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Halloween 
De jaarlijkse griezeltocht die gepland stond op
1 november vervalt vanwege gebrek aan animo.

… hier had ook uw advertentie kunnen staan  !
Informeer naar de mogelijkheden via
info@sportpark2.nl
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Beste buurtbewoners,
Daar sta je dan: de cadeaus zijn uitgepakt, de speeches zijn uitgesproken, het is zover, je
bent met pensioen! Maar wat nu? Hoe mij dit onlangs is vergaan bij het halen van deze
prachtige en gezegende leeftijd, kunt u hierna lezen.
Ik kan mij nog goed herinneren wat mij enige maanden voor mijn pensioen het meest
werd gevraagd: “En hoe lang nog, ben je al aan het aftellen, of kijk je er naar uit en ga je
het missen?” Om er van af te zijn zei ik dan “ach ik zag het al een tijd aankomen!”
De rode draad in deze fase van je leven is, dat je merkt dat je een ander soort
dagindeling, dus leefritme moet aanleren en dat is best lastig. De overgang van werk naar
pensioen ervaar ik nu, na enkele maanden thuis, meer als ongedwongenheid, niets hoeft,
alles kan. Kortom, diverse mogelijkheden komen op je pad. Behoor je tot de mensen die
zich terdege hebben voorbereid op een leven zonder werk of wordt het die allang
geplande verre reis, wellicht achterstallig onderhoud in en rond het huis, of duikel je in
dat gevreesde zwarte gat? Ieder zal dit op zijn of haar manier invulling geven. Ik koos
voor het middelste, schilderen, dus ons huisje staat er voor de winter weer pico bello bij.
De mooie zomer heeft ons meer leuke bezigheden gebracht. Lange fietstochten maken is
een nieuwe uitdaging geworden, en zo kan tegelijk de conditie op peil worden gehouden.
Shoppen met moeders, al moet ik eerlijkheidshalve zeggen, dat vooral de terrasjes
daarbij mijn voorkeur hebben. Met kleinkind Kyan wandelen en dollen op het strand blijft
een van mijn favoriete bezigheden en geeft veel energieke voldoening, ondanks dat je op
het eind van de dag totaal gesloopt bent!
Nu de dagen weer wat korter worden, herfst en winter zich aandienen, lijkt het mij
ontspannend om het leesvoer weer tevoorschijn te halen. Het schrijven van o.a. dit
voorwoord en diverse columns is leuk om te doen. Wat ongecompliceerd een beetje
puzzelen, mijn geheugen testen, niet onbelangrijk op deze leeftijd! En mijn culinaire
kwaliteiten in de keuken ontdekken staan op mijn ambitieus lijstje voor de komende tijd.
Dat deze vrijgekomen tijd voor de buurtvereniging, dan wel bij de andere stichtingen
waar ik vrijwilligerswerk verricht, een belangrijke rol zal spelen, zal u niet vreemd klinken.
Zo ziet u maar, er staat nog van alles te doen en het komt ongetwijfeld wel goed met die
nieuwe levensfase van mij, die ik door mijn intuïtie en gevoel zal laten leiden.
Graag wil ik terugblikken op het afgelopen jaar van onze vereniging. Alle activiteiten
werden goed bezocht en wij zijn hierdoor nog meer geprikkeld om door te gaan. De
activiteitenkalender, onlangs opgemaakt voor de winter en het komend jaar, met weer
nieuwe ideeën, zegt hierover voldoende. Ik zie u ongetwijfeld binnenkort op een van
onze activiteiten. Wat is het toch heerlijk om in Sportpark II te wonen en lid te zijn van
onze buurtvereniging.
Met vriendelijke groet, Rien Smits
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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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Creatief & Kunstzinnig
Verschillende buurtbewoners zijn actief als docent en
bieden leuke, creatieve cursussen aan.
Let op: deze cursussen zijn voor volwassenen.
Tekenen & schilderen
Marie Josee Christ is docent tekenen. In haar atelier aan Poolseweg 118 verzorgt
zij teken- en schilderlessen. Er zijn nog een aantal plekken vrij op maandagavond.
Wil je vrijblijvend een proefles bijwonen, neem dan contact op.
Telefonisch:
Mobiel:
Per e-mail:

076-5143991
06-40709970
mjchrist@gmail.com

Schrijven
Karen Meijs is docent creatief schrijven. Zij organiseert iedere maand het
schrijfcafe in ’t Hijgend Hert en geeft les aan de volksuniversiteit Breda:
31 oktober
19 november
14 december
11 februari

Start cursus levensverhalen schrijven
Workshop weblog schrijven (bloggen)
Workshop kerstverhalen schrijven
Workshop creatief & zakelijk schrijven

Voor meer informatie, zie:
www.kaatjechocolaatje.nl en www.schrijfcafebreda.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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Kaartavonden 2013 – 2014
Wist u dat de buurtvereniging rik- en jokeravonden organiseert?
Deze gezellige avonden vinden plaats in Gemeenschapshuis de Zandberg.
De planning voor komend seizoen:
 30 oktober
 27 november
 18 december
 29 januari
 26 februari
 26 maart (prijsuitreiking)
U bent van harte welkom om een kaartje te komen leggen. We beginnen om
19:30 uur en rond 21:30 uur zijn we weer klaar.
Leden betalen € 1 per persoon, niet-leden betalen € 1,50 per persoon.

