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Beste Buurtgenoten
De kerstvakantie is voorbij. Het nieuwe jaar is feestelijk ingeluid. De scholen zijn
weer begonnen en iedereen gaat weer naar zijn werk.
Op school vertellen kinderen over wat ze gekregen hebben van de Kerstman en
de ouders geven collega’s een hand en/of drie zoenen.
Dit alles bij elkaar betekent dat het januari is. De afkickmaand van alle feestjes,
dinertjes en borrels. Ik wens iedereen een goed 2015!
Ik weet dat er ook verdriet is bij enkele families in onze wijk, door het wegvallen
van een dierbare. Speciaal voor die families: ik wens jullie veel kracht en liefde in
deze zware tijden.
Het is een beetje een ruwe overgang maar ik moet nog een paar huishoudelijke
mededellingen kwijt.
Net als vorig jaar zal er geen ALV plaatsvinden maar gaan we een filmpje maken.
Dat is ons vorig jaar zo goed bevallen dat we deze vorm dus gaan herhalen. Zorg
er dus voor dat wij uw e-mail adres hebben dan krijgt u te zijner tijd een link
toegestuurd om het filmpje te bekijken.
Dan was er nog een slimme tip van een buurtbewoner. Er wordt helaas met
regelmaat ingebroken in onze wijk. In enkele gevallen dienden de kliko’s als
prima opstapje om over schuttingen of op afdakjes te klimmen. Laat ze dus niet
in het straatzicht staan.
Dan als allerlaatste. In deze editie van het buurtboekje vindt u de nieuwe
activiteiten agenda voor 2015. Zet de data alvast in uw agenda!
Vriendelijke Groet,
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! Iedere dag naar buiten
Door Eva-Maria Velmans

Ineens is het winter en koud en krijg ik de neiging om lekker binnen te blijven.
Daarom zeg ik tegen mezelf: iedere dag (even) naar buiten. Voor je huid, je
lichamelijke en geestelijke gezondheid is het goed om minimaal een half uur per
dag buiten te zijn en te bewegen. Als ik buiten ben, merk ik hoe fijn het is om
frisse lucht in te ademen, mijn hoofd leeg te maken, lekker in beweging te zijn en
even iets anders te doen.
Soms combineer ik het nuttige met het aangename. Zo ruim ik regelmatig
zwerfafval op rondom ons huis. Sinds kort doe ik dat onder de vlag van
Opgeruimd Breda. Pas heb ik samen met Hettie Bluemink een grote
schoonmaakactie gehouden op de Verlengde Poolseweg. Het was fijn om dit
samen te doen en we kregen veel positieve reacties, zoals wandelaars die
spontaan zelf zwerfvuil in de afvalbak deden. Al werkend was ik aan het denken:
stel dat iedereen het zwerfafval in een straal van 50 meter van zijn eigen huis zou
opruimen, dan zijn we in één keer de mooiste en schoonste wijk van Breda. Met
de jaarwisseling en de goede voornemens in herinnering een extra tip: als je toch
iedere dag buiten bent om een rondje te lopen, raap dan ook af en toe zwerfafval
op en gooi het weg. Wil je meer doen, dan kan je ook meedoen met Opgeruimd
Breda. Aanmelden kan bij Roel van Beusekom (Achillesstraat 86,
binnebijbeus@online.nl of 06-23225988) of bij Hettie of bij mij. Je krijgt dan een
veiligheidsjasje, een knijper en een ring voor vuilniszakken om regelmatig
zwerfafval op te ruimen.
Vanuit het initiatief Wijkwandelen in het Groen is er goed nieuws. Begin
november hebben we een Verkenningstocht georganiseerd met buurtbewoners
en betrokken partijen. Met een groep van elf mensen hebben we gekeken of het
mogelijk is meer natuurpaadjes in de wijk aan te leggen. We willen op die manier
een buurtrondje in het groen mogelijk maken en een groene wandelroute naar
de Seminarieweg realiseren. De reacties waren positief! Vanuit de buurt zijn we
nu met Gemeente Breda, Voetbalvereniging Baronie, Amphia Ziekenhuis en
Tessenderlandt College in gesprek om de natuurpaadjes te realiseren.
Met veel plezier nodigen we iedereen uit voor een Winterwandeling op zaterdag
31 januari om 15.00 uur. Buurtbewoners, wandelaars en iedereen met interesse
in het buurtinitiatief Wijkwandelen in het Groen is van harte welkom voor deze
winterwandeling naar de Seminarieweg (Sint Joost/ nieuwe Jeka). Trek je
wandelschoenen en warme kleren aan en wandel mee! Tijdens de wandeling
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geven we uitleg over de natuurpaadjes die gepland staan. Om 17.00 uur sluiten
we af met koek en zopie bij de vuurkorf voor ons huis, Steijnlaan 57. Hou mijn
website http://www.evamariavelmans.nl/winterwandeling/ en facebook in de
gaten voor meer informatie. Aanmelden kan bij mij (info@evamariavelmans.nl of
06-53337482).
Winterse groet,
Eva-Maria Velmans

