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Nog even en het is 2014
Een nieuw jaar, een nieuw begin
Tijd om met elkaar het glas te heffen
Wij luiden het jaar graag met u in!
Dit jaar geen borrel buiten
Maar lekker warm in een café
We proosten op Sportpark II
Doet u gezellig met ons mee?

NIEUWJAARSBORREL BUURTVERENIGING
Vrijdag 31 januari 2014
Aanvang: 20:00 uur
Spelletjescafé de Zandloper
Toegang gratis, leden ontvangen 2 consumpties
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Beste buurtbewoners,
De winter staat voor de deur. Een mooi moment om terug te kijken op een
geslaagd jaar voor de buurtvereniging!
De vereniging heeft een actief en gezellig bestuur. We zijn goed op elkaar
ingespeeld en zijn geroutineerd geworden in het organiseren van de activiteiten.
Als secretaris doet me dat deugd, tenslotte hebben ook wij een baan en gezin en
is ieders vrije tijd kostbaar.
In januari sluit onze voorzitster Carolien Rijven weer aan bij het bestuur na haar
kraamverlof. Op 9 oktober 2013 is ze moeder geworden van twee mooie zoons:
Hugo en Michiel. Via deze weg nogmaals gefeliciteerd! 2014 beginnen we op
volle sterkte en dat kunnen we goed gebruiken: maar liefst 18 activiteiten
hebben we gepland staan. Voor uw gemak hebben we alvast alle datums
gekozen: ze staan op pagina 25 en 26 van dit boekje en op onze website.
Tip: schrijf alvast op de kalender voor volgend jaar.
De Algemene Ledenvergadering doen we in 2014 in een totaal ander concept:
we gaan een korte video op de website plaatsen, waarop u mag reageren als u
vragen of opmerkingen heeft. Dit is in plaats van een reguliere ALV: deze
vergadering voorbereiden kost ons veel tijd. Met een opkomst van gemiddeld
twaalf (!) leden merken we dat er geen behoefte aan een fysieke ALV is.
We besparen daarmee tijd die we liever stoppen in onze kernactiviteit: het
organiseren van allerlei leuks voor de buurt.
Zo gaan we vrijdag 31 januari gezellig borrelen in Spelletjescafé de Zandloper.
Terug van weggeweest is het schaatsen. Voor de sportievelingen organiseren we
in de zomer een hockey- en voetbaltoernooi. En we gaan door met nieuwe
activiteiten waarmee we in 2013 gestart zijn. Die kunnen we dit jaar nog beter
uitwerken en promoten, zodat we hopelijk ook u mogen verwelkomen!
Kortom, op naar een jaar vol leuke en gezellige activiteiten voor de hele buurt.
Namens het bestuur prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
En natuurlijk graag tot ziens op 31 januari!
Ritchie Piessens, secretaris
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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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Nieuws van EL Massagepraktijk
Cursus Shantala babymassage
De cursus is bestemd voor moeders of vaders met baby’s vanaf 6 weken tot 9
maanden. De technieken zijn door iedereen aan te leren.
De lichaamstaal is de enige taal die je baby kent en dus gebruikt.
Babymassage is een communicatie tussen ouder en kind zonder woorden.
Het versterkt de band tussen ouder en kind. Het geeft een gevoel van geborgen
zijn, en dat heeft je baby nodig omdat een baby in het begin van zijn leventje een
heleboel indrukken opdoet zoals lawaai, licht, kou en warmte.
Praktische informatie:
Locatie: de cursus babymassage geef ik bij de ouder(s) aan huis.
Duur: 3 lessen van 1,5 uur.
Kosten: € 75,00.
Cursus ontspanningsmassage voor beginners
In deze massagecursus leer je een volledige lichaamsmassage te geven.
De massagetechnieken bestaan voornamelijk uit strijkingen, knedingen en
drukpuntmassage.
Tijdens de cursus oefen je de massagetechnieken op een medecursist en word je
zelf ook door een medecursist gemasseerd. Op deze manier ervaar je de massage
zelf. Er wordt ook veel aandacht besteed aan je lichaamshouding tijdens het
masseren.
De cursus wordt gegeven aan minimaal 2 en maximaal 3 personen.
Je kunt je alleen opgeven maar ook met een partner, vriendin of vriend.
Na de cursus moet je in staat zijn om een stressverlichtende massage te geven.
Praktische informatie:
Locatie: de cursus wordt in mijn massagepraktijk gegeven.
Duur: 2 dagen van 10.00 – 17.00 uur.
Kosten: € 150,00 per persoon, inclusief cursusmap, koffie/thee, lunch en
certificaat.
EL Massagepraktijk, Adje Huijbregts, Sikkelstraat 38, 4818 EJ Breda
Tel.: 076-5225542 / 06-15086381
E-mail: info@elmassagepraktijk.nl
Website: www.elmassagepraktijk.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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Kerstboomverbranding
Door: Gemeente Breda
Elk jaar weer verbranden duizenden
Bredanaars na de feestdagen hun
kerstboom. De Gemeente Breda nodigt
kinderen uit de wijk uit om bomen
in te leveren voor de jaarlijkse
kerstboomverbranding aan het eind
van de kerstvakantie.
Voor iedere boom die je inlevert krijg je iets lekkers en een lot.
Met de loten maak je kans op mooie prijzen.
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?
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Zondag 5 januari 2014
Bomen inleveren vanaf 15:00 uur
Verbranding start om 16:00 uur
Veldje hoek Piet Avontuurstraat / Olympiastraat

