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Beste Buurtgenoten
Hierbij de finale update over de ontwikkelingen in het bestuur. Ritchie is per 1
januari interim voorzitter totdat er iemand is in het bestuur die die taak volledig
op zich kan nemen. Aangezien Ritchie ook al secretaris is wordt hij ondersteund
in zijn voorzitterschap door Rinie Smits. Hij wordt dan vice –voorzitter.
Monique neemt definitief het buurtboekje over, maar is géén bestuurslid.
Er zijn nog meer veranderingen, maar dat betreft de inhoud van het buurtboekje.
Na het oproepje van vorige keer hebben maar liefst drie mensen gereageerd om
schrijver/ columnist te worden.
Marijn Melis is bezig met een cursus schrijven en gaat gelijk het geleerde in de
praktijk brengen. Dat zal ze doen in ‘de Mare van Marijn’.
Dan hebben we ‘De Buurvrouw’. Zij schrijft ook columns over dingen die ze
meemaakt al dan niet in de buurt. Om meer creatieve vrijheid te hebben blijft zij
anoniem. Zij is dus een ‘mystery’ schrijver.
Vervolgens hebben we nog Sander van Hulten. Hij heeft zoveel onderwerpen om
over te schrijven dat dat niet altijd te vangen is in een rubriek. Daar hebben we
toch iets op gevonden: een vaste rubriek met losse onderwerpen: ‘SP II PS’. Deze
keer een interview met ‘Sportpark II makelaar’ Niels van Anrooy.
Dan nóg een leuke ontwikkeling. We krijgen een buurtbibliotheek. Er gaat een
uitleenkast komen aan de muur van Zeisstraat 2. Die wordt gevuld met boeken
en iedereen in de buurt kan daar een boek uit lenen.
Heel toevallig is er ook een buurgenoot net zo’n initiatief gestart. Deze zal staan
in een voortuin aan de Molenleystraat.
U krijgt van ons te horen wanneer die uitleenkasten gerealiseerd zijn.
Dan rest mij nog te zeggen dat er eind januari weer geschaatst gaat worden,
maar dat u de mail in de gaten moet houden aangezien er nog niets definitief is
vastgelegd.
Tot slot: Dit was mijn laatste voorwoord. Ik wil u graag bedanken voor de fijne
jaren dat ik voorzitter mocht zijn van de buurtvereniging. Ongetwijfeld zal ik u
tegenkomen op een van de activiteiten.
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! Actief Bad
Met de winter voor de deur, dit keer een tip over verwarmen. Tegenwoordig is
de lichaamstemperatuur bij veel mensen minder dan 37 graden. Dat is vervelend
want het lichaam en de huid hebben de warmte nodig om gezond te zijn. Je kunt
er zelf veel aan doen, zoals je warmer aankleden. Zorg voor warme katoenen,
bamboe of wollen sokken, draag warme sloffen of schoenen, slaap onder een
warm dekbed en doe eventueel slaapsokken aan. Kies ook voor bovenkleding die
lang genoeg is zodat de onderrug warm blijft. Dit is het gebied van de nieren en
die zijn een belangrijke warmtebron voor het lichaam.
Een aangename en gezonde manier om de warmtehuishouding in je lichaam te
stimuleren is een actief bad. Dat gaat als volgt:
Vul het bad met ca 7 cm heet water en voeg 7 druppels Winterbad
(dennengeur), of een andere badolie toe.
Ga 7 minuten in het bad zitten en spetter met je handen het water over je
hele lichaam, dit is het actieve gedeelte.
Droog jezelf snel af en ga met een badjas of grote handdoek in bed liggen. Je
kunt het bed voorverwarmen met een kruik en de handdoek of badjas op de
verwarming voorverwarmen. Blijf 20 tot 30 minuten liggen. Na 15 tot 20
minuten ga je zweten en dat is goed. Je lichaam is hard aan het werk om
afvalstoffen af te voeren. Je kunt het beste een wekker zetten, want het is
belangrijk dat je niet te lang of te kort blijft liggen.
Vervolgens neem je een douche om het zweet en de afvalstoffen af te
spoelen.
Verzorg na het afdrogen de huid met een bodyolie en neem bijvoorbeeld nog
een masker voor het gezicht of de handen.
Als het goed is voel je je daarna ontspannen en verkwikt! Geniet ervan. Wil je
meer, dan kun je ook deelnemen aan de Yoga Special Handen die ik organiseer
samen bij Karibu Yoga Breda. Dit is een verwenmiddag op zaterdag 30 januari
met yoga en natuurlijke huidverzorging van de handen. De yogaoefeningen die
handen en hart verwarmen kun je daarna thuis doen.
Vragen of meer info via info@evamariavelmans.nl of 06-53337482 en
www.evamariavelmans.nl.
Hartelijke groet, Eva-Maria
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De Mare van Marijn
Door: Marijn Melis

