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Beste buurtbewoners,
De zomer loopt op zijn eind. De zon heeft veel geschenen in Juli om vervolgens
plaats te maken voor regen in Augustus. De vakanties zijn gevierd en en als het
goed is gaat iedereen vol goede moed en nieuwe energie beginnen aan een
nieuw schooljaar of weer fris van start op het werk.
Zo ook het bestuur van Buurtvereniging Sportpark II. Er zijn nieuwe data voor het
rikken en jokeren. Die kunt u verderop in dit boekje vinden. En ik wil gelijk
gebruik maken van deze regels om iedereen erop attent te maken dat er nog
genoeg plaats is om deel te nemen aan het rikken en jokeren.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Graag wil ik melden om de oproep van Eva-Maria Velmans te lezen over de
Groene Vingers van Breda. Hoewel onze wijk best wat groen heeft, is het een
gemis dat buiten onze buurt alleen maar wegen en stoplichten zijn. En daarmee
ook veel verkeer. Het zou voor onze wijk een toegevoegde waarde zijn om via
groenstroken in andere delen van Breda te komen. Op die manier kun je pure
natuur ervaren en toch dicht bij huis zijn.
In dit boekje vindt u ook het eerste deel van een verslag over een bezoek van een
oud-bewoner van deze wijk. Met oude foto’s en anekdotes.
Daarnaast hebben we nog een artikel over geschiedenis maar die gaat verder
terug in de tijd. Jan Brouwers heeft een samenvatting geschreven over een
archeologische opgraving bij ons in de buurt.
Er is genoeg te lezen deze keer. Zoveel dat de rubriek ‘Kennen jullie deze nog?’ is
verplaatst naar het volgende boekje.
Carolien Rijven, Voorzitter
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter.
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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Tip! Groene vingers van Breda
Door: Eva-Maria Velmans

In een eerdere tip heb ik verteld dat ik graag vanuit huis wandel, zoals een rondje
Seminarieweg. Als ik daar ben, verbaast het me altijd dat een kleine groenstrook
al een natuurbeleving geeft.
Ik droom ervan dat er groenstroken zijn die onze wijk verbinden met
groenstroken in Breda en met de bossen rond Breda. Hoe mooi zou het zijn als je
vanaf je huis direct in het groen naar het Wilheminapark of het Kadettenkamp
kunt lopen?!
Voordat Richard en ik in Sportpark II kwamen wonen, woonden we in
Brabantpark. In die periode ben ik ziek geweest. Iedere dag maakten we een
wandelingetje vanuit huis. Als we deur uitliepen kwamen we direct bij de
Molenley, een riviertje met een wandelpad ernaast. Dat klinkt idyllisch en dat
was het ook. Aan de andere kant kun je er ook makkelijk aan voorbij gaan. Je
hebt rust nodig om de schoonheid te zien. Naarmate het beter met ging, werden
de wandelingen langer. Het viel me op dat we vanuit huis in het groen naar de
stad liepen, maar ook naar de Heerbaan en naar Bavel. Deze wandelingen door
de natuur hebben mij goed gedaan.
Hoewel ik met heel veel plezier in Sportpark II woon, ervaar ik het ontbreken van
een directe verbinding met groen als een gemis.
Pas kwam ik Harmtine de Lange tegen. Zij is werkzaam bij Bezoekerscentrum
Wolfslaar. Ik vertelde haar over mijn droom. Toe zei ze 'dat noemen we de
groene vingers van Breda. Fijn om te horen dat je het zo hebt beleefd, want het is
precies de bedoeling van deze natuur’. Zij gaf aan dat Sportpark II kan aansluiten
op deze ' groene vingers', zeker als er initiatief vanuit de wijk is.
Nu mijn vragen:
Wie heeft ervaring met de gemeente en/of initiatief vanuit de wijk en wil mij
bijpraten?
Wie heeft ideeën en wil me bijpraten?
Wie wil mij helpen met deze droom? Wie wil zich in zetten voor groene
wandelstroken in onze wijk?
Ik denk dat we met kleine aanpassingen al veel kunnen bereiken. Wist je
bijvoorbeeld dat er een oude beek naar onze wijk stroomt? Hoe fijn zou het zijn
als je daarlangs naar de Seminarieweg zou kunnen lopen!
Ik ben bereikbaar op 06-53337482 en info@evamariavelmans.nl of loop gewoon
even langs, Steijnlaan 57.
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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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Ingezonden stuk: Bezoek van de eerste bewoners
Door Oscar van Asselt

