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Beste Buurtgenoten
Wat fijn, de lente is er weer! De klok is op zomertijd gezet en dus is het
lekker lang licht! De kinderen spelen langer buiten in de straten en in de
speeltuin. De tuinen worden mooi gemaakt. En belangrijk we ontmoeten
elkaar als buurtgenoten weer wat vaker. Kleine gesprekken, een kopje
koffie tot borrels die uitmonden in een bbq!
De komende tijd staat er weer een paar leuke activiteiten gepland. De
activiteiten zelf zijn misschien al wel bekend, maar we gaan ze nog leuker
aankleden. We hopen dat het jullie zal bevallen. Kom vooral even kijken bij
de Engelse picknick en het buurtvoetbaltoernooi.
Verder wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van de spullen die de
buurtvereniging te huur aanbiedt, zoals de aanhangwagen en de statafels.
We hebben nog een mooie (bier)tafel met bankjes aan het assortiment
toegevoegd.
De buurtactiviteiten worden verderop in dit boekje nog toegelicht. Er zijn
ook weer leuke andere items Veel leesplezier!!!!
Sicco Botman
bestuurslid
p.s. ook per e-mail op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws?
Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief via www.sportpark2.nl
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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De Mare van Marijn
Door: Marijn Melis

333 dingen
En dan komt plots het bericht dat ik over een paar dagen mijn stukje voor het
buurtkrantje weer moet inleveren. Poeh! Zo snel al? Even voel ik iets van
paniek…
Maar dan denk ik aan het boek wat ik voor mijn verjaardag heb gekregen: 333
dingen om over te schrijven. Het is eigenlijk een heel dik schrift met allemaal lege
bladzijdes. Bovenaan staat een titel en daar moet je dan een kwartier over gaan
schrijven. Dus over bijna een jaar heb ik dan toch een boek! Maar hoe ga ik het
aanpakken? Netjes vanaf het begin? Of sla ik het boek op een willekeurige
bladzijde open en doe die opdracht?
Nu ik nog niks bedacht had voor het buurtboekje, is dit een goed moment om
mijn boek in te wijden. Ik sla het boek open en laat me verrassen en u hopelijk
ook.
Beschrijf een dramatische monoloog.
Vanochtend heb ik mijn cavia, Wiepke, naar de dierenarts gebracht. Zij wordt
geopereerd aan een tumor in haar buikje. Ongeveer een week geleden toen ik
haar samen met mijn vriend ging knippen, ze heeft namelijk lang haar, ontdekte
hij iets raars. “Wat is dit nou?” En onder haar buik hing een schijf, alsof ze een
dekseltje had ingeslikt. Maar dat kan natuurlijk niet. Nee, ik laat nooit iets
slingeren. Toch kijk ik even in mijn aanrechtkastje of alle lege potjes hun deksels
hebben. Ik moet een beetje stom lachen om mezelf… zo’n klein mondje daar kan
toch geen deksel doorheen.
We gaan naar de dierenarts en die zegt dat hij die tumor kan weghalen omdat hij
mooi los zit. Maar dat haar doodsvonnis al is geschreven… Een operatie geeft
even uitstel, als ze de operatie tenminste overleefd. Want Wiepke is al 4 jaar en
dat is voor een cavia al oud. Dus nu is het duimen… maar ik weet niet goed waar
voor. Is ze beter af wanneer ze de operatie niet overleeft? Heeft ze anders een
pijnlijke toekomst voor zich? En ben ik vanaf nu iedere morgen bang dat ze dood
in het hok ligt? De minuten kruipen voorbij.
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Tip! Zonnen mag
Door Eva-Maria Velmans
Al vaker heb ik geschreven over zon en zonbescherming, in deze tip informatie
over nieuwe inzichten. In de vakbladen is steeds meer aandacht voor de positieve
effecten van zonlicht en het gebruiken van zonnecrème met een lage SPF. Het
advies is: iedere dag een kwartiertje naar buiten zonder zonnebrandcrème! Het
liefst tussen 12.00 uur en 15.00 uur om voldoende Vitamine D aan te maken in
het lichaam.
Huidarts Van der Rhee is één van de eersten die waarschuwde voor de gevaren