Hallo allemaal, even een kort kennismakingsrondje.... ik ben Marijn, de nieuwe
tekstschrijfster voor het buurtboekje. Bij de Nieuwe Veste volg ik een cursus
schrijven en ik heb de kans gekregen om het geleerde meteen in de praktijk te
brengen.
Ik ben geboren en getogen in Breda, maar deze wijk kende ik helemaal niet. Ik
woon hier nu bijna vier jaar en ik vind het top!
Op de cursus kregen we de opdracht om in tien regels iets over on huis te
schrijven. Helaas mocht het niet het laatste adres zijn waar je gewoond hebt,
want je moest uit je herinneringen werken.
U krijgt dus van mij een kijkje in mijn eerste “op kamers wonen” in Utrecht. En ik
hoop dat u het inspireert om ook eens terug te denken aan een voor u speciale
plek.
Mijn eerste eigen plek was op kamers wonen in de Amandelstraat in Utrecht. Het
was er heel klein en vol, met een schattig eigen keukentje. Daar moest ik mezelf
ook wassen, want de douche beneden was heel primitief en had geen slot. Er
waren trouwens nergens sloten in dat huis, behalve op de wc.
's Avonds als ik mijn bed naar beneden klapte, zette ik een stoel voor de deur. Die
zorgde ervoor dat er niemand binnen kon komen en ik me veilig genoeg voelde
om te kunnen slapen.
Want het was nogal een stap zo alleen wonen, na een zeer beschermde jeugd. Ik
was vrij! Ik voel nu nog mijn eerste stappen in het “grote mensen” leven.

Mededeling
In onze wijk wordt helaas vaak ingebroken. Uit onderzoek
is gebleken dat als er een buurtwhatsapp actief is, er veel
minder wordt ingebroken. Via dit middel kun je je
buurtgenoten direct op de hoogte stellen van vreemde
auto’s, verdachte personen en een signalement
doorgeven. In Sportpark II is iemand een privé initiatief
gestart en heeft een buurtwhatsapp gemaakt.
Je kunt je daarvoor aanmelden via:

whattsappsportpark2breda@gmail.com
Laten we het die dieven zo lastig mogelijk maken! Meer informatie hierover is te
vinden op de facebooksite van Buurtvereniging Sportpark II
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Zonnebloem actie uitslag!!!!
Dit jaar hebben velen in Sportpark II de zonnebloem zaadjes gezaaid in de voorof achtertuin. Wekenlang zijn de zaadjes vertroeteld en liefdevol toegesproken.
Iedereen moet bloedje fanatiek geweest zijn, want oh, oh, oh… wat was het
spannend!
Rinie Smits en Jan Slabbekoorn zijn bij de mensen langs geweest en hebben op
professionele wijze de zonnebloemen gemeten. En nog eens gemeten en nog
eens. Wat blijkt: we hebben een gedeelde eerste plaats!
Hier volgt de uitslag:
←De eerste prijs gaat naar
Dhr K. Jansen. Zijn
zonnebloem werd 3,35
meter hoog
Nr.2