Ingezonden brief
Ik maakte een wandeling te paard, door een prachtig oude straat
Maar toen zag ik daar op het pleintje, en luister dit is echt geen geintje
Een heel verdrietig groepje staan en ik riep: “Hee, wat scheelt er aan?”
Ze zeiden sip en ietwat zuur “niet genoeg mensen in ’t bestuur”
Zoveel ideeën, zoveel plannen - te weinig vrouwen, niet genoeg mannen
Dus heb jij een paar avonden vrij, dan maak je ze ontzettend blij
Door te helpen met een activiteit, of twee
Zo gaat de buurtvereniging nog heel lang mee!
Rijmpiet
Wij willen ons bestuur graag uitbreiden met een extra bestuurslid
& buurtbewoners die ons 1x per jaar kunnen helpen met een activiteit.
Voor meer informatie: info@sportpark2.nl / 06-48103448
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Sinterklaas
Als je dit boekje leest dan zijn mijn Pieten en ik nog druk
bezig met alle voorbereidingen. Heel veel cadeautjes
inpakken, de boot poetsen en natuurlijk een mooie route
uitstippelen in Sportpark II.
Op bladzijde 14 en 15 zie je een kleurplaat. Wil je die voor
mij zo mooi mogelijk inkleuren? Als ie klaar is dan mag je ‘m
naar Kapper Youp brengen, dit kan tot en met 19 november.
Het adres van Kapper Youp is Poolseweg 117A.
Woensdag 27 november komen de Pieten tussen 3 en 5 uur
’s middags een cadeautje brengen aan alle kindjes die de
kleurplaat ingeleverd hebben dus zorg dat je thuis bent!
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Woningrenovatie: vervangen van kozijnen
Door: Jan Slabbekoorn

De oorspronkelijke kozijnen in de vooroorlogse woningen van Sportpark II
hebben een grenenhouten waterslag (onderdorpel). Bij ongeveer een derde van
de woningen zijn die oorspronkelijke kozijnen nog aanwezig. Buiten het feit dat
het gaaf is om woningen in hun oorspronkelijke staat te behouden is het ook erg
mooi dat deze houten dorpels meegeschilderd kunnen worden in de kleur van de
kozijnen. Ze hebben het echter wel zwaar te verduren in weer en wind en
moeten regelmatig bijgeschilderd worden om rotten te voorkomen. Als het
oorspronkelijke kozijn rotte plekken vertoond is het vervangen van het kozijn een
efficiënte ingreep.
Bij veel woningen zijn de oorspronkelijke kozijnen daarom ook vervangen door
nieuwe kozijnen in combinatie met een stenen of keramische waterslag. Modern
kozijnhout voor buitentoepassingen is meestal hardhout, bijvoorbeeld meranti.
Er zijn echter ook steeds meer leveranciers die behandeld naaldhout gebruiken
(vaak vuren). Door die behandeling (verhitten/stomen/ impregneren) kan ook
vurenhout goed voor buitentoepassingen gebruikt worden.
Het vervangen van een kozijn is door een aannemer vaak in een dag uitgevoerd.
Het is belangrijk om in de gaten te houden dat boven het kozijnhout geen latei
(dragend element) aanwezig is. Het is dus verstandig om enkele stempels te
plaatsen bij het vervangen van kozijnen. Echter heb ik in onze wijk wel eens
gezien dat het zonder
stempels gebeurt, dus het
uitgeharde metselwerk is
vrij sterk.
Het blijft al met al best een
lastig klusje, het vervangen
van een kozijn. Net zoals
altijd geldt dat je het beste
bij meerdere aannemers
een offerte kunt aanvragen
en dat het slim is om na te
gaan of er niet meerdere
buurtbewoners zijn die ook
denken aan het vervangen
van kozijnen.
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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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Sinterklaas kleurplaat
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Naam:
Leeftijd:
Adres:

Jongen / meisje
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Tip! Rondje Seminarieweg
Door: Eva-Maria Velmans