van de zon. Nu is hij één van de eersten die, op basis van wetenschappelijk
onderzoek, adviseert om van de zon te genieten. Hij hanteert 10 gouden regels
voor verstandig zonnen. Samengevat is de boodschap:
•
Zonnen mag, verbranden mag niet.
•
Zon met mate: geniet van de zon maar overdrijf niet.
Voor de meeste mensen geldt:
 Geniet van de zon, maar zorg dat je niet verbrandt.
 Probeer dagelijks in de zon te zijn en laat de huid voorzichtig wennen.
 Ga tussen 12.00 uur en 15.00 uur een kwartier naar buiten zonder
zonnebrandcrème.
 Ga uit de zon als het onaangenaam voelt, vaak is dat een goede
graadmeter.
 Zorg voor zonbescherming die past bij je huidtype: zonnecrème,
zonnebril, beschermende kleding, pet of hoed.
 Hanteer tijdens vakantie het lokale ritme, zoals: ga niet zonnen tijdens
een siësta.
SPF
SPF staat voor Sun Protection Factor. De ingrediënten die de huid beschermen
tegen UV stralen zijn vaak belastend voor de huid. Gebruik daarom alleen
zonnecrème als je regelmatig buiten bent en kies liever voor een lage factor die
je regelmatig (iedere 2 uur) aanbrengt. Marieke Schutte, auteur van Lexion van
Cosmetische Ingredienten, geeft in het Vakblad Schoonheidsspecialst (2015/nr.
9), het volgende SPF overzicht met conclusie.
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“Conclusie: met beschermingsfactoren tussen factor 10 en factor 20 is de huid al
zeer goed beschermd. Hogere factoren geven zo goed als geen extra
bescherming meer, maar zijn wel duurder in aanschaf en bevatten hogere
concentraties allergiserende UF-filters. Deze filters kunnen huidallergie
veroorzaken en zijn slecht- of niet afbreekbaar. Regelmatig insmeren met een
lage factor is veel beter dan éénmalig insmeren met een hoge factor.”
Bronnen: Zonnen mag, een nieuwe visie op zon en gezondheid van Han van der Rhee. ISBN
9789046808124. Vakblad Schoonheidsspecialist nummer 6 en nummer 7 van 2013.
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Engelse picknick
Op 22 mei gaan we vanaf 16:00 uur weer
picknicken!!!! We nemen zelf ons kleedje weer
mee, een flesje wijn en wat te eten. Wat je ook
nog met elkaar kan delen als je wilt. Dit keer vindt
het plaats bij het speeltuintje aan de Steijnlaan.
We hebben een Engels thema aan de picknick
gegeven dit jaar. Zo kan je speciale thee proeven
en er staat de hele dag een bijzondere oldtimer te
pronken. Verder draaien we een leuk muziekje.
Voor de kinderen is er een luchtkussen, stoepkrijten, eindeloos veel ranja en
popcorn! Mocht je niet op de grond willen zitten? Geen probleem, er staan ook
twee grote tafels waar je aan kan zitten!
Dat wordt dus superleuk!!! Tot snel!
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Heb je ideeën voor een leuke activiteit? Wij hebben budget!
Misschien loop je al een tijdje rond met het idee om iets leuks te organiseren
voor de wijk. Een activiteit waarmee de hele wijk of juist een specifieke
doelgroep samenkomt en elkaar ontmoeten en een gezellige tijd hebben.
Heb je zo’n idee? Klop gerust bij het bestuur van de buurtvereniging aan! We
kunnen je helpen met geld maar ook met middelen en extra handjes.
Je kunt zo’n activiteit éénmalig organiseren (je zit nergens aan vast). Of jaarlijks
terug laten komen als je plezier hebt gehad in het organiseren.
Met welke spelregels moet je rekening houden?
 Dat het een activiteit is met en voor de straat- of buurtbewoners,
 Dat het gaat om een idee dat je zelf bedenkt, organiseert en realiseert,
samen met de
buurtbewoners.
 De activiteit is openbaar toegankelijk voor leden, je sluit dus geen
deelnemers uit
 Alleen verbruiksartikelen worden vergoed (bijvoorbeeld ballonnen,
knutselmaterialen, etc.). Duurzamere spullen (zoals tenten, luchtkussens
etc.) worden dus niet vergoed. Deze kunnen bijvoorbeeld wel als
huurartikelen worden opgevoerd.
Wil je meer weten?
Mail ons op info@sportpark2.nl en we komen graag met je in contact!

