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Beste buurtbewoners,
Heeft iedereen een fijne vakantie gehad? Ik hoop het wel. Tijdens de zomer
organiseert de buurtvereniging niets, ervoor en erna des te meer. Ik denk dan
aan de kidsclub. Vier zaterdagen in juni heeft Yvette een gezellige middag
georganiseerd voor de buurtkindertjes. Van knutselen tot trefbal. Niets was haar
te veel. Veel buurtkinderen hebben een leuke middag gehad.
Maar zeker niet te vergeten is de Open Tuinen dag in Sportpark II. Dit jaar voor
het eerst georganiseerd en het was een succes te noemen. De bezoekers waren
enthousiast. Ze vonden het weer eens wat anders. De deelnemende
buurtgenoten die hun tuin openstelden waren ook te spreken over de
gemoedelijkheid en de gezelligheid die er heerste. En met ongeveer 50 bezoekers
is dit zeker voor herhaling vatbaar!
De zomerstop is nu geweest en er staan weer wat activiteiten op het programma.
Zoals de rommelmarkt. Die weer voor het eerst sinds jaren georganiseerd wordt.
Hoewel het ver weg lijkt staat ook Halloween voor de deur. Vorig jaar is die niet
doorgegaan wegens gebrek aan griezellocaties. Wellicht dat er dit jaar meer
succes is.
Er staat ook nog een grote verandering op het programma. Niet zozeer voor u als
wel voor mij. Ik ben zwanger van een tweeling en ik ben in oktober uitgerekend.
Dit betekend dat ik voor een aantal weken mijn werkzaamheden als voorzitter
moet neerleggen. Mijn taken zijn al verdeeld onder de overige bestuursleden en
de redactie van het buurtboekje wordt overgenomen door Karen Meijs, die nu al
betrokken is bij het boekje met de rubriek ‘Binnenkijken bij….’en zij is al jaren de
achterwacht van het buurtboekje.
Ik heb er de volste vertrouwen in dat alles goed zal verlopen. Echter, het bestuur
kan wel wat hulp gebruiken. Daarom zijn wij op zoek naar buurtgenoten die
graag wat extra’s willen doen voor de buurtvereniging en het bestuur wil
versterken. Op pagina 21 vindt u meer informatie Wij zien u graag.
Carolien Rijven, Voorzitter
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-

VOOR UW ADMINISTRATIE MIDDEN EN KLEINBEDRIJF
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M 06 31935414
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Tips! Kracht van planten
Door: Eva-Maria Velmans

Zaterdagmiddag 15 juni deden we mee aan de Open Tuinen dag. Het was
ontzettend leuk om 25 buurtbewoners te ontmoeten die ook van tuinieren
houden!
In onze tuin was het thema ‘Kracht van planten’. Bij verschillende planten stond
informatie over de plant en de toepassingen. Zo hebben we (citroen) melisse in
de tuin. Dat is lekker in thee en is een belangrijk ingrediënt in melisse dagcrème.
Ook hebben we de toverhazelaar in de tuin, die zit in gezichtslotion. Dit jaar
bloeide de roos voor het eerst. De geur is heerlijk. Veel mensen hadden een
voorkeur voor de rozencrème. Het meest verrast waren de bezoekers door de
geur van saliebadolie en de smaak van de saliepastilles. Daarom hieronder een
tip over Salie.
Afgelopen najaar heb ik een salieplant uit de tuin van een vriendin gekregen. De
plant doet het goed en bloeit in juni-juli met blauw- violet kleurige bloemen. Het
blad is mooi grijsgroen en voelt viltachtig zacht. Onderin is salie houtachtig. De
struik is ongeveer 50 cm hoog. De wetenschappelijke naam is Salvia officinalis,
en het is familie van de lipbloemigen.
Toepassing en werking
Je kan salie drogen en gebruiken als thee, of je kan de thee kopen bij de
natuurvoedingswinkel. Het kruid geneest ontstekingen van tandvlees, mond en
keel en kalmeert de slijmvliezen. Het is lekker in pastagerechten en heeft een
goede invloed op maag en darmen. Het kruid moet je meekoken, anders komt de
smaak niet vrij. Salie vermindert de uitscheiding van zweet. De etherische olie
desinfecteert en werkt ontkrampend. Saliebadolie is heerlijk als voetenbad. Het
zorgt voor ontspanning en haalt je ‘uit je hoofd’.
Wetenswaardig
Salie werd in kerken gebruikt. Ze moest beschermen tegen tovenarij, boze
geesten, grote branden, hagel en voor een gemakkelijke bevalling en veel
kinderen zorgen.
Wil je reageren, heb je een vraag? Mail me: info@evamariavelmans.nl
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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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Belangrijke Mededeling!
Nog niet iedereen heeft de contributie voor dit jaar betaald. Denk eraan omdat
wel te doen. Wie dat nog niet gedaan heeft graag € 7,50 overmaken op
Postbankrekening 5038523 t.n.v. Buurtvereniging Sportpark 2.
Alvast dank u wel.