Het was in het voorjaar van 2013 dat op een woensdag de bel ging. Voor de deur
die mijn vrouw had geopend, stond een vlotte man van respectabele leeftijd.
“Goedemiddag mevrouw. Ik heb een brutale vraag.” Zijn ogen twinkelden. “Ik
heb hier vroeger gewoond. Zou ik een kijkje bij u binnen mogen nemen?”
Pierre Koertshuis, 75 jaar jong, was bezig aan een tochtje, had spontaan bedacht
om langs zijn ouderlijk huis te rijden en, vooruit, waarom niet, aan te bellen voor
een rondleiding. Enthousiast vertelde hij over zijn jeugdherinneringen en gaf zo
gestalte aan de oudste geschiedenis van onze woning aan de Achillesstraat. Een
uur later nam hij afscheid en deed de belofte om later een keer met zijn broer
Hans terug te komen.
Zo gebeurde het dat een aantal maanden later Hans en Pierre Koertshuis op een
zaterdag op bezoek kwamen. Aan de eettafel vertelden zij honderduit over hun
jeugdjaren in dit huis en hun avonturen in de omgeving van de Achillesstraat.
De wijk Sportpark was in de jaren ’30 van de twintigste eeuw de nieuwbouwwijk
van Breda gelegen aan de oostelijke stadsrand. Vanaf het Achillesplein keek je zo
de weilanden in. Het uitzicht reikte tot voorbij de Tilburgseweg.
De ouders van de twee broers, Dick Koertshuis en Truus Smeulders, waren in
1934 in het huwelijk getreden. Zij woonden de eerste jaren van hun huwelijk in
Tilburg en kregen er in 1935 hun eerste zoon, Hans. In 1938 volgde hun tweede
zoon, Pierre. Intussen was het gezin verhuisd naar de woning aan de
Achillesstraat. De familie groeide in de jaren die volgden, verder uit met nog
twee jongens en één meisje.
Drie jongens op één kamer
De slaapkamer aan de achterzijde was de ouderslaapkamer. Aan de voorzijde
sliepen de jongens met zijn drieën. Hun zusje sliep op het kleine kamertje en had
als enige een kamer voor zichzelf.
De herinneringen die de broers delen over het slapen met zijn drieën kenmerken
vooral een van kwajongen schap en rebelleren tegen het ouderlijk gezag. Vroeger
was het gebruikelijk om een po in de kamer te hebben staan voor als je ’s nachts
moest plassen. Als de po gevuld was, gooiden ze er een stuiver in en hielden een
weddenschap met hun jongere broer: als hij het aandurfde om de stuiver met
blote handen eruit te vissen, mocht hij de stuiver houden.
9

Toen de interesse voor meisjes begon te komen, was het een sport om ’s avonds
in het geniep met je verkering af te spreken. Vader gaf vanzelfsprekend geen
toestemming, dus om toch op de afspraak met hun verkering te komen,
klommen de jongens het raam uit en langs de voorgevel naar beneden. Zo wisten
ze ongezien naar buiten te glippen.
Het is ook langs deze weg dat de broers, wanneer ze door vader achterna werden
gezeten voor een pak slaag, aan hun straf probeerden te ontkomen.