De eerste plaats wordt
gedeeld met Mw. De Hoog.
Haar zonnebloem werd ook
3,35 meter hoog↓
↑De tweede prijs ging naar
dhr. Van Boxel. De
zonnebloem werd 3,00
meter. Samen met de
buurkinderen heeft hij de
zonnebloem verzorgd.
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Boffen met de buren
Ik las dat het tv-programma De
Rijdende Rechter dit jaar zijn
20-jarige jubileum viert. Er
moeten een boel burenruzies
aan vooraf gaan om die
zenduren gevuld te krijgen.
Blijkbaar ruziën we in
Nederland heel wat af.
Bijvoorbeeld over een boom
die de tuin ernaast z'n zonlicht
ontneemt, autowrakken op de
gezamenlijke oprit, agressieve
honden en hun al even agressieve baasjes, tv's die standaard te hard staan.
Natuurlijk ben ik niet altijd even blij met de gillende buiten spelende kinderen, of
de op zondagochtend blaffende logeerhond van rechtsachter. Die buurman die
altijd zijn auto voor m'n deur zet. Of die jongeren die in de zomeravonden buiten
bijeen komen, de radio op volume hoog.
Maar ik weet dat het veel, maar dan ook veel erger kan.
En dus neem ik graag genoegen met een buurpoes die een heerlijk kakplekje vlak
naast onze voordeur heeft gevonden. Of met de buurtpubers wiens vrienden ook
op doordeweekse dagen niet voor één uur 's nachts zijn vertrokken.
Want ik weet dat ik bij diezelfde buren kan aankloppen voor de bal van onze
zoon die alweer over de schutting is gegaan.
Of voor een ei als die van mij net op zijn. Of gewoon voor een praatje over het
een of ander.
Misschien zouden we daar eens wat meer bij stil moeten staan. Want eigenlijk
boffen we maar, met die buren van ons.
De Buurvrouw
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Natuurwerkdag in de wijk
Afgelopen najaar is de folder over het
natuurpaadje verspreid in de wijk, heb jij die
ontvangen? Daarin vind je onder andere de
route en tips om de wijk nog groener te maken.
De informatie kun je nu ook nalezen op de
website van de buurtvereniging:
www.sportpark2.nl
Op zaterdag 5 maart is een onderhoudsdag voor het natuurpad en daarvoor
zoeken we mensen die willen helpen. Het gaat om eenvoudige werkzaamheden
zoals snoeien en zwerfvuil ruimen. Alle hulp is welkom, van jong tot oud. We
maken er een gezellige natuurwerkdag en we zorgen voor drinken met iets
lekkers. Meer informatie volgt nog. Aanmelden kan alvast bij mij via
info@evamariavelmans.nl.
Tot slot, zie je wel eens buurtbewoners lopen met een geel hesje waarop staat
‘Opgeruimd Breda’? Dat zijn buurtbewoners die zich als vrijwilliger inzetten om
zwerfvuil op te ruimen. Wil je ook helpen? Aanmelden kan bij bovengenoemd
emailadres.
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Acupunctuur vergroot de natuurlijke weerstand,
verhoogt de pijngrens en stimuleert de levenslust!
Wanneer acupunctuur?
Voor zeer veel klachten is acupunctuur een geschikte therapie. U kunt hierbij
denken aan hoofdpijn, vermoeidheid, menstruatieklachten, lage rugpijn,
hooikoorts en nog veel meer.

Behandeling aan huis is ook mogelijk, voor zowel acupunctuur als Shantala
kindermassage.
Kijk voor meer informatie op: www.acupunctuurpraktijk.co.nl
Praktijk voor Acupunctuur
Adres: Poolseweg 94
4818 CD Breda, telefoon: 076-474 222 87
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Steeds meer
zorgverzekeraars vergoeden acupunctuurbehandelingen door NVA leden. U heeft geen
verwijzing nodig van de huisarts.

Let op!
Kort geleden zijn er twee mannen geweest die zich als
gemeenteambtenaren voordeden. In de spadestraat
hebben ze bij huizen aangebeld met de mededeling dat
er iets gecontroleerd moest worden. Uit alles bleek dat
zij NIET van de gemeente waren.
Een waarschuwing voor iedereen: Laat niet zomaar
iedereen binnen!
De politie en de gemeente zijn inmiddels op de hoogte
gesteld. Wil je eerder van dit soort gebeurtenissen op de hoogte zijn meld je aan
bij de buurtwhattsapp: whattsappsportpark2breda@gmail.com
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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