Datums Kaartavonden 2016-2017
Wist je dat de buurtvereniging rik- en jokeravonden organiseert?
Deze gezellige avonden vinden plaats in Gemeenschapshuis De Zandberg
(Zandberglaan 54B te Breda)
De data voor 2016 / 2017 zijn nu alvast bekend dus zet ze alvast in je agenda.
Woensdag 28 september 2016, woensdag 26 oktober 2016, woensdag 30
november 2016, - Woensdag 28 december 2016, woensdag 25 januari 2017,
woensdag 22 februari 2017 en woensdag 29 maart 2017
Je bent van harte welkom om een kaartje te komen leggen!
Aanvang 19:30, einde rond 22:00.
Leden betalen € 1 per persoon, niet-leden betalen € 1,50 per persoon.
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Bomen
Toen wij in Sportpark II kwamen wonen, was de Achillesstraat de allermooiste
straat waar ik tot dan toe in Breda doorheen was gekomen. Reden: de prachtige
bomen, die de straat het aanzien van een laan gaven. Toen die werden gekapt,
brak mijn hart. Maar als ik nu door diezelfde straat fiets, met de inmiddels nieuw
aangeplante bomen volop in bloei, dan bloeit ook mijn hart weer een beetje op.
Want bomen, lieve mensen, zijn meer dan een stam, wat takken en hun
bladeren. Je kunt het geloven of niet, maar elke boom schijnt een heel eigen
uitwerking op onze gemoedsrust te hebben. Het is niet voor niets dat je
bijvoorbeeld op veel oude dorpspleinen Lindebomen vindt. Deze hebben
namelijk de eigenschap liefde, vrolijkheid en vreugde met zich mee te brengen en
zijn dus ideeal ter ondersteuning van vredige en feestelijke bijeenkomsten.
Doe dus je voordeel met bomen en onderzoek welke boom jou kan brengen waar
je behoefte aan hebt.
Woon je bijvoorbeeld nog niet zo lang in deze buurt en vind je het moeilijk
contacten te leggen met je nieuwe buren? Zoek dan eens een Berk op. Deze helpt
bij het aangaan van relaties en het beter begrijpen en accepteren van anderen.
Woon je daarentegen al een tijdje in deze
buurt en sluimert er een koude oorlog tussen
jou en die verschrikkelijke buurvrouw van
nummer 11? Nodig haar dan eens uit voor een
picknick. Liefst onder een Beuk. Want deze
biedt verdraagzaamheid en mededogen.
Merk je niet direct iets van de energetische
kracht van de betreffende boom? Dan heb je
in ieder geval vast genoten van een fijn
ontspannen middagje in de zon. Njoy!
De buurvrouw
Meer weten over de (energetische) kracht van
bomen? Op internet vind je veel informatie,
bijvoorbeeld op www.smulweb.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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Geen EK en geen WK… maar wel voetbalkoorts
Nog maar een paar weken en dan klinkt het eerste fluitsignaal voor het 3e familie
Voetbaltoernooi van onze buurtvereniging op zondag 26 juni op het “Achilles
Stadion”.
Dus nog even fanatiek trainen, tactische besprekingen houden, systemen
afspreken of gewoon komen ballen. De inschrijvingen lopen als een trein en zoals
het er nu uitziet gaat het maximale aantal teams (10) meedoen, fantastisch toch.
Er kan nog tot uiterlijk 14 mei worden ingeschreven, e-mail naar:
floris_kwast@hotmail.com en ben er dus héééél snel bij.
Het “Achilles Stadion” zal vanaf 08.00 uur worden opgebouwd en helpende
handjes zijn zeer welkom en zal erg op prijs worden gesteld. De hele dag is vanuit
een gezellige partytent een catering aanwezig met diverse belegde broodjes of
een hamburger- en natuurlijk drinken. Ook de verse koffielucht zal u zeker
tegemoet komen. Tip: vergeet dus geen centjes mee te nemen.
Voor alle vragen tijdens het toernooi kun je terecht op het wedstrijdsecretariaat.
Voor de allerkleinste is een springkussen aanwezig. Gezellige muziek wordt
verzorgd door onze Frans bekend van al onze buurtactiviteiten.
Ook hebben we gezorgd voor een mobile
toilet en dat kan heel handig zijn!
Kom op zondag 26 juni met heel je
familie en vriendenkring naar het
“Achilles Stadion” voor ontspanning,
plezier maar vooral gezelligheid.
Bekers en medailles zijn gepoetst, maar
bedenk: Meedoen is belangrijker dan
winnen.
Het organisatie team.
Wat is het toch heerlijk om in Sportpark II
te wonen en lid te zijn van onze
buurtvereniging.
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Nieuw in de verhuur: biertafel / picknicktafel

