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Beste Buurtgenoten
Terug van vakantie? Helemaal uitgerust en bijgetankt? Iedereen klaar voor de
tweede helft van 2015? Wij wel!
We beginnen met een groot feest: ‘Bandje Biertje’ . De naam zegt het al onder
het genot van een biertje naar een bandje luisteren (en bijkletsen natuurlijk)
Begin oktober worden alle zonnebloemen gemeten en kijken we wie de langste
heeft. Een maandje later gaan we lampionnen maken die gevolgd wordt door een
optocht in de buurt. En we sluiten het jaar af met de Sinterklaasactie.
Er is genoeg te doen dit najaar!
Afgelopen jaar hebben we meerdere keren gezegd dat we graag een opvolger
zouden willen. Gelukkig hebben we hebben nieuw bloed mogen verwelkomen.
Robert Snelders heeft ons team versterkt. En zijn enthousiasme is aanstekelijk.
Floris en Ritchie hebben toegezegd langer te blijven. Vooralsnog als
Penningmeester en Secretaris, maar ze zien graag een switch in hun functie. Sicco
Botman is al bestuurslid, maar denkt erover na om meer binnen het bestuur te
kunnen betekenen.
Dan blijven alleen Monique en ik over. Monique overweegt nog om het
buurtboekje van mij over te nemen. Mocht ze dat gaan doen dan zal ze wel de
vergaderingen bijwonen, maar zal ze geen actieve rol spelen binnen het bestuur.
Ik ga echt stoppen. Per 1 januari 2016 leg ik mijn functie als voorzitter en
redacteur neer.
Sinds de tweeling er is merk ik dat ik steeds achter de feiten aanloop en dat is iets
wat ik niet gewend ben. Het is voor mij daarom ook niet prettig werken en na
veel wikken en wegen heb ik besloten te stoppen.
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier in dit team gewerkt. Want dat is het
altijd geweest; een team. Het bestuur werd wat mij betreft gekenmerkt door
verbondenheid, behulpzaamheid en heel veel lachen. Hoewel het werk me nu
teveel is, zal ik het team erg missen. Het voelt voor mij als een einde van een
tijdperk, wat niet wil zeggen dat ik de arena nooit meer zal betreden…
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! Ontdek je huid
In deze tip wil ik iets vertellen over natuurlijke huidverzorging. Sinds februari geef
ik samen met Christel Jansen van Biogondisch in de Sint Annastraat in Breda
workshops Ontdek je huid. De workshops gaan over crème die je kunt eten en
over eten in je crème. De workshops zijn voor ons een ontdekkingstocht. We
verdiepen ons in biologische cosmetica die je zelf kunt maken, met ingrediënten
uit je keukenkastje of uit de tuin.
Eetbare crème
In mijn praktijk werk ik met Dr. Hauschka Cosmetica, dat is zo zuiver dat je het
kunt eten. Christel is diëtiste en houdt van lekker en biologisch koken. In het
verlengde daarvan vindt ze het leuk om zelf cosmetica te maken. Het valt mij op
hoe enthousiast mensen zijn over het zelf maken van cosmetica. Wellicht is het
ook iets voor jou. Daarom in deze tip uitleg over cosmetica die je zelf kunt
maken.
Zelf cosmetica maken
De belangrijkste stap in huidverzorging is reinigen. Je kunt zelf een
reinigingspasta maken door een theelepel amandelmeel en een theelepel
havervlokken te mengen met een theelepel water. Voor het gebruik: maak je
gezicht nat, reinig het gezicht met de reinigingspasta en spoel het gezicht daarna
af met water en droog af.
Na het reinigen volgt een lotion, ook deze kun je zelf maken. Verwarm ca 100 ml
(biologisch) appelciderazijn en meng met helende kruiden zoals kamille,
duizendblad, brandnetel. Sluit de pot af en laat 2 weken trekken. Filter de
vloeistof en meng twee eetlepels van deze kruidenazijn met 450 ml water, dit is
de lotion die je gaat gebruiken. Prikt het aan je huid doe er dan meer water bij.
De geconcentreerde kruidenazijn bewaar je in de koelkast. De lotion zet je in de
badkamer. Na het reinigen breng je de lotion aan met je handen.
Voor de nachtverzorging is deze lotion voldoende. Overdag heb je een crème
nodig om de huid te beschermen. Als huidverzorging kun je een olie uit de
keuken gebruiken, bijvoorbeeld sesamolie. Succes!
Workshop
Als je meer uitleg en tips wilt kun je ook naar de workshop komen. De
eerstvolgende staat gepland woensdagavond 23 september bij Biogondisch.
Aanmelden, andere data en vragen via info@evamariavelmans.nl of 0653337482 en www.evamariavelmans.nl.
Hartelijke groet, Eva-Maria
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Vakantie voorbij
Door: Jan Slabbekoorn