.
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De Kerstman voor de deur
Door: Jan Slabbekoorn

Als de Kerstman in Sportpark II is en niet
meer weet in welke straat hij is, dan kijkt hij
gewoon vanaf het dak naar beneden naar
de voordeuren aan de overkant.
De voordeuren verschillen namelijk
(iets) per straat.
Weet jij bij welke straten de drie voordeuren op pagina 11 horen?
Zit jouw voordeur er niet bij? Jammer, maar wees niet getreurd.
Ga naar buiten, maak een foto van je voordeur en teken hem na. Als je klaar bent
kun je de tekening door je vader of moeder (of zelf) laten scannen en kun je ‘m
naar mij mailen. Dan komt jouw voordeur in het volgende buurtboekje!
E-mailadres: janslabbekoorn@outlook.com
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Deur 1
…………………………………

Deur 2
…………………………………

Deur 3
…………………………………
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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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Binnenkijken bij…
Door: Karen Meijs

Hmm, wat ruikt het lekker in de Eggestraat.
Wie is er aan het koken op nummer 42?
Anne-Claire van Baarle zwaait de deur open en ontvangt me met een smakelijk
kopje koffie. Snel veegt ze wat keukengerei van tafel en begint te vertellen. Ze
heeft tijdens haar koksopleiding in het Benedictinessenklooster gewoond aan de
Generaal Maczekstraat. Toen ze een baan kreeg als kok, verkaste ze naar het
Ginneken. Ze was ongeveer 10 jaar samen met grote liefde Bob, toen het tijd
werd voor verandering.
In 2005 kochten ze samen een huis in de
Eggestraat. De keuze voor de wijk
Sportpark II was makkelijk: gunstige
prijsklasse, familie en vrienden op
loopafstand, kindvriendelijk en
supergezellig. Anne-Claire en Bob hebben
flink verbouwd: toen ze de woning
kochten werden eerst alle schrootjes en
systeemplafonds er uit gesloopt. Toen
hebben ze onder meer de dakkapel,
schoorsteen, de vloeren, wanden en de
keuken geheel vernieuwd. Na een half jaar
– dag in, dag uit – klussen was het klaar.
Maar, geeft Anne-Claire toe, eigenlijk is het
nooit klaar. De plintjes in de gang moeten
weer geverfd worden. Wie weet komt er
ook nog een uitbouw of een extra
slaapkamer op zolder, toch wel handig. En
eigenlijk kan de granitovloer ook een
renovatie gebruiken.
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Vervolg van: Binnenkijken bij

Vijf jaar geleden is de familie uitgebreid
met zoon Pim en later volgden Klaartje en
Loek.
Man Bob werkt als hoofd projecten bij
Franklin Offshore in Rotterdam en gaat
vaak naar het buitenland toe.
Anne-Claire heeft jarenlang als kok
gewerkt in verschillende restaurants en in
de hotellerie. Het was tijd om een manier
te zoeken om haar gezin en haar passie
voor koken te combineren. En die heeft
ze gevonden in haar eigen bedrijf
CuliClaire!