Koertshuis, op de stoep voor hun ouderlijk huis aan de Achillesstraat. Op de achtergrond
de weilanden waar tegenwoordig woningen aan de Smutsstraat staan .
Het verhaal en de anekdotes gaan verder. Maar die bewaren we tot de volgende keer in boekje 5
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Sportief in (of bij) Sportpark II
Door Jan Slabbekoorn

De zomer is een prachtige tijd om buiten te zijn en ook om buiten te sporten.
Lekker een rondje fietsen of hardlopen is toch vaak een stuk fijner in de zomer.
De zomer is ook de tijd van de buitensportevenementen. Nu hebben we helaas,
naast een familie voetbaltoernooi dit jaar, geen sportevenement in Sportpark II,
maar op een steenworp afstand (aan de singel) zijn er genoeg zomerse
sportevenementen, grootschalig of kleinschalig.
Zo was er 10 Augustus de eerste singelzwemtocht van Breda. Iedereen kon
meedoen aan afstanden van 250m tot 7,5 km door de singel. Het singelwater was
schoon genoeg om in te zwemmen en bovendien aangenaam van temperatuur,
heb ik mij laten vertellen. Uiteindelijk deden er meer dan 300 mensen mee. Een
mooi evenement dat hopelijk volgend jaar weer terugkeert

De singelzwemtocht van 10 Augustus (foto omroep Brabant/Perry Roovers)

Op 13 Augustus was de Eneco tour in Breda en werd er een tijdrit van het Chassé
veld naar het Mastbos en weer terug gereden. In de ochtend kon de 'gewone
man (of vrouw)' ook deze tijdrit rijden. Elke minuut startte een groepje van vier
'liefhebbers' voor hun tijdrit door Breda. Ondertussen waren de profs zich aan
het opwarmen voor hun tijdrit. Lees verder op bladzijde 14
12
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Toen ik over de Eggestraat reed die ochtend zag ik een wielrenner van het
Spaanse team Movistar, die op de autorijbaan reed en luid toeterend door
automobilisten er op werd gewezen dat dat dunne rode stukje asfalt aan de
zijkant van de weg voor fietsers is bedoeld in Nederland.
In de middag was het dan de beurt aan de profs voor hun tijdrit. Wereldtoppers
als Fabian Cancellera en Nairo Quintana fietsten keihard door Breda en vlak
langs Sportpark II. Uiteindelijk won de Limburger Tom Dumoulin
De tijdrit was natuurlijk een behoorlijk grootschalig evenement, maar het
grootste (in ieder geval wat betreft aantal deelnemers) sportevenement op de
singel zit er nog aan te komen. Op 5 Oktober vindt weer de jaarlijkse singelloop
plaats. Tussen de duizenden deelnemers bevinden zich ongetwijfeld ook
Sportpark II bewoners. De buurtvereniging wenst alle deelnemers en in het
bijzonder de Sportpark II bewoners alvast veel succes en plezier toe

