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Beste buurtbewoners,
Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Mijn zwangerschapsverlof zit er al
ruim een maand op en ik heb mijn taken als voorzitter weer hervat. Beide
jongens doen het uitstekend. Het is even wennen dat ik niet meer kan doen wat
ik wil en wanneer ik wil, maar dat mag de pret niet drukken. Het is een cliché,
maar ‘je krijgt er heel veel voor terug’.
Tijdens mijn afwezigheid heeft het bestuur niet stil gezeten. De
activiteitenplanning voor 2014 is gemaakt en ziet er bomvol uit. Van
rommelmarkten tot voetbaltoernooitjes. Maar de traditionele activiteiten
hebben ook weer hun plaats gevonden in de planning.
Het Paaseieren zoeken duurt nog even maar is wel in aantocht. In het boekje
vindt u meer informatie.
Ik wil van deze ruime ook gebruik maken om een aantal activiteiten alvast aan te
kondigen. In het volgende boekje zult u een zakje zonnebloempitjes vinden.,
zodat u kunt meedoen aan de zonnebloemwedstrijd die start op 1 mei en eind
augustus zal de beoordeling plaatsvinden. Op zondag 18 mei is er weer een
Amerikaanse picknick. Op woensdag 11 juni is het weer stoepkrijten en ballonnen
oplaten. En zondag 29 juni is er een nieuwe sportieve activiteit; het hockey en
voetbaltoernooi. En we proberen ook nog een kidsclub te organiseren in mei en
juni, maar dat blijft nog even spannend.
Het is ook weer tijd voor een alv, maar dit jaar doen we dat iets anders. Het
bestuur heeft een ALV 2.0 samengesteld die is te zien op youtube. De link wordt
per e-mail naar u toegestuurd. Hebt u geen link ontvangen, dan hebben wij uw
mailadres niet. Stuur deze door naar info@sportpark2.nl en u krijgt hem alsnog.
Na het verschijnen van het filmpje heeft u twee weken de tijd om te reageren.
Onder de reacties, positief als wel negatief, verloten wij een tweetal presentjes.
U zult het filmpje moeten bekijken om te weten wat de cadeautjes zijn.
Tot ziens op een van de activiteiten,
Carolien Rijven, Voorzitter
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Tip! Klein. Het nieuwe groot.
Door: Eva-Maria Velmans
Ken je het Triodos Bank filmpje met de boodschap ‘Klein. Het nieuwe groot!’?*
Wat me daarin aanspreekt is de invloed om met kleine dagelijkse keuzes de
wereld een stukje beter te maken. Het gevoel dat kleine, individuele keuzes het
verschil maken en dat iedereen daar zelf voor kan kiezen, vind ik prachtig. Aan de
andere kant vraagt keuzevrijheid ook om dingen te laten of de moeite ergens
voor te doen.
Een voorbeeld is dat wij graag biologisch eten om op die manier vervuiling van de
aarde te beperken. De ‘moeite die ik daarvoor (met plezier) doe, is iedere
dinsdagochtend tussen 8 en 9 uur naar de biologische markt op de
Veemarktstraat gaan. Daar haal ik voor een week verse groente, fruit en de
lekkerste kaas uit Molenschot.
Wat heeft dat te maken met schoonheid? Deze Tips! gaan tenslotte over de
relatie tussen innerlijke en uiterlijke schoonheid. Kleding, uiterlijke verzorging,
de huid, het lichaam zie ik als uiterlijke schoonheid. Innerlijke schoonheid is een
ruimer begrip. Daaronder versta ik uitstraling zoals innerlijke rust, emoties, de
blik in iemands ogen, een glimlach. Daarnaast valt ook de spijsvertering en
celstofwisseling in het lichaam onder innerlijke schoonheid.
Wat mijn werk als schoonheidsspecialiste zo mooi maakt, is dat innerlijke en
uiterlijke schoonheid elkaar beïnvloeden. Daar zie ik ook duidelijk ‘klein het