Ideaal voor je tuinfeest om
makkelijk extra zitruimte te
creëren.
Voor leden te huur voor € 10,per dag.
Andere items die te huur zijn
via de buurtvereniging:

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, tel.0648103448
Floris Kwast, Smutsstraat 51
Robert Snelders, Steijnlaan 38
tel.0613089087

Of via www.sportpark2.nl
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Zonnebloemwedstrijd
Sinds een aantal jaar hebben we nieuw
leven geblazen in de
Zonnebloemwedstrijd.
Omdat er zo leuk gereageerd wordt
door de leden op deze wedstrijd: ook
dit jaar kun je weer je groene talent in
gaan zetten!

zonnebloemzaadjes



Op deze bladzijde vind je een
zakje zonnebloempitjes van het
type Helanthus
 Stop ze in de grond, voed en
koester ze. En je zult zien dat ze
heel hoog gaan groeien.
 In september 2016 komen er
twee zonnebloemopmeters
langs om je zonnebloemen te
meten. De precieze datum
komt in het buurtboekje te
staan (en in de mailing die rond
die tijd in je mailbox ploft)
 Voor de nummers 1,2 en 3 zijn er mooie tegoedbonnen van een
tuincentrum te winnen!
Iedereen heel veel succes!
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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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SP II PS
6 tips om de gezondste BBQ-buurt van Breda te worden
Op de zonnige zondag van 3 april bespeurde ik de eerste barbecue in de buurt. Ik
beschouw dat als de opening van het barbecueseizoen (hoera!). In gedachten
zette ik mijn mond al aan een goudgele tripel en mijn tanden in een sappig
sateetje met pindasaus. Maar ik wil wel een beetje op mijn gezondheid letten. En
tegelijkertijd lekker vaak barbecueën. Jullie ook? Het lukt vast met deze 6 tips (in
co-creatie met mijn vrouw Agnes, diëtist):
1 Minder met stokbrood
De verleiding is groot om tijdens het wachten stokbrood met kruidenboter als
voorafje te pakken. Probeer het stokbrood te verruilen voor een lekkere salade,
of knabbelgoed: radijsjes, wortel, snacktomaatjes of komkommer. Toch
stokbrood? Kies volkoren en pak er maar een paar stukjes van.
2 Kies mager vlees
De aanbevolen hoeveelheid vlees is 100 gram per dag. Met een barbecue gaan
we vaak voor het vier- of vijfvoudige. Dan krijg je al snel te veel (verzadigd) vet
binnen. Kies voor minder vlees en mager vlees zoals kipfilet, hamlappen, biefstuk
of lamsrack. Vermijd vette soorten als speklappen, worstjes, en hamburgers.
3 Geef voorrang aan vis
Vis zit vol goede vetzuren en oliën. Maak bijvoorbeeld pakketjes van zalm of
panga: besprenkel de vis met citroensap, strooi er dille en knoflook op en wikkel
het in aluminiumfolie. Vijf tot tien minuten op de BBQ en klaar!
4 Groente en fruit? Graag!
Je kunt eindeloos variëren met groente en fruit op de BBQ. Maak bijvoorbeeld
gezonde spiesen met ui, paprika, ananas en champignons. Of leg schijven
courgette op het rooster. En als side-dish maak je natuurlijk een lekkere fruiten/of groentesalade voor de vitamines, mineralen en vezels.
5 Saus? Schakel uit of over.
Saus is vaak vet en zout, of bevat juist stiekem veel suiker. Marineer je vlees of
vis, dan mis je eigenlijk niet eens echt een sausje. Let er dan wel op dat je pure
kruiden gebruikt. Want in kant-en-klare vleeskruiden en ketjap zit veel zout. En
wil je toch graag een sausje erbij? Maak ‘m dan zelf op basis van magere yoghurt,
bijvoorbeeld tzatziki!
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6 Alcohol-alternatieven
Probeer met mate te genieten van alcohol. Pak vooraf bijvoorbeeld eerst een glas
water, lekker met een fruitje erin (citroen, limoen) of met munt. Dan is je
grootste dorst verdwenen en geniet je meer van je glaasje.
Het belangrijkst: geniet van de BBQ! Neem de tijd, eet langzaam en je zult
merken dat je veel sneller verzadigd bent en minder lang blijft bietsen. En zorg
voor voldoende beweging. Verbrand je calorieën eens op de trampoline, ga
voetballen op het veldje of wandel door de buurt om de BBQ’s te tellen. Veel
BBQ-plezier!
Door Sander en Agnes van Hulten

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.

26

27

28