Uitslag Ballonnenwedstrijd
Een tijdje terug hebben wel 60 kindjes ballonnen losgelaten in de lucht en dit is
de uitslag:
1. Giselle Cnoops, 6 jr, V. Riebeecklaan 29: 493 km ver weg in Wegeleben in
Duitsland
2. Skip Flink, 3 jr, Spadestraat 26: 279 km ver weg in Rietberg in Duitsland
3. Fibi van Hulten, 2 jr, Zeisstraat 41: 142 km ver weg in Bocholt in
Duitsland
Een cadeautje komt jullie kant uit.
Maar we hebben veel meer kaartjes terug
gekregen dan alleen deze drie.
De volgende kaartjes kregen we ook terug:
Evi v/d Weele, 8 jr.Sikkelstraat 55
Jip van Bel, 6 jr, Smutsstraat 7
Jolie Euler, 3 jr, Spadestraat 28
Sien Wehrens, 5 jr, Zeisstraat 48
Floor, 9 jr, Achillesstraat (het huisnummer staat niet vermeld op het kaartje.
Floor wil je via info@sportpark2.nl je huisnummer alsnog doorgeven?)
Deze deelnemers krijgen ook een klein presentje. Die zien jullie vanzelf
verschijnen.
14
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Meedoen is Belangrijker dan winnen!
Verslag het Familievoetbaltoernooi 2014!
Zondag 29 juni klokslag 09.00 uur waren de vrijwilligers aanwezig om alles op te
bouwen voor het 1e familie voetbaltoernooi. Met een gezellige samenwerking
werd er hard gewerkt om alles op tijd klaar te. En dat was ook zo. Exact om 10.15
klonk het fluit signaal voor de eerste wedstrijd. Het motto van deze familiedag
was: Meedoen is belangrijker dan winnen. In een strak wedstrijdschema, werden
de partijtjes gespeeld. Nederland zou die avond spelen op het WK, dus we
moesten op tijd klaar zijn!
De onderlinge leeftijdsverschillen werd goed gecompenseerd door enkele
sportieve vaders. De supporters langs de kant was groots, ja zelfs fanatiek en had
ongetwijfeld zijn uitwerking op de spelende teams.
Een combinatie van gezelligheid en zoals eerder genoemd een strak schema, gaat
zo’n dag heel snel en werden rond twee uur de eerste plaatsing wedstrijden
gespeeld. Uiteindelijk werd duidelijk wie de finale zou spelen: het J-team tegen
Achilles Boys. Het J- team moest zich tot tweemaal toe terug knokken van een
achterstand op de Achilles Boys. Na twintig minuten was de eindstand 3-3. Door
de twee captains bijeen te roepen werd besloten geen penalty’s te nemen maar
door te spelen tot de eerste goal zou vallen.
Het J- team bleek over stalen zenuwen te beschikken en liet de Achilles Boys
komen. Met een flitsende uitval scoorden zij de beslissende goal. Meteen zijn we
overgegaan tot het uitreiken van de prijzen.
Iedereen was nieuwsgierig wie de sportiviteit wissel trofee zou winnen, deze
bokaal (lijkt een beetje op de wereldcup). Op het wedstrijdformulier moest de
scheidsrechter na elke wedstrijd voor beide teams sportiviteit punten noteren
van 1 tot 10. Heel dicht lagen de teams na alle gespeelde wedstrijden qua punten
bij elkaar, maar de meeste punten waren voor FC. Kip die deze bokaal voor een
jaar mogen houden.
Iedereen spoedde zich naar huis om naar het ‘Grote Oranje’ te gaan kijken. U
begrijpt dat wij terug zien op een geslaagde familiedag, dat door alle vrijwilligers
en alle deelnemers en zeker niet op de laatste plaats alle fanatieke supporters,
een leuke dag is geworden.
Rien Smits
16
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Achterpadverlichting
De buurtvereniging is de laatste jaren door verschillende buurtbewoners
benaderd over de donkere achterpaden in de buurt. Dit geeft soms een onveilig
gevoel.
Ook al past het onderwerp niet helemaal binnen de activiteiten die wij normaal
gesproken doen, toch zijn we gaan kijken naar de mogelijkheden. We zijn op
onderzoek gegaan en komen tot de volgende opties.
1. Bij een schuur met elektriciteit kan de bedrading worden doorgetrokken
en een lamp worden bevestigd (met bewegingssensor).
2. Bij een schuur zonder elektriciteit kan een lamp op zonne-energie
worden aangebracht (ook met bewegingssensor). De ‘Brennenstuhl
Gevelverlichting Solar LED lamp’ met 80 LEDs lijkt ons de beste prijs/
kwaliteitverhouding. Bij Bol.com is die 52,95 euro. Natuurlijk staat het u
vrij om een andere keuze te maken.
De buurtvereniging wil kijken of er behoefte is bij jullie voor het aanbrengen van
achterpadverlichting. Jullie kunnen dan een mail sturen naar Sicco Botman
(siccobotman@yahoo.com). Uitgangspunt is dat de verlichting gerealiseerd kan
worden voor een bedrag van €50-€100 (afhankelijk van de kosten van de lamp).
Bij voldoende animo zal de buurtvereniging het aanbrengen van de
achterpadverlichting bij jullie schuur coördineren. Wij zijn benieuwd naar jullie
reacties!!!

Eureka?
Het hele jaar door organiseren wij activiteiten. We
proberen zoveel mogelijk voor alle doelgroepen iets
leuks te bedenken. Maar wij weten niet alles.
Heb je zelf een leuk idee? Heb ja altijd al een kinder
knutselmiddag willen organiseren? Of een ‘Sportparks
II got Talent’ in elkaar willen draaien?
Grijp je kans! De buurtvereniging staat altijd open voor
nieuwe ideeën, plannen en suggesties. Uiteraard
willen wij dat soort initiatieven altijd ondersteunen
met mankracht en budget!
Heb je een goed idee voor de buurtverening mail dan naar info@sportpark2.nl
18