In de schuur werd ruimte gemaakt voor een extra koelkast en vriezer en nu werkt
Anne-Claire als thuiskok. Ook organiseert ze diners en kookworkshops bij
anderen thuis. Helemaal een feest is het als ze de buren verwent met haar
kookkunsten, zoals tijdens de barbecue afgelopen zomer.
Geef Anne-Claire een keuken en een schort en binnen mum van tijd maakt ze de
lekkerste creaties. Van vis en vlees tot indrukwekkende desserts. De kinderen
hebben inmiddels een “kinderkeuken” zodat ze mee kunnen helpen.
Buurtbewoners denken vaak dat de Eggestraat een drukke straat is maar je
merkt daar niets van binnenshuis. Het is juist handig dat je hier een breed
fietspad voor de deur hebt, je bent zo vertrokken met de bakfiets. Om naar
school te gaan steek je het zebrapad over en je bent er al bijna. Het hekje in de
voortuin zorgt voor bescherming voor de kinderen en er zijn volop gangetjes om
te spelen.
Meer informatie: www.culiclaire.nl
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Schaatsen
Haal je dikke sokken maar uit de kast en je schaatsen uit het vet. We gaan weer
schaatsen! Schaatsen is niet alleen superleuk om te doen, het is ook nog eens de
perfecte workout voor een gespierde bilpartij. En wat te denken van de heerlijke
koek en warme chocolademelk (jammie!) die je van ons als beloning krijgt?
Wanneer?
Hoe laat?

Waar?
Wat?

Zondag 26 januari 2014
We verzamelen om 11:15 uur bij de kassa van de ijsbaan
Van 11:30 tot 13:30 uur gaan we schaatsen,
je mag natuurlijk langer blijven als je er geen genoeg van krijgt
Schaatsbaan Breda, Terheijdenseweg 506
Neem handschoenen en een muts mee, deze zijn verplicht!
Mocht je zelf geen schaatsen hebben dan kun je deze huren bij
de schaatsbaan, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs

Geef je op voor 20 januari, per e-mail: info@sportpark2.nl
De bijdrage is € 1 per kind en € 2, 50 per volwassene.
Niet-leden betalen de entreeprijs die de schaatsbaan hanteert.
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Tip! Slaap lekker
Door: Eva-Maria Velmans

In deze tijd van het jaar houden dieren en
planten hun winterslaap. Ze bouwen zo kracht
op voor een nieuwe cyclus van groeien en
bloeien. Een paar maanden slapen, hoe heerlijk
zou dat zijn?!
Ik hoor regelmatig dat mensen slecht slapen. Dat is vervelend, want tijdens het
slapen herstellen lichaam en geest zich. Ik slaap altijd goed, maar dat was ooit
anders. Door de tijd heen heb ik diverse slaapadviezen ter harte genomen. In
deze Tip! wil ik er een paar met je delen, wellicht zit er iets bij dat je eigen
nachtrust verbetert.


De eerste stap vond ik de lastigste: kijk nooit naar de tijd als je eenmaal in bed
ligt! Zorg dat de wekker afgaat op het moment dat je wakker wilt worden,
maar kijk er niet meer op.
Associeer de slaapkamer met een plek waar het prettig is, waar ontspanning
en liefde is. Gebruik de slaapkamer alleen om te slapen en voor amoureuze
momenten.
Gun jezelf een goed bed met een prettig matras, kussen, dekbed en een
dekbedovertrek waar je blij van wordt. Zorg voor een fijne sfeer en een
opgeruimde kamer, die je makkelijk kan schoonmaken en waar de energie
stroomt.
Bekijk de luchtkwaliteit. Is er voldoende frisse lucht? Is er veel straling in de
buurt van je hoofd? Denk aan TV, telefoon, wekkerradio. Leg een telefoon of
tablet liever niet op je nachtkastje. Wil je die wel in je slaapkamer hebben, leg
hem dan zo ver mogelijk weg.
Als je echt niet kan slapen, ga dan uit bed (kijk niet op de klok!) en drink een
kopje thee of lees wat. Ga weer terug als je moe bent, op die manier lig je niet
te woelen in bed.









Lees verder op pagina 20
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Vervolg van: Slaap lekker


Als je in bed ligt en je kunt niet slapen, vertel je zelf dan dat je altijd heerlijk
slaapt. Dat je bed heerlijk is, dat je op deze manier ook uitrust. Marinus
Knoope schrijft in zijn boek ‘De Creatiespiraal’ (een aanrader voor de
kerstvakantie!) over de kracht van je gedachten. Als je jezelf en anderen altijd
vertelt dat je lekker slaapt, ga je het geloven en gaat het ook gebeuren.
Andersom werkt het helaas ook.
Ritme en regelmaat kunnen het lichaam helpen. Als je bijvoorbeeld op een
vaste tijd naar bed gaat en op een vaste tijd opstaat, dan ondersteunt dat je
nachtrust. Een avondritueel kan ook helpen. Bijvoorbeeld een kopje slaapthee
drinken, wat lezen en op de bank zitten voordat je naar bed gaat.
Probeer minimaal een half uur voordat je gaat slapen niet meer naar een
beeldscherm te kijken. Uit onderzoek blijkt dat het blauwe licht van een tv of
monitor of tablet een hoge activiteit van je hersenen vraagt en het inslapen
moeilijker maakt.