nieuwe groot’. Klanten die bijvoorbeeld tijd nemen om hun huid te reinigen
(evenveel werk dan tandenpoetsen) zien snel effect. Daardoor krijgen ze
complimenten over hun huid, dat versterkt hun zelfvertrouwen en de uitstraling.
En zo kan uiterlijke schoonheid de innerlijke schoonheid vergroten en andersom.
Mijn Tip! voor deze keer: kijk eens naar je eigen behoefte. Welke kleine actie kan
een groot effect hebben? Een paar suggesties: plan een vaste avond in de week
een (voeten)bad , of zoek een nieuw vegetarisch gerecht dat iedereen in huis
graag eet en geef dagelijks een compliment. Succes ermee!
*ter inspiratie het filmpje kan je vinden op You Tube zoek naar ‘klein het nieuwe
groot ‘ en/of ‘triodos’.
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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Paaseieren zoeken
Het is al weken relatief warm en bijna lente
weer. ‘s Ochtends hoor je al vogeltjes fluiten.
Maar echt lente is het als de Paashaas
Sportpark II bezoekt.
De Paashaas gaat dit jaar weer zijn best doen
om de eieren goed te verstoppen.
Op zondag 20 april (eerste paasdag) is het
zover. Om half twaalf kunnen de ouders
onder het genot van een kopje koffie en een
chocolaatje kijken hoe de kinderen de
paaseieren zoeken.
Zoals vanouds wordt er gezocht op het
terrein tegenover de KMA aan de De La
Reijweg.
Zorg dat je erbij bent. Voor deze activiteit
hoef je je niet in te schrijven.
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Lekker bij de houtkachel
Door Jan Slabbekoorn
Eén van de leukere dingen van de winter (naast schaatsen) is dat je ’s avonds
gezellig bij de houtkachel of open haard kunt gaan zitten. Als je er één hebt
natuurlijk. In mijn eigen woning in de Sikkelstraat zitten maar liefst drie
aansluitingen voor een houtkachel. Eén aan elke kant van de suite deuren en één
in de slaapkamer aan de voorzijde. Volgens mij was het zeventig jaar geleden
best een werk om alle drie die kachels brandend te houden in de winter.
Omdat het best een gedoe is om ’s ochtends voordat je naar je werk gaat eerst
even alle kachels aan te maken, heb ik zelf maar een enkele houtkachel en die
stook ik alleen als het zo uitkomt. Omdat ik het hout meestal krijg van familie en
vrienden die bijvoorbeeld wat snoeihout over hebben, is het wel een erg
voordelige manier van stoken! Een kostenpost is trouwens wel dat je elk jaar de
schoorsteen moet laten vegen
Lees verder op pagina 12
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De meeste mensen die een houtkachel hebben gebruiken die als ‘recreatieve’
warmtebron. Als je volledig wilt overschakelen op verwarmen op hout is een
pelletbrander het overwegen waard. Pellets zijn kleine staafjes van geperst hout
en een pelletbrander regelt vaak zelf de toevoer van die pellets vanuit een
reservoir naar de vuurkorf. Je hoeft dus niet meer steeds hout op het vuur te
gooien. Lekker makkelijk!
De houtkachel is trouwens weer helemaal hip aan het worden. Bij duurzame
nieuwbouwprojecten worden er tegenwoordig zo af en toe ook weer houtkachels
toegepast als extra warmtebron naast andere warmtebronnen. Er zijn zelfs
houtkachels waarbij de voorkant is geïnspireerd op een iPad!
Kortom, wat mij betreft mogen net als in de beginjaren van sportpark II de
houtkachels in de winter weer volop branden. Lijkt me geweldig, die geur van
verbrand hout in de wijk als je door de kou naar huis toe komt.