Ontspanning en bezinning hebben een positieve invloed op je uitstraling. Natuur
heeft een bewezen positief effect op ons humeur en zorgt voor ontspanning.
Toen ik hier kwam wonen, ging ik op zoek naar ‘natuur op loopafstand’. Ik hou
van wandelen, maar heb niet altijd tijd om naar het bos te gaan. Toen ontdekte ik
onderstaande wandeling van 1 á 1,5 uur vanuit onze wijk. Bij ons thuis heet de
wandeling ‘Rondje Seminarieweg’.
Het gaat als volgt:
 Loop naar de Blauwe Kei boerderij en verlaat de wijk via de tunnel naar de
Blauwe Kei.
 Ga linksaf de Valkenierslaan in.
 Aan het einde van de weg (voorzichtig!) de Loevesteinlaan oversteken.
 Loop rechtdoor over het fietspad.
 Na 50 meter rechtsaf de Flodderdreef op. Dit is een onverharde weg met
populieren.
 Aan het einde, op de T-splitsing, linksaf het Koolpad op.
 Na 50 meter kom je op de kruising met de Seminarieweg. Je kan hier kiezen
voor de langere route (rechtdoor) of de kortere route (linksaf).
Ik hou van de langere route omdat je hier in prachtige natuur loopt:
 Steek de Seminarieweg over en loop rechtdoor. Er staat een bord Verboden
Toegang tussen 19.00 uur en 08.00 uur; overdag mag je er gewoon in.
 Loop langs de bosrand naar de vijver en ga rechtsaf voor een rondje om de
vijver.
 Je komt weer terug op de kruising Koolpad/Seminarieweg. Ga rechtsaf.
Vervolg beide routes:
 Loop over de Seminarieweg naar Kwekerij de Zanderik.
 Direct na deze boerderij is er een zandpad, ga daar linksaf.
 Bij de Flodderdreef rechtsaf en aan het einde linksaf over het fietspad.
 Steek weer voorzichtig de Loevesteinlaan over en loop dezelfde weg terug via
de Valkenierslaan en de Blauwe Kei .
Lees verder op de volgende pagina
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Vervolg van: Rondje Seminarieweg

Natuurlijk zijn er talloze variaties op deze route. Zo kun je ook terug over de
Verlengde Poolseweg. Of op het Koolpad rechtsaf en dan de Loevesteinlaan over,
verder langs het Koolpad, over het 1e bruggetje direct links langs het watertje. Bij
de bussluis rechtsaf terug via de Aldi en winkelcentrum De Burcht.
Ik wens je veel wandelplezier! Heb je een favoriete wandeling- of fietstocht
vanuit de wijk? Ik hoor het graag (info@evamariavelmans.nl of Steijnlaan 57).
Ik hoop binnenkort een nieuwe route te proberen!
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Kennen jullie deze nog?
We laten iedere keer een foto zien uit het archief. Weet u waar deze
handtekening vandaan komt…? Reacties kunt u sturen per e-mail naar
info@sportpark2.nl of op schrift zetten en inleveren bij Karen Meijs, Eggestr. 22.

Reünie dansschool Tiggelman
Heeft u dansles gehad van Leon & Anja Tiggelman? Zij zijn in 1984 gestart met
een dansschool in de haven van Breda. Inmiddels is de dansschool overgenomen
door dochter Renate en verhuisd naar Slingerweg 95.
Voor iedereen die nog eens een ouderwets avondje Tiggelman wil ervaren:
Zaterdag 26 oktober van 21:00- 00:30 uur is er een reünie!
Zie ook de website: http://www.1-2dance.nl/
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Binnenkijken bij…
Door: Karen Meijs

Aan de Steijnlaan 110 (woning) en 112 (werkplek) wonen en werken Mieke van
den Hende en Ben Baudoin. Mieke en Ben kennen elkaar al 16 jaar en zijn in 2010
getrouwd. Ze wonen samen met Ramses, een straathond geadopteerd uit
Roemenië. Mieke is grafisch ontwerper en tuinarchitect. Ben is architect,
interieur- en restauratiearchitect en werkt samen met Ilona van Alphen. Met
enkele medewerkers werken Mieke en Ben onderin hun woonwerkgebouw.
Soms werken ze samen aan een project, bijvoorbeeld de fietsenstalling in de
Concordiastraat met als thema de Nassau’s. Als ze niet aan het werk zijn dan zijn
ze aan het tuinieren, wandelen, reizen of lekker aan het koken voor vrienden en
familie.