Helaas is de zomervakantie weer voorbij. Bewoners van Sportpark II zijn weer
terug uit Frankrijk, Italië of misschien nog wel van veel verder weg. Ik vroeg me af
of je ook in Sportpark II op vakantie kunt gaan. Ik heb eens op Airbnb gekeken en
in Sportpark II zijn nog geen plaatsen, maar wel vlak daarbij (zie afbeelding).
Vanaf 55 euro kun je dus op vakantie in onze buurt en overnachten in een
appartementje bij de Blauwe Kei. Je zou bijvoorbeeld kunnen gaan wandelen. Op
de site van de buurtvereniging staat een pdf van ‘buurtrondje het Leij’ke’. Na de
wandeling zou je heerlijk kunnen gaan dineren bij De Klimop of Toppi Sushi.
Als je iets meer luxe wil dan een Airbnb
adresje, kan dat ook. In het centrum van
Breda wordt gewerkt aan het eerste vijf
sterren hotel van Breda. Het gaat
‘Designhotel – Drie Heeren en een Non’
heten. Het gaat echter nog wel enige tijd
duren voordat dit hotel zijn eerste gasten
verwelkomt.
Als inwoners van Breda hebben we echter geen Airbnb adres of vijf sterren hotel
nodig. Als we de deur uit stappen kunnen we genieten van al het moois wat
Breda en omstreken te bieden heeft!
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Sinterklaasactie!
Het duurt nog eventjes maar de goedheiligman komt weer naar ons land en dat
wil zeggen dat de kindertjes van Sportpark II weer een mooie tekening kunnen
maken.
In het midden van dit boekje vind je een mooie
kleurplaat.
Kleur hem in. Plak hem vol. Versier de plaat.
Kortom, maak er iets moois van.
Geef hem af bij Kapper Youp! aan de Poolseweg
117a vóór 25 november!
De Sint en al zijn Pieten zullen een mooi cadeautje
kopen.
De pietjes komen woensdag 2 december tussen
15.00 uur en 17.00 uur het cadeautje bij je thuis
langsbrengen.
De kleurplaat wordt ook geplaatst op de website!