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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Wist u dat…?
In het vorige buurtboekje was Natasja Heufke Kantelaar ‘slachtoffer’ voor de
rubriek Binnenkijken bij…. Vol enthousiasme vertelde ze over haar werk als
acupuncturiste. Inmiddels is er veel spannends gebeurd in haar leven want ze is
zelfstandige geworden. Ze geeft nu ook acupunctuur bij Fysic Fysiotherapie aan
de Eggestraat 3. Ze geeft om die reden een mooie aanbieding weg. Kijk voor
meer informatie naar haar advertentie op de volgende bladzijde.

Rommelmarkt
Op zaterdag 13 september is het tweede Sportpark II Rommelmarkt. Die is net als
vorig jaar op het Achillesplein van 10.00 tot 15.00 uur.
Buurtbewoners kunnen hun waar uitstallen en voor een tweede leven pleiten.
Voor aanmeldingen voor een standplek heeft u een ruime week terug een maili
over gekregen. (Zo niet, dan hebben we uw e-mail adres niet. Geef die dan alsnog
door via info@sportpark2.nl)
In tegenstelling tot vorig
jaar willen wij in de Bredase
Bode een berichtje plaasten
zodat er meer bezoekers op
de rommelmakrt af komen.
Dat is niet het enige dat
anders is dan vorig jaar. Dit
jaar gaan we het ook meer
aankleden door
ondernemers uit de buurt
een stand aan te bieden om
hun diensten aan te prijzen.
Het wordt een gezellige dag met een lopend buffet van spullen.
Houdt uw mail, onze website en Facebook in de gaten over het laatste nieuws
omtrent de Sportpark II rommelmarkt.
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Binnenkijken bij…
Door Karen Meijs
We gaan elf jaar terug in de tijd met Samantha Moonen. Ze woonde samen met
vriend Rob in de Generaal Maczekstraat en de zoektocht naar een leuk huis in
Zandberg of Sportpark begon. Tijdens een ommetje met de hond liepen ze
voorbij Spadestraat 43 en na een bezichtiging wisten ze: dit is ‘m!
Het huis aan de Spadestraat was bedoeld als doorstroomwoning maar het is er
veel te gezellig met de komst van zoon Bram (6 jaar) en de tweeling Neele en
Olivier (3 jaar). Er wordt in de loop der jaren van boven naar beneden geklust.
Eerst is er een dakopbouw op het huis geplaatst. Dit hebben zij een grote open
ruimte gelaten met een extra douchegelegenheid en wastafel. Later is de
badkamer vernieuwd, het riet uit de plafonds is verwijderd en de sierlijsten en
het stucwerk zijn in ere hersteld. Nu worden er plannen gesmeed om de keuken
aan te pakken. Samantha verheugt zich al op een goede oven en vaatwasser.
Eind 2011 is Samantha gestart met Bep & co. Wat begon met het verhuren van
verkleedkisten in de buurt is nu uitgegroeid tot het ontwerpen en maken van
bedrukte baby- en kindershirts met bezorging door heel Nederland. Het leuke is
dat Bep & Co nog steeds gerund wordt vanaf de zolder in de Spadestraat. Het
ondernemerschap is meer dan alleen kleding bedrukken: zichtbaar zijn op social
media, administratie bijhouden, meedoen aan markten en beurzen, enzovoort.
Samantha is nu bezig om de collectie voor het najaar te ontwerpen en maken. Dit
wil ze graag verder uit gaan werken tot een nieuw eigen label. Via de website en
diverse winkels zijn haar spullen te koop. Ook kun je bij haar cadeaus en
kraampakketten bestellen, zie voor meer informatie www.bepenco.com.
Samantha en haar gezin vinden het nog iedere dag een feest om thuis te komen.
Lekker voetballen op straat, naar de speeltuin op het Achillesplein en spelen met
vriendjes van school die in dezelfde straat wonen. Als ze een minpuntje zouden
moeten noemen dan is het parkeren in de straat, maar nu de jongste twee
alweer groter zijn is dat niet meer zo lastig. En anders parkeer je even dubbel
voor laden en lossen.
Foto’s op pagina 26
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Binnenkijken bij…
vervolg