afbeelding: houtkachels zijn weer helemaal hip! (www.houtvuren.nl)
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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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Kennen jullie deze nog?

Wie zien we hier? Waar is dit? Welke gelegenheid? Wanneer is dit?
Genoeg dat we willen weten voor het archief. U kunt uw reactie sturen naar
info@sportpark2.nl of het kunt het schriftelijk inleveren in de brievenbus van
Sikkelstraat 36

Vorige keer:
Op deze foto zie je het bestuur
tijdens de ledenvergadering op18
januari 1992.
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Oproep
Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Kerstin Schuurink-Vonkeman.
Ik ben sinds een paar jaar het wijkhoofd van Sportpark II daar waar het gaat over
de jaarlijkse collecteweek van de Nederlandse
Hartstichting. Een aantal buurtbewoners van
Sportpark II helpen mee als collectant, daar ben ik
ze zeer dankbaar voor.
Afgelopen jaar zijn er een aantal collectanten
gestopt. Ik ben op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
in de week van 14-20 april 2014 één avond in de
wijk willen collecteren.
Heb je interesse dan kan je contact met mij
opnemen via 06-11076139 of stuur een mail naar
kerstin.vonkeman@live.nl
Alvast hartelijk dank voor een reactie

Gezocht
Voor het volleybalteam Dok 19-2 zoeken wij nog
spelers. Alle posities zijn welkom, hoewel de voorkeur
uitgaat van een set up en een middenaanvaller man of
vrouw maakt niet uit.
Het team bestaat nu uit zes mannen en een vrouw. De
leeftijden variëren van twintigers tot dertigers naar
veertigers. Wij spelen in de recreanten competitie in de
vierde klasse.
Wij houden ook van een biertje na de training of
wedstrijd.
De trainingsavond is dinsdag van 20.30 tot 22.00 uur.
De thuiswedstrijden zijn altijd op donderdag vanaf 20.30
uur. Je bent van harte welkom om een keer mee te
trainen.
Heb je interesse of heb je nog vragen, dan horen wij
graag van je.
Bel naar: Carolien 076-5284814
16
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De Copacabana nodigt je uit voor een dag waarbij je kennis kunt maken met
verschillende massages van 30, 60 of 90 minuten of een cranio sacraal sessie van
60 minuten. Kennismakingstarief € 12,50 per 30 minuten. Dit tarief geldt bij elke
masseur alleen voor een eerste sessie of massage. Je kunt informatie verkrijgen
via de website van de desbetreffende masseur of
therapeut of telefonisch.
De massagedagen zijn op do. 20 februari,
do. 20 maart, zo. 6 april, do. 17 april,
do. 15 mei, do. 19 juni, do. 21 augustus,
do. 18 september, do. 16 oktober en
do. 20 november (van 10-17u).
MASSAGE THERAPIE (30, 60 of 90 minuten)
door Bernadette van Dijck
BAMBOE MASSAGE (30, 60 of 90 minuten)
door Susan Hense
KIOM MASSAGE (30, 60 of 90 minuten) door
Adje Huijbregts
LOMI LOMI MASSAGE (60 of 90 minuten)
door Sjaco Krijnen
HOTSTONE MASSAGE (60 of 90 minuten)
door Pieter de Meyer
ONTSPANNINGSMASSAGES WO INDIAN
HEAD (60 minuten) door Lianne Punt
OSTEOPATHIE EN QUANTUM TOUCH (30, 60
of 90 minuten) door Maaike Remmerswaal
THAISE MASSAGES (30, 60 of 90 minuten)
door Marco Timmers
CRANIO SACRAAL SESSIE (60 minuten) door
Adrie Tinholt
CRANIO SACRAAL SESSIE (60 minuten) door
Marian van der Wildt

E: bernadettevandijck@ziggo.nl
T: 076-5716572 of 06-48685769
W: www.prana-center.nl
T: 06-55696683
W: www.elmassagepraktijk.nl
T: 076-5225542 of 06-15086381
W: www.moveyourlife.nu
T: 076-5423820 of 06-19382134
W: www.a-livehealing
T: 06-17143066
W: www.liaroma.nl
T: 06-40648631
E: Maaikeremmerswaal@live.nl
T: 06-41674911
W: www.thaimar.nl
T: 06-45794721
W: www.praktijkadrietinholt.nl
T: 076-5152875 of 06-43056145
W: www.cranio-biesbosch.nl
T: 06-12110171