Ruim tien jaar geleden hebben zij het bijzondere huis en kantoor gebouwd. Er
kwam een opdracht voorbij om twee gebouwen te ontwerpen aan de Steijnlaan
in Sportpark II en ze waren in de gelegenheid om hier zelf invulling aan te geven.
Mieke en Ben noemen het zelf “een geweldige plek!”, naast de boerderij (een
heus rijksmonument) en de Blauwe Kei. Het bijzondere van de werkplek is dat die
onder de grond gebouwd is en dat de woning er als het ware boven hangt.
Het was voor dit koppel echt een droom die uitkwam: zelf je huis en tuin
ontwerpen en er vervolgens met veel plezier wonen. Mieke en Ben vinden het
super dat ze alles zelf konden bepalen en uitkiezen! Ze hebben veel rekening
gehouden met het landschap, in combinatie met de orthodontiepraktijk van
Christel Gooris is het een landschappelijk ingepast ensemble in het groen
geworden. Lees verder op de volgende pagina
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Zoals bij iedere bouw ging er ook aan de
Steijnlaan iets mis. De aannemer was bezig
om betonplaten op de staalconstructie te
leggen en toen begon het metalen frame van
het gebouw te wiebelen. De moeren van de
staalconstructie waren nog niet aangedraaid
en er kwam veel speling op de verbindingen.
Gelukkig kon dit snel verholpen worden.
En nu begint het te kriebelen om verder te
klussen. Vorig jaar zijn Mieke en Ben gestart
met de restauratie van een huis in Frankrijk
dat 35 jaar lang heeft leeggestaan. Tot nu toe
is het vooral sjouwen en stofhappen, het gaat
nog lang duren tot het bewoonbaar is maar
ze doen het met ontzettend veel plezier!
Voor meer informatie…
De woning in de Steijnlaan is jaarlijks toegankelijk voor bezoek tijdens
de Dag van de Architectuur in de maand juni
Website Mieke www.Ctrl-O.nl
Website Ben www.baudoinvanalphen.nl
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Estafette
Door: Carolien Rijven

Ad Pirard uit de Zeisstraat heeft zijn overbuurman gekozen voor een interview.
Hij ziet hem vaak lopen en heeft begrepen dat hij vanalles organiseert. Hij
herkent zichzelf daarin en is benieuwd of dat ook zo is.
Sicco, ik weet eigenlijk heel weinig van jou, dus ik begin met een simpele vraag.
Wat doe je voor werk?
Ik werk bij een woning corporatie. Ik ben woningmarkt onderzoeker, maar dan
ook de innovatieve kant erbij. Daarbij moet je denken aan zonnepanelen en
dergelijke. Ik ben nu drie flats aan het voorzien van zonnepanelen. Daar moet
dan straks het licht van draaien en zo.
Is dat een diepere overtuiging van jou?
Nee, eerder een praktische. Het is geen geheim dat de fossiele brandstoffen
opraken en dat die vervuilend zijn. Dus er moeten sowieso alternatieve
energiebronnen gevonden worden. Zonne-energie is daar een mooi voorbeeld
van. Lees verder op de volgende pagina
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En het kan je veel geld in de portemonnee schelen. Aangezien dit de twee
grootste voordelen zijn vraag ik me af waarom dit niet meer gedaan wordt.
Zelf zien we het ook veel bij de woningcorporatie. Huurders kunnen dan kiezen
voor een iets hogere huur maar de kosten van de energie zijn een stuk lager
zodat ze uiteindelijke veel minder geld kwijt zijn. Maar toch kiezen er maar
weinig mensen voor. Ook hier in de buurt zie je het maar weinig. Terwijl het
zoveel kan schelen in de energiekosten. De komende tien jaar zullen mensen niet
alleen kijken naar de hypotheekrente maar ook naar de hoeveelheid energie die
een huis kost.
Zeker de huizen in deze buurt kunnen wel wat energiezuinigheid gebruiken.
Het zou een goede actie zijn als het collectief georganiseerd zou worden. Dat je
samen uitzoekt hoeveel het kost en hoeveel het oplevert. Er zijn genoeg daken
hier in de straten waarop dat goed zou renderen.
Ik werp me bij deze op. Ik zou dat graag willen uitzoeken, maar dat wil ik niet
alleen doen. Dus buurtbewoners, heb je interesse om mij daarbij te helpen? Bel
mij op nummer 06-20107348 of mail mij: siccobotman@yahoo.com
Doe je dit graag? Dingen organiseren en het voortouw nemen enzo?
Iets goeds doen voor de gemeenschap doe ik graag.
Ik heb een gehandicapt broertje. En vroeger heb ik veel georganiseerd op de
woonboerderij waar hij verbleef. Zo eens in de maand organiseerde ik een
activiteit. Dat heb ik heel lang gedaan, maar op den duur ging dat niet meer. Ik
wilde liever uit of iets met de kinderen doen. Dus dat doe ik nu niet meer.
Maar betrokkenheid in de straat vind ik wel belangrijk. Daarom vind ik het goed
dat de buurtvereniging er is.
Dat is zo’n voorziening die er moet zijn. Net zoals het Chassé Theater. Ik ga denk
ik maar eens in het jaar naar het theater maar ik zou het toch heel erg vinden als
het er niet meer zou zijn.
Van wie zou jij meer willen weten?
Ik was al bang dat je dat zou gaan vragen. Is het goed dat ik daar even over
nadenk?
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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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