Dakopbouw ↑
←De nieuwe badkamer

Vanaf de zolderkamer wordt Bep & co gerund.
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Archeologie in Sportpark II
Door Jan Brouwers

Archeologen hebben aan de Poolseweg sporen gevonden van een gracht en
fundamenten van een gebouwtje dat daar rond 1600 gestaan moet hebben. Ook
vonden ze een fragment van een zeldzame glazen beker. Het onderzoek vond
plaats in de tuin van de familie Bastiaansen.
Het gebouwtje zou een watermolen kunnen zijn geweest, maar het is niet
uitgesloten dat de gevonden fundamenten bij een kade of brug horen. In de
gracht werd onder meer aardewerk, een stuk van een glazen beker en slachtafval
aangetroffen. De glazen beker was een bijzonder exemplaar: deze is vervaardigd
tussen en 1550 en 1650 en was versierd met ingesmolten glasdraden. In
Nederland zijn slechts een handvol van dergelijke glazen bekend. Elders op het
terrein werd aardewerk opgegraven uit de veertiende en vijftiende eeuw.
De watermolen – of wat het ook geweest moge zijn – is waarschijnlijk afgebroken
in 1624 en toen is ook de gracht gedempt. In dat jaar belegerde de Spaanse
veldheer Ambrosio Spinola Breda.
Het jaar daarop zou hij de stad
innemen: een feit dat vereeuwigd
is op het bekende schilderij Las
Lanzas, waarvan een kopie in het
Bredase stadhuis hangt.
Een defensielinie, die de
verdedigers van de stad hadden
opgeworpen, moet dwars door
onze wijk hebben gelopen. Waar
precies is nog een onderwerp van
discussie: de ene onderzoeker
plaatst de linie een tiental meters
ten noorden van de Poolseweg, terwijl anderen vermoeden dat de
verdedigingswerken ter hoogte van de Molenleystraat werden opgeworpen.
Maar het is hoe dan ook aannemelijk dat de watermolen in de weg stond: de
verdedigers hadden een vrij schootsveld nodig en daarom zal de watermolen
gesneuveld zijn en werd de gracht, die nu nutteloos was, gedempt.
Het volledige rapport is te downloaden:
http://erfgoed.breda.nl/media/poolseweg–126–2013.pdf
26
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Zwerfvuil
Helaas, ook in onze buurt is zwerfvuil niet weg te denken uit het straatbeeld.
Maar er is iemand die zich daarvoor wil inzetten maar hij kan dat niet alleen.
Wie wil hem helpen de buurt rond te gaan om zwerfvuil op te ruimen?
Interesse? Je kunt contact opnemen met Roel van Beusekom,
binnebijbeus@online.nl of 06-23225988
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Activiteitenkalender
In september begint het rikken en jokeren weer. Het adres is al jaren het zelfde.
Zandbergweg 54 bis. De nieuwe data zijn:
Woensdag 24 september 2014
Woensdag 29 oktober 2014
Woensdag 26 november 2014
Woensdag 17 december 2014
Woensdag 28 januari 2015
Woensdag 25 februari 2015
Woensdag 25 maart 2015
Wat?
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?
Wie?

Rommelmarkt
Zaterdag 13 september
Van 10.00 tot 15.00
Achillesplein
Iedereen

Helaas ziet het bestuur van Sportpark II zich
genoodzaakt om het Nostalgiefeest (zaterdag 11
oktober) te annuleren.
Onze externe mede-organisator heeft zich om
persoonlijke redenen teruggetrokken, daardoor is het organiseren niet langer
mogelijk in de vorm zoals we die voor ogen hadden.
Onze excuses voor het ongemak.

Wanneer?
Wat?
Wie?
Waar?
deur
Tijd?
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Woensdag 3 december
Sinterklaasactiviteit
Alle jonge buurtleden
De Pieten komen langs de
Die is afhankelijk van
hoeveel tijd de Pietjes hebben.
De tijdwordt later bekend
gemaakt

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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HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN. INFORMEER NAAR
DE MOGELIJKHEDEN VIA
INFO@SPORTPARK2.NL
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