Adres Copacabana:
Overakkerstraat 190 4834 XP Breda
Lilian Joosen 06-28458673
www.ssdempo.nl
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Fysiotherapie en Sportrevalidatie bij Fysic Fysiotherapie
Fysic Fysiotherapie is een moderne fysiotherapie praktijk in het centrum van
Breda. Eén van de specialisaties van deze praktijk is sportfysiotherapie.
Breedtesporters tot en met topsporters revalideren aan het Chasséveld. Hier zijn
alle voorzieningen aanwezig om op een zo goed mogelijke en snelle manier te
kunnen revalideren.
Jaap van Aaken is sinds 3 seizoenen verantwoordelijk voor de revalidatie van de
leden van v.v. Baronie. Een club waar topsport en breedtesport samen gaan. Jaap
van Aaken is iedere dinsdag aanwezig op de club om de spelers van het eerste
team te screenen op blessures. De revalidatie en behandelingen vinden plaats in
de praktijk. Samen met de technische staf wordt er een hersteltraject
afgesproken.
Het gaat echter bij Fysic Fysiotherapie niet alleen om voetballers, voor alle
sporten kunt u bij ons voor sportfysiotherapie terecht. De sportfysiotherapeuten
hebben ervaring in de topsport onder andere bij NAC Breda. Ook bij diverse
andere sporten zoals bijvoorbeeld wielrennen, handbal, schaatsen, hockey en
atletiek. Fysic Fysiotherapie heeft directe lijnen met sportartsen en orthopeden
van het Amphia Ziekenhuis en Medinova Kliniek. In samenspraak met deze
orthopeden zijn er door Fysic Fysiotherapie revalidatieprotocollen samengesteld
voor fysiotherapie na diverse operaties. Zoals bijvoorbeeld na een
voorstekruisbandreconstructie of na een meniscusoperatie.
De sportfysiotherapeuten van Fysic Fysiotherapie werken volgens de modernste
methodes om het revalidatieproces zo kort en goed mogelijk te laten verlopen.
Niet alleen voor behandelingen maar ook voor advies en begeleiding kunt u bij
Fysic Fysiotherapie terecht.
Voor meer informatie kunt u
kijken op
www.fysicfysiotherapie.nl
Fysic Fysiotherapie & Training
Chasseveld 15
076 5228548
www.info@fysicfysiotherapie.nl

23

24

SienEnCo
Al zolang ik mij kan herinneren ben ik creatief bezig. Van haken tot fimokleien,
van ministekken tot breien. Ik vond het allemaal even leuk. Al lang had ik de wens
mijn enthousiasme voor creatief bezig zijn met kinderen te delen. Kinderen
houden van knutselen. Met die gedachte ben ik vorig jaar SienEnCo gestart.
Workshops voor kinderen
Naast de verkoop van knutselpakketten
en de organisatie van (creatieve)
kinderfeesten geef ik nu ook workshops
voor kinderen.
Gedurende 3 uur kunnen kinderen zich
uitleven om een leuk item te maken. De
kinderen mogen een keuze maken uit
diverse workshops, waaronder:
deurhanger maken, droomvanger maken, fimo kleien, kralendier maken, sjaal
armbreien, tas haken, vriendschapsbandjes knopen. En het leuke is: na 3 uur
hebben ze iets leuks gemaakt om mee naar huis te nemen.
Waar en wanneer
De workshops zijn 1 x per maand op woensdagmiddag, op de
locatie van SienEnCo (Spadestraat), en zijn geschikt voor
kinderen vanaf 6 jaar. De workshops beginnen om 14.00 uur
en zijn om 17.00 uur afgelopen.
De data voor 2014 zijn: 26 februari, 26 maart, 23 april, 28
mei, 25 juni, 24 september,22 oktober, 26 november en 17
december.
Kosten
Kosten voor 1 workshop bedragen € 10,00 per kind.
Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op www.sienenco.nl of kunt u mailen naar
sienenco@gmail.com.
Gea Simons
SienEnCo
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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)

27

28