Gezocht!!!!!
Het bestuur heeft een vrijwilliger nodig die de
buurtboekjes rondbrengt in een aantal
straten van Sportpark II. Bij elkaar zijn het
ongeveer 50 boekjes. Het buurtboekje
wordt vijf keer per jaar rondgebracht en
duurt per keer 10 tot 20 minuten. Meer informatie
en/of aanmelden kan op info@sportpark2.nl.
We hebben uw hulp hard nodig!
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De voorzetwand
Door Jan Slabbekoorn
Over energiezuinig renoveren is tegenwoordig een schat aan informatie
beschikbaar. Een van de betere informatiebronnen is het handboek duurzaam en
energiezuinig renoveren van de stichting archidat (www.archidat.nl). Hiernaast
heb ik twee afbeeldingen uit dit handboek weergegeven.
Links een geveldoorsnede op begane grond niveau, die eigenlijk heel goed
overeenkomt met de vooroorlogse woningen in sportpark. Ook de woningen in
sportpark hebben een gemetselde fundering en een niet geïsoleerde ‘steens’
muur. Steens betekent dat de muur een steen dik is, dus 21 centimeter.
Rechts staat een doorsnede van een gerenoveerde woning. De vloer is
geïsoleerd met 180 mm isolatie tussen de balken. De gevel is aan de binnenzijde
geïsoleerd met 150mm isolatieplaat die achter 25mm plaatmateriaal verstopt zit.
Dit is een behoorlijk bewerkelijke ingreep. Immers, alle vensterbanken en andere
aftimmeringen in de gevel zullen ook op deze nieuwe wand moeten worden
aangepast. Als je dan ook nog bedenkt dat zowel de voor- als de achtergevel voor
een groot deel uit kozijnen bestaat, kun je je afvragen of het wel de moeite loont.
Het is in ieder geval makkelijker en minder duur om al het glas te vervanger door
hr++ glas. Maar als dat al gedaan is en je wilt graag een heel goed geïsoleerd huis
dan is een voorzetwand zeker een optie.
Eigenlijk is isoleren aan de buitenzijde van de muur beter dan aan de binnenzijde.
De warmte die in het metselwerk is ‘opgeslagen’ wordt dan meer naar binnen
afgegeven i.p.v. naar buiten. Alleen zijn de gevels in sportpark II natuurlijk veel te
mooi om aan de buitenkant mee te gaan rommelen!
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Afbeelding : links een niet geïsoleerde buitenwand en rechts de gerenoveerde versie (handboek
duurzaam en energiezuinig renoveren (www.archidat.nl)

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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Impressie van de activiteiten zomer 2013
Kidsclub juni 2013

Kijk voor alle foto’s van onze
activiteiten op
www.sportpark2.nl.
Wist je dat Buurtvereniging
Sportpark II ook actief is op
Facebook?

Film op het Plein.
Augustus 2013

Open tuinen dag juni 2013
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Kleurplaat
Rommelmarkt 28 september
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Rommelmarkt
Op zaterdag 28 september is het dan zover. Sportpark II heeft weer een
rommelmarkt! U heeft hier vorig jaar massaal voor gekozen. Een activiteit uit de
oude doos, maar zeker niet minder populair. En bij deze gaan we die organiseren
Van 10.00 tot 15.00 uur kunt u op het Achillesplein kijken naar de spullen waar
iemand anders niets mee kan maar waar u juist heel blij mee bent.
Natuurlijk hebben we voor deze activiteit buurtgenoten nodig die spullen willen
verkopen. Jong en oud is hierbij van
harte uitgenodigd om een plaats te
reserveren op het Achillesplein.
Reserveren kost niets. Neem een eigen
kleedje of tafeltje mee, een stoel om op
te zitten. En natuurlijk goede zin!
Opgeven gelieve voor 21 september via
info@sportpark2.nl