Wil je reageren, heb je een vraag? Mail me: info@evamariavelmans.nl

De creatiespiraal van Marinus Knoope
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Kennen jullie deze nog?
We laten iedere keer een foto zien uit het archief. De vorige keer was dat een
handtekening van Beatrix. Herkent u onderstaande foto ook?
Reacties kunt u sturen per e-mail naar info@sportpark2.nl.
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Marktplaats
Gordijnen voor de erker
Te koop t.e.a.b:
Drie vouwgordijnen in de kleur gebroken
wit, half-transparant, op maat gemaakt,
slechts enkele jaren gebruikt
in een huis waar nooit gerookt is!
Inclusief bevestigingsmateriaal, passen in de erkerramen in Sportpark II.
Afmetingen: 2 stuks van 168 cm x 65 cm (LxB), 1 van 168 cm x 142 cm (LxB).
Interesse? Stuur een e-mail aan egge22@ziggo.nl of bel naar 0648103448.
Oppas gezocht? Oppas gevonden!
Ik ben Aylin, 12 jaar, en woon in Breda. Ik zit in de eerste van het OLV.
Ik vind het heel leuk om met (kleine) kinderen om te gaan.
Bij deze bied ik me daarom aan als oppas tegen een kleine vergoeding.
Hoe en wanneer moeten we dan even kijken.
Mijn moeder zou in overleg ook overdag kunnen en willen oppassen.
Mijn telefoonnummer: 06-2852576
Telefoonnummer van mijn moeder:
06-53304283
Met vriendelijke groet,
Aylin Spijkers, Achillesstraat 126
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Activiteitenkalender 2014
Met trots presenteren wij alle activiteiten die wij in 2014 voor u organiseren
Details volgen in de buurtboekjes, via de website en per e-mail
Kerstboomverbranding
Wie? Alle kinderen en jongeren uit de buurt
Wanneer? Zondag 5 januari, 15:00 uur
Waar? Hoek Piet Avontuurstraat / Olympiaplein
Schaatsen
Wie? Alle sportievelingen uit de buurt
Wanneer? Zondag 26 januari, 11:15 uur
Waar? Kunstijsbaan, Terheijdenseweg 506
Nieuwjaarsborrel
Wie? Alle buurtleden
Wanneer? Vrijdag 31 januari, 20:00uur
Waar? Spelletjescafe de Zandloper, Zandbergweg 67
Ledenpresentatie
Wie? Alle buurtleden
Wanneer? Wanneer het u uitkomt
Waar? Via de website
Rikken en jokeren
Wie? Alle kaartfanaten uit de buurt
Wanneer? 29 januari, 26 februari, 26 maart (en vanaf september)
Waar? Buurthuis de Zandberg
Paaseieren zoeken
Wie? Alle buurtkinderen
Wanneer? Zondag 20 april
Waar? Terrein KMA, De La Reijweg
Amerikaanse Picknick
Wie? Alle keukenprinsen & prinsessen uit de buurt
Wanneer? Zondag 18 mei
Waar? Op een grasveld in de buurt
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Zonnebloemwedstrijd
Wie? Alle buurtleden met groene vingers
Wanneer? Einde zomer
Waar? In je eigen tuin
Kidsclub
Wie? Alle buurtkinderen
Wanneer? Mei en juni
Waar? Achillespleintje
Stoepkrijten en ballonnen
Wie? Alle buurtkinderen
Wanneer? Woensdag 11 juni
Waar? Achillespleintje
Hockey- en voetbaltoernooi
Wie? Alle sportievelingen uit de buurt
Wanneer? Zondag 29 juni
Waar? Achillespleintje
Film op het plein
Wie? Alle filmliefhebbers uit de buurt
Wanneer? Zaterdag 6 september
Waar? Achillespleintje
Rommelmarkt
Wie? Alle marktlui en koopjesjagers uit de buurt
Wanneer? Zaterdag 13 september
Waar? Achillespleintje
Nostalgisch feest
Wie? Alle buurtleden
Wanneer? Zaterdag 11 oktober, ‘s avonds
Waar? Dat is nog een verrassing!
Sinterklaasactie
Wie? Alle buurtkinderen
Wanneer? Als Sint weer in het land is
Waar? Kapper Youp
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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)

27

28

