaren geïnteresseerd is in techniek. Hij is daar mee op
gegroeid door familieleden die lasser waren en aannemer. Van hen heeft hij veel
meegekregen.
Lees verder op bladzijde 26
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Vervolg van bladzijde 24

Hij was bekend met techniek en was er dus ook niet bang voor. Zijn eerste
persoonlijke ervaring met techniek was toen hij acht jaar was. Toen maakte hij
zelf van een bouwpakketje zijn eigen radio. Het waren zes onderdelen maar hij
kon alle zenders ontvangen.
‘Vroeger was dat sowieso het geval dat je alles zelf moest maken. Wat nu voor
iedereen de normaalste zaak van de wereld is, was 40 jaar geleden niet zo
vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld een Philips versterker. Dat kostte toen met gemak
3000 gulden, dat geld had je niet, dus moest je zelf je versterkers maken en je
mengpanelen. En, tja, dat is de echte hobby geworden. En dat is uitgebreid met
geluidsman zijn voor allerlei activiteiten in Breda. Jammer genoeg kan het alleen
een hobby blijven, want je kan van de opbrengsten niet leven.’
Wat voor werk doe je?
Ook dat blijft dicht bij de techniek. Hij is docent van de praktijkschool. Dat is een
vorm van voortgezet speciaal onderwijs. Hij geeft les in techniek, maar dat doet
hij niet op de locatie van de school maar in een werkplaats van een bedrijfshal.
‘Daardoor leren de kinderen ook andere vaardigheden. Bijvoorbeeld dat ze een
andere bus moeten nemen en zij moeten er zelf voor zorgen dat hun kleding op
orde is. Zij krijgen ook geen werkstukken te maken, maar echte opdrachten van
andere bedrijven en die moeten ook allemaal aan de eisen voldoen. Hierdoor
leren ze beter hoe het in de praktijk gaat.’ Frans en zijn collega gebruiken dan ook
wel eens de zin: ‘op school leer je het vak, bij ons leer je werken’.
Hij ziet wel een verandering. ‘Tegenwoordig zitten jongeren vooral voor de
televisie en achter de computer, dus hun handvaardigheid is niet meer zo goed
als dat van de jongeren van tien jaar geleden. Ik weet niet hoe dit zich verder zal
ontwikkelen en ik vind het jammer dat jongeren tegenwoordig niet meer uit
zichzelf een brommertje uit elkaar halen bijvoorbeeld’.
Het is overduidelijk dat Frans veel liefde voor techniek heeft. Hij heeft het
afgelopen uur met veel plezier over zijn vak en hobby gepraat en hij zou nog wel
even door kunnen gaan. Het is goed dat er mensen zijn met zoveel enthousiasme
voor techniek.
Zeg Frans, van wie zou jij wat meer willen weten?
‘Van Ad Pirard uit de Zeisstraat. Hij is drummer van de buurtband.’

26

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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