Oproepje Halloween
Het lijkt misschien ver weg, maar ook Halloween staat weer voor de deur. Op
vrijdagavond 1 November staat er weer een griezeltocht gepland. Op
verschillende locaties in de buurt zal een
griezelig en spookachtig tafereel
opgebouwd zijn. Het wordt schrikken en
rillen die avond.
Maar we hebben natuurlijk wel mensen
nodig die een griezelige plek willen
bouwen om de kinderen uit de buurt aan
het schrikken te maken.
Voor een goede griezeltocht hebben we vijf of zes locaties nodig. Dat kan uw
achtertuin zijn of de brandgang. U kunt enge poppen ophangen een eng verhaal
vertellen, kinderen laten schrikken door onverwachte geluiden of lichten. Wees
creatief!
Opgeven kan vóór zaterdag 5 oktober via info@sportpark2.nl
Bij te weinig aanmeldingen gaat de griezeltocht NIET door.
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Te huur
De buurtvereniging heeft een „uitleenservice‟. Wij willen jullie als leden de
mogelijkheid geven om de volgende items te huren:
Vier statafels (€ 3,- per tafel per dag)
Een driedelige ladder (€2,00 per dag). Heel handig om even de dakgoten
na te kijken of voor een schilderklus
Een aanhangwagen.
De aanhangwagen wordt verhuurd maar daar moet een contract(je)
voor getekend worden o.a. om bij schade, verlies e.d. het goed af te
kunnen handelen. De tarieven voor de aanhangwagen gaan per dagdeel.
€7,50 voor een dagdeel, €12,50 voor twee dagdelen.
Als u een van deze spullen wilt
huren kunt u daarvoor terecht bij:
Ritchie Piessens, Eggestraat 22
Floris Kwast, Smutsstraat 51
Carolien Rijven, Sikkelstraat 36
Of via www.sportpark2.nl
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Kennen jullie deze nog?
Idee van Ad Pirard

Dit is wederom een nieuwe rubriek. Maar het succes hangt af van uw reacties.
We laten iedere keer een foto zien uit het archief. Met de vraag erbij wat er
gebeurt op de foto, welke activiteit, wie het zijn, wellicht dat iemand nog weet
wanneer de foto is genomen.
Dit is tevens leuk om ons archief en 76 jaar aan herinneringen te documenteren
voor het nageslacht.
Het antwoord komt dan in het volgende buurtboekje samen met een nieuwe
foto.
Reacties kunt u sturen per e-mail naar info@sportpark2.nl of u kunt uw reactie
ook op schrift zetten en inleveren bij Karen Meijs, Eggestraat 22.
Dit is de eerste foto
van deze nieuwe
rubriek.
Wie weet wie dit is?
Wat doet hij?
Wanneer speelt dit
ongeveer?
Wat voor activiteit
is dit?
Antwoord graag
vóór 30 september
naar:
info@sportpark2.nl
Of op schrift naar
Karen Meijs,
Eggestraat 22.
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Bestuursleden nodig voor hulp bij organisatie van activiteiten
Wij kunnen wel wat versterking gebruiken. Alle activiteiten worden door het
bestuur georganiseerd en we zouden het leuk vinden als er iemand bijkwam.
Bij ons in het bestuur ben je niet alleen coördinerend bezig maar ook uitvoerend.
Wat we voornamelijk doen is:
 Verzinnen van activiteiten
 Voorbereiden van activiteiten
 Helpen bij activiteiten
 Vergaderen(max. zes keer per jaar om de activiteiten voor te bereiden)
Belangrijk om te weten is dat wij geen bestuur zijn van lange notulen en
vergaderingen. Als team zijn wij vrij uniek want alle leeftijden zijn
vertegenwoordigd. Twintigers, dertigers, veertigers en pensionado’s
Wie zoeken wij?
Iemand die in Sportpark II woont.
Als je interesse of vragen hebt of wil je eerst een vergadering bijwonen? Mail dan
naar info@sportpark2.nl

Aangeboden
Studenten oma-fiets met axa-slot.
Lampen gaan op batterijen.
Een rekje voor een mand of krat is
gemonteerd. (standaard is stuk)
Prijs: € 25,Interesse? Bel Carolien.
076-5284814
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Winnaars Ballonnen Oplaten:
Op 12 juni hebben jullie allemaal kleurige ballonnen losgelaten. Ze zweefden weg
naar verre oorden. Welke ballon is het verste gekomen? Hier volgen de uitslagen:






Tom Meeuwissen uit de Smutsstraat.
Jouw ballon is in Crossen gevonden.
Een dorpje in Duitsland. Dat 573 (!) km
hier vandaan ligt.
Raf van der Weele uit de Sikkeltraat.
Jouw ballon is gevonden in Ibbenbüren.
Jouw ballon heeft 240 km gevlogen.
Joke Euler uit de Spadestraat. Jouw
ballon is in Ochtrup gevonden. Een
dorpje dat 203 km ver weg ligt.

Alle drie van harte gefeliciteerd er komt een cadeautje jullie kant uit.