Verkenningstocht ‘Wijkwandelen in het Groen’↑↓
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Activiteiten kalender 2015
De eerste activiteit van het jaar is SCHAATSEN!
Op zondag 25 januari is het zover. We
verzamelen om 11.15 uur bij de ingang van de
schaatsbaan aan de Terheijdenseweg 506. Neem
een muts en handschoenen mee. DEZE ZIJN
VERPLICHT!
De bijdrage voor deze activiteit is €1 per kind en
€2,50 voor volwassenen. Niet-leden betalen de
gewone entreeprijs.
Geef je op vóór 22 januari via info@sportpark2.nl
Dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Wat: Paaseieren zoeken
Wanneer: eerste Paasdag zondag 5 april
Wat: Zonnebloemwedstrijd
Wanneer: 1 mei gaan de zaadjes de grond in en in september komen we weer
langs om de zonnebloemen te meten.
Wat: Amerikaans Picknick
Wanneer: Zondag 31 mei
Wat: Stoepkrijten en ballonnen
oplaten
Wanneer: woensdag 10 juni
Wat: Familie Voetbaltoernooi
Wanneer: Zondag 28 juni
Wat: Open tuinen dag
Wanneer: Zaterdag 4 juli
Wat: bandje Biertje
Wanneer: zaterdag 19 september
Wat: Lampionnen maken
Wanner: Rond Halloween de exacte datum is nog niet bekend
Wat: Sinterklaasactie
Wanneer: woensdag 2 december
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Binnenkijken bij: top 5 trends 2015
Door: Karen Meijs

Wil je bij de tijd blijven in het nieuwe jaar? Zin om je woonkamer te pimpen? Wij
zetten de decoratietrends van 2015 voor je op een rijtje.
(G)oud
Vorig jaar maakte koper een opmars in het interieur. Dit jaar komt daar goud bij.
Vooral koper en goud met een verweerde look zijn in 2015 zeer trendy.

Mix
Kleuren en patronen mixen zich in een
multiculturele stijl. Traditie, folklore,
modern design en geometrische
vormen: alles is te combineren. Hou je
vooral niet in 

12

13

Natuurlijk
Aquablauw, mosgroen en zonnig
geel. Planten, bloemen en ingelijste
bladeren. Zowel de kleuren als de
prints uit de natuur zie je terug op
het behang, in decoraties en in
stoffen.

Recycle
We gaan minder
weggooien en
geven spullen een
tweede leven. Ook
kiezen we steeds
vaker voor
handgemaakte
producten en
lokale producten:
wat van ver komt
is echt niet altijd
beter.
Vrouwelijk
Breng eens wat sensualiteit van je slaapkamer naar de woonkamer. Zachte
kleuren, schilderijen op zijde en doorschijnende materialen zijn helemaal in.
Zin om te gaan interieurshoppen? Neem hier eens een kijkje:
InHuis, Veemarkstraat 62-64
MOSS, Ginnekenweg 39
RAW Next, Wilhelminstraat 38
Stilleven, Ginnekenweg 26
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Waar kan ik schaatsen?
Door:Jan Slabbekoorn

Een van de leukere dingen van de winter is dat je kunt gaan schaatsen. Hopelijk
worden we ook deze winter weer getrakteerd op natuurijs. Als er natuurijs is
laten de bewoners rond het hyacintplein (bij de zandberg in de buurt) het
basketbalveldje onder water lopen en zo maken ze een supergave schaatsbaan
op loopafstand van sportpark II.
Wie op noren wil gaan schaatsen kan naar de natuurijsbaan van ijsvermaak Breda
aan de Bouvignelaan. Ze maken een mooie grote natuurijsbaan, maar je moet
wel lid zijn om er op te mogen. Als je in de zomer lid wordt kost dat vijf euro, in
de winter tien en als het vriest vijftien euro.
Wie weet kunnen we dit jaar het hyacintplein aftroeven en ons trapveldje onder
water zetten! We heten niet voor niets sportpark. Laten we eerst maar hopen op
natuurijs en als dat niet gaat lukken is er altijd nog de ijsbaan op de terheidense
weg. Ook daar gaat de buurtvereniging trouwens elk jaar wel een keer naar toe.
In ieder geval veel schaatsplezier gewenst!

Schaatsen op hyacintplein (www.dichtbij.nl)

16

17

18

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.
€10,00 voor een dagdeel, €15,00 voor twee dagdelen.
Let op! Tegenwoordig is een net nodig om eroverheen te spannen.

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