Lampionnenworkshop en Optocht
De dagen worden korter, het wordt steeds vroeger
donker. Tijd voor wat lichtpuntjes!
Daarom organiseren wij voor kinderen vanaf 5 jaar
een workshop lampion maken of versieren. Met
daarna een optocht door de buurt.
Woensdagmiddag 4 november kun je de
lampionnen gaan maken en versieren. ’s Avonds om
18.15 uur verzamelen we op het Achillesplein en
lopen we een rondje door onze wijk met natuurlijk
de gemaakte lampionnen.
SienEnCo geeft de workshop. Er zijn twee groepen: groep 1 start om 14.30 uur en
groep 2 start om 16.00 uur.
Geef je snel op via info@sportpark2.nl. Per mail volgt het adres van de workshop.
Deze is overigens gratis, het aantal plaatsen is echter beperkt.
Ook als je geen lampion maakt, geef je dan toch op dan zorgen wij dat er een
kant-en-klare lampion voor je is.
Opgeven kan tot en met 27 oktober!
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Te koop aangeboden
Onze wijk kent veel mooie ouderwetse huizen. Veel van de bewoners hebben bij
de renovatie rekening gehouden met originele elementen. Details die bij de sfeer
van een jaren- dertig- huis horen, daar hoort natuurlijk ook een mooie
‘ouderwetse’ wc bij!
Wij laten ons toilet na veertig(!) jaar eens grondig opknappen. Echter, begin vorig
jaar hebben wij een nieuwe toiletpot en een “ouderwetse” stortbak laten
plaatsen. Deze artikelen bieden wij nu in prima staat te koop aan, tegen een
redelijk bod. De nieuwprijs was €350,Technische gegevens:
Toiletpot met vlakspoeling en vloerafvoer
Hoogte 40 cm, merk Sphinx
Stortbak merk Wisa.
Heeft u interesse, neem dan contact met ons op via cjjvanwell@gmail.com
Fam. Van Well, Eggestraat 18.
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Naam:
Adres:
Leeftijd:
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Jongen/meisje

Natuur(paadje) in de wijk
Sinds maart dit jaar ligt er een nieuw wandelpaadje in de wijk, een echt
natuurpaadje. Door dit paadje te lopen kun je omringd door groen een ommetje
maken van 15-30 minuten. Deze wandeling brengt je onder andere langs het
talud van de Steijnlaan en sportpark De Baronie (zie website voor plattegrond)
naar het groen bij de Seminarieweg. Het paadje is eerder dit jaar aangelegd in
het kader van een zogenaamde wijkdeal. De aanleg van het paadje is van belang
omdat natuur een belangrijke rol in het (sociale) welzijn van onze wijk vervult.
Het talud tussen de Steijnlaan en de zuidelijke rondweg, welke nu deel uitmaakt
van de wandeling, is niet alleen een geluidswal tegen het verkeersgeluid. Dit
talud heeft als ‘ecologische zone’ ook een natuurlijke functie en is van groot
belang voor de buurt. De groene strook dient als broedplaats voor vogels en
rustgebied voor kleine zoogdieren, maar ook voor de mens vergroot dit gebied
het sociale welzijn en rust-beleving. Tijd doorbrengen in de natuur verlaagt
namelijk het stressniveau. Bovendien houden de hoge bomen een deel van het
fijnstof en uitlaatgassen tegen dat door auto’s wordt uitgestoten.
Op en rond het natuurpaadje zijn dieren zoals het wilde konijn, egel,
vleermuizen, wilde eend, grote bonte specht, Vlaamse gaai en scholekster
waargenomen. Daarnaast zijn er ook bijzondere kleinere dieren zoals vlinders en
andere insecten.

Hier een paar tips voor het gebruik van het natuurpaadje:
Blijf op het pad lopen, zodat er geen verstoring plaatsvindt van de
vegetatie en dieren. Kinderen spelen regelmatig op de geluidswal, maar
dit heeft een negatief effect op de stabiliteit van de geluidswal en
verstoort de vegetatie en dieren. Ook worden er weleens takken op de
rondweg gegooid – dit veroorzaakt zeer gevaarlijke situaties!
Honden zijn welkom op het pad, maar dienen net als elders (m.u.v. het
hondenlosloopterrein) te worden aangelijnd. Laat honden op het pad
lopen zodat vogels en zoogdieren die nestelen op het talud, ook op de
grond, dit in volle rust kunnen blijven doen.
Laat geen afval of hondenpoep achter op of naast het natuurpaadje: gooi
het in de afvalbak.
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Niet roken op het talud-pad in verband met brandgevaar.
Vooral genieten van de wandeling en de natuur!
Kijk voor meer informatie op http://sportpark2.nl/ en hou de brievenbus in de
gaten voor de flyer.
Interessante websites:
Videos van zoogdieren en vogels in een tuin in onze wijk:
https://www.youtube.com/user/bredabirds
Vogel/zoogdieropvang: http://www.vrczundert.nl/
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Vacature Bestuurslid
Het bestuur is op zoek naar uitbreiding van het team wegens het vertrek van
twee bestuursleden.
Wij bieden:
Gezellig team
Goed op elkaar ingespeeld
Vlot lopende activiteiten
Wij vragen:
Iemand uit Sportpark II
Iemand met een vrouwelijke ‘touch’
Iemand met nieuwe ideeën
Iemand die enthousiast, extravert en ruimdenkend is
Lijkt het je leuk om activiteiten te organiseren voor de buurt? Heb je goede
ideeën voor nieuwe activiteiten? Kom dan eens langs op een van onze
vergaderingen. Deze zijn zes keer per jaar bij een van ons thuis.
Wil je informatie of wil je je aanmelden, stuur dan een mail naar
info@sportpark2.nl