Mededeling
Beste Buurtbewoners,
Na ruim 15 jaar Poolseweg, is SHAPE COMPUTERS nu verhuisd naar een
nieuwe locatie en een andere wijk!
Vanaf ons nieuwe adres willen wij u allemaal hartelijk danken, voor
de fijne tijd in Sportpark II en het vertrouwen dat u ons heeft geschonken. SHAPE
COMPUTERS gaat onverdroten voort met het in vorm brengen van uw PC, echter
nu uitsluitend volgens afspraak.
Telefoonnummer is nog steeds 076-5203031
Gastakker 29
Breda (Heusdenhout)
Graag tot ziens op ons nieuwe adres!!
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Estafette

Door: Carolien Rijven

Frans Janssens wilde graag meer weten over Ad Pirard. Hij is drummer van de
buurtband en die tijdens het Jubileumfeest een optreden gaf (tijdens de enige
harde regenbui). Maar Ad is ook actief geweest in de buurt. Hij heeft in het
verleden veel thema feesten georganiseerd en culturele avonden.
Ad als eerste vraag: hoe is de buurtband ontstaan?
Dat is een verhaal waar wat voorgeschiedenis voor nodig. Ik liep een keer door
de buurt en zag iemand keyboard spelen en dat klonk best goed. Toen is bij mij
het idee ontstaan voor een culturele avond. Tegelijker tijd liet ik ook altijd mijn
hond en kom je natuurlijk dezelfde mensen vaak tegen. Een aantal daarvan bleek
een instrument te bespelen en hebben op de culturele avond opgetreden.
Met mijn verjaardag een stuk later leek het mij leuk als zij zouden optreden op
mijn verjaardagsfeest. Maar ze bleken geen drummer te hebben. Toen hebben ze
mij erbij betrokken en vanaf die tijd zijn we regelmatig gaan repeteren. De band
kreeg de naam BB07. Van BuurtBand en we bestonden uit zeven leden.
In deze samenstelling heeft de band vijf jaar bestaan en toen is Ad weggegaan.
De band is doorgegaan onder een andere naam.
Lees verder op bladzijde 26
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Had je ervaring met drummen toen je aan deze band begon?
“Nee. Ik heb vroeger wel in een drumband gezeten, maar dat is alweer jaren
geleden. Toen was ik nog een stuk jonger. Ik kan wel goed luisteren en ik heb
ritme gevoel, maar drummen daar had ik geen ervaring mee. Toen de band een
drummer nodig had, leek het mij wel leuk om het te leren. Ik was toen een jaar of
vijftig volgens mij en ik merkte dat het niet zo gemakkelijk ging. Ik kende nog
iemand die semiprofessioneel had gedrumd en ik hem aan hem gevraagd of hij
mij les kon geven. Deze leraar is ook nog in de buurtband gestapt.”
Ad en de leraar zijn goede vrienden geworden en spelen nog steeds voor de lol
samen. Zij zijn ook samen gestopt met BB07.
Daarna zijn ze samen gaan jammen en al gauw kriebelde het weer om een bandje
te beginnen. Nu waren ze meer met Canadees/Franse muziek bezig.
Ad wilde daarvoor accordeon leren spelen, maar de leraar die hij vond haalde
hem over om weer te gaan drummen en toen is er een bandje ontstaan dat Pride
and Joy is gaan heten. Dat is de band die op het jubileumfeest heeft gespeeld.
Ad heeft zich daar nu ook uit teruggetrokken. Het werd te succesvol, te serieus.
Nu is hij alleen nog invaller.
Heb je naast het drummen nog andere hobby’s?
“Jazeker! Ik schilder ook met plezier”. In zijn huis hangen schilderijen die hij
gemaakt heeft op de gang prijkt een nieuw project dat op een 3D schilderij lijkt.
“Ik heb veel hobby’s, maar mijn grote passie is motorrijden!
Van mijn ouders mocht ik nooit motorrijden, dat vonden ze te gevaarlijk. Maar
drie dagen nadat ik getrouwd was stond er een motor in de schuur.
Sindsdien ben ik zeer actief bij motorclubs in het bestuur maar ook heb ik
wedstrijden gereden. Trial heet dat. Dat is het Engelse afgeleide van ‘try all’.
Dan moet allerlei hindernissen met de motor nemen, waardoor je niet snel kan
rijden. Sterker nog je kan alleen maar heel langzaam rijden; de kunst is om niet je
voet om de grond te zetten.”
Ook heeft Ad toertochten georganiseerd bij de motorclub dat erg populair is
geworden. Inmiddels heeft hij het stokje aan de jongere generatie overgegeven.
Ad ziet dat als een goede ontwikkeling. “Het is niet altijd makkelijk om iets wat je
al jaren op dezelfde manier doet, anders te moeten doen, maar het is wel goed
dat het gebeurd. Soms is er gewoon vernieuwing nodig.”
Uit het gesprek blijkt dat Ad veel energie en enthousiasme heeft om zijn eigen
creativiteit en ideeën vorm te geven. Ik ben benieuwd wat hij nog meer gaat
opzetten en organiseren. Ik heb het gevoel dat hij nog maar net begonnen is.
Ad, van wie wil jij meer weten? “ Nou, van Sicco Botman, mijn overbuurman.”
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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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