ZIN OM TE TEKENEN EN SCHILDEREN IN DE HERFST?
Er zijn nog enkele cursusplekken op de maandagavond beschikbaar
( 19.30/22.00 uur )
Kunstatelier M.J. Christ. Poolseweg 118 Breda
Voor meer informatie kijk op www.mjchrist.nl
Voor Sportpark bewoners is de eerste les gratis en geheel vrijblijvend!!!
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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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Help je ons mee op weg naar een duurzamer Sportpark II ?
BRES is een coöperatie, opgericht door burgers in Breda. BRES staat voor Bredase
Energie Coöperatie. Het doel is duurzame en betaalbare energie voor Bredase
huishoudens.
De coöperatie werkt zonder
winstoogmerk. Iedereen kan lid
worden en meebeslissen over de
koers die ze varen. Hoe meer leden,
hoe groter de collectieve kracht. Een
bedrijf dat inwoners van Breda helpt
om energie te besparen en lokaal
duurzame energie opwekt en
aanbiedt.
In bijvoorbeeld Sportpark I en Zandberg zijn al mooie acties uitgezet:
BRES helpt de leden van de coöperatie om hun huizen energiezuinig en
comfortabel te maken.
BRES en enkele bestuursleden van de buurtvereniging zijn enthousiast om
binnenkort ook in Sportpark II aan de slag te gaan.
Dat kunnen we niet zonder uw hulp: bent u geïnteresseerd in duurzaamheid?
Kunt u wat tijd investeren om ons te helpen dit ook in Sportpark II tot een succes
te maken? (dat hoeft niet veel tijd te zijn: met éénmalig enkele uren kunnen we
samen al veel doen!)
Dan komen we graag in contact met u!
En gaan we samen met u een plan opzetten voor de verduurzaming van
Sportpark II.
Mail ons op info@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

24

SP II PS
Door: Sander Hulten

“Mensen doen bijna een moord voor een stukje granito”
Interview met ‘Sportpark II-makelaar’ Niels van Anrooy van DietvorstBorman
Makelaars
Je kent ze wel, de felblauwe bordjes van DietvorstBorman Makelaars. Niels van
Anrooy, makelaar van het eerste uur bij het bekende kantoor, woont zelf met
veel plezier in de Sikkelstraat. Wat maakt wonen in onze buurt zo
aantrekkelijk? En hoe doet onze buurt het in de huizenmarkt? Niels vertelt.
De aantrekkingskracht van Sportpark II
“Met Belcrum en Boeimeer hoort Sportpark II tot de populairste wijken van
Breda. Alle woningen hebben hier zo hun eigen charmes. Van de vele sfeervolle
jaren ’30-huizen tot de ruime woningen of appartementen in de ‘nieuwere’
straten. Maar ook zeker de wijk is een plus. Er is een leuke samenstelling van
bewoners, we wonen dichtbij centrum en bos en hebben een goede aansluiting
met de uitvalswegen.”
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Begonnen in de huizencrisis
“Met ons kantoor zijn we middenin de crisistijd gestart. Jaren ’30-woningen
hadden toen beduidend minder last dan het dure segment of appartementen.
Een prijsdaling was er wel, maar minder dan gemiddeld. De meeste woningen in
Sportpark II stonden in die tijd ook niet lang te koop. Gemiddeld niet langer dan
2-3 maanden.”
Nu: meer vragers dan aanbieders
“Er is veel vraag naar woningen in Sportpark II, maar het aantal woningen in de
verkoop is beperkt. Het verloop in de buurt is niet hoog. Gemiddeld is de
verhuisbeweging landelijk om de 6-7 jaar. Daar gaan we in Sportpark II makkelijk
overheen. Ik krijg vaak 10 tot 20 klanten voor een woning. Mensen schrijven zich
dan online in, maar bellen ook rechtstreeks of benaderen me zelfs via Facebook.
Soms vertellen ze hun vrienden niet eens over hun interesse, uit angst dat ze
‘concurrenten’ worden voor een huis dat ze op het oog hebben. Het gebeurt ook
weleens dat mensen zich al bij mij melden als er een huis in de verkoop gaat, nog
voordat ik er überhaupt zelf mee opgestart ben!“
Schaarste in Sportpark II
De schaarste drijft de prijzen op. Recent is bijvoorbeeld een woning boven de
vraagprijs verkocht. Mensen doen bijna een moord voor een stukje granito, glasin-loodramen of paneeldeuren. Ik maak bij bezichtigingen weleens mee dat zij
helemaal hoteldebotel is, en hij haar snel toefluistert: “Rustig aan, we moeten
nog onderhandelen!”
Door Sander van Hulten, Zeisstraat 41
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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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