Vacature Columnist/ tekstschrijver
Wij zijn tevens op zoek naar iemand die een of meer stukjes wil schrijven in het
buurtboekje. Onze columnist gaat stoppen, dus we zoeken een opvolg(st)er. Ook
zoeken we iemand die andere stukjes wil schrijven in het boekje. Lijkt het je leuk
om iemand te interviewen, heb je een onderwerp waar je wel vijf keer over kunt
schrijven of wil je verslag doen van (onze) activiteiten, dan bieden wij je een
podium!
Het boekje wordt elke keer verspreid onder wel 350 huishoudens.
Wil je informatie of wil je je
aanmelden, stuur dan een
mail naar info@sportpark2.nl
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Uitslag ballonnen wedstrijd
Het waren de laatste ballonnen die de kindertjes van Sportpark II hebben
losgelaten in de lucht en wie heeft de eer om deze laatste editie te winnen!
Wat opvallend is: voorgaande jaren vlogen de ballonnen nog honderden
kilometers ver weg en kregen we kaartjes terug uit exotische oorden als
Duitsland en Frankrijk. Hoe anders is het deze keer.
Hier volgt de uitslag
Een gedeelde eerste plaats!
Carlijn uit de Van Riebeecklaan 29 en Sara uit de Sikkelstraat 8
Jullie ballonnen zijn gevonden in Westmalle 38 kilometer van onze wijk.
De tweede plaats gaat naar:
Elin uit de Smutsstraat 26. Jouw ballon vloog naar Esbeek. 31 kilometer bij
ons vandaan.
Een cadeautje komt jullie kant uit!

Zonnebloemactie!
Voor de zomer hebben wij zonnebloemzaadjes aan
iedereen uitgedeeld. Vele hebben de zaadjes gekoesterd
en vertroetelt. Nu zijn het prachtige volwassen
zonnebloemen geworden en is het tijd om ze te meten!
Het meten zal plaatsvinden op woensdag 2 oktober
Als u mee wilt doen met de wedstrijd en kans wil maken
op een bon van het tuincentrum dan moet u uw
zonnebloem opgeven bij info@sportpark2.nl vóór 25
september.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden, anders
weten we niet waar we naar toe moeten.
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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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Koi Vrienden Breda is een vriendenclub die gek is op Koi Karpers.
Ben jij ook gek op deze prachtige vissen. Word lid!
Kijk op www.facebook.nl en zoek naar:
Koi Vrienden Breda
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Mededeling
We zijn in de tweede helft van 2015 en nog niet iedereen heeft zijn contributie
betaald. Kijk alstublieft na of dat gebeurd is.
Als dat nog niet gedaan is, doe dat dan graag
zo snel mogelijk.
Rekening nummer:
ING IBANnr.: NL09 INGB 0005038523 t.n.v.
Sportpark II

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!!!!!
Ieder jaar hebben we weer een paar mysterieuze contributies die betaald zijn
maar die we aan niemand kunnen koppelen.
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Bron: http://grm.jouwweb.nl/donald-duck-mini-stripjes
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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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