IN DEZE EDITIE O.A.:
• Zonnebloemactie
• Voetbaltoernooi aanmelden
• Paaseieren zoeken
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De antwoorden van geïnterviewden en columns geschreven door onze columnisten
vertegenwoordigen een mening. Dat betekent niet dat die mening per definitie ook de mening van
het bestuur van Buurtvereniging Sportpark II is. De gegevens van anonieme schrijvers zijn bekend
bij de redactie.

Hebt u ook iets voor het boekje? Laat het ons weten!
Sportpark II Nieuws wordt gedrukt bij vso school Breda College (onderdeel van
INOS, voorheen Liduinaschool) www.bredacollege.nl
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Beste Buurtgenoten
“Hoe vindt u het buurtboekje?” vroegen wij een paar weken geleden via de mail
aan u. Uit de reacties maken wij op dat het boekje nog steeds gewaardeerd
wordt! Dat is fijn om te weten, want er wordt door diverse mensen veel tijd in
gestoken. De een vindt de geplande activiteiten het leukst om te lezen, de ander
juist de vaste rubrieken als De Mare van Marijn of De Buurvrouw, Verhalen van
Alledag of SP II PS.
Ook zijn er kritische geluiden: moeten we niet een digitaal boekje maken? Of
alleen nog communiceren via social media, e-mail en onze website? Voorlopig
(dit jaar) blijft er in ieder geval nog een papieren boekje bestaan.
Maar er zijn ook tips gegeven over aanvullende stukken. Bijvoorbeeld geboren /
overleden, meer voor kinderen, of interviews met mensen uit de buurt. We zijn
altijd in voor nieuwe artikelen! Een stukje kan ingeleverd worden via het emailadres van de buurtvereniging. We kijken er naar uit.
Monique Verschuren, eindredacteur en opmaak buurtboekje

Te huur van de buurtvereniging
•
•
•
•

Biertafel / picknicktafel (€ 10 per dag)
Vier statafels (€ 3,- per tafel per dag)
Een driedelige ladder (€2,00 per dag).
Een aanhangwagen (€10,00 voor een dagdeel, €15,00 voor twee
dagdelen). Let op! Tegenwoordig is een net nodig om eroverheen te
spannen. Deze wordt niet meegeleverd.
Op de website leest u hoe u een van de items kunt reserveren.

Bestuur buurtvereniging:
Voorzitter: Robèrt Snelders Vice-Voorzitter: Rinie Smits Penningmeester: Floris
Kwast Secretariaat: Ritchie Piessens Leden: Sicco Botman, Koen van Oers Kopij
voor het buurtbokje: zie e-mail. Website: www.sportpark2.nl E-mail:
info@sportpark2.nl Bankgegevens: ING IBANnr.: NL09INGB0005038523 t.n.v.
Sportpark II
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

Tonijn in blik
En daar lig ik dan in een blikje, ontdaan van mijn huid en graad. Ik heb zelfs
geen kop meer… Nooit gedacht dat ik zo zou eindigen toen ik nog heerlijk
in de oceaan zwom met mijn familie en vrienden. Er was juist een groot
feest gaande toen ik werd gevangen. Ik zag de paniek in de ogen van de
anderen voor ik die bij mezelf voelde. Nooit verwacht dat ze mij zouden
kunnen vangen, want ik was echt een enorm beest.
Op het feest stond juist een hele groep om me heen om me te
bewonderen. Ze vonden mijn huid prachtig en nog zo mooi strak. Niemand
had gedacht dat ik de 60 al gepasseerd was. Mijn huid glom in alle kleuren
van de regenboog en ik was er trots op. Mijn ogen waren fel en ik kon heel
goed zien. Geen detail ging aan mijn blik verloren. Ook genoot ik van de
geluiden van de zee en hoewel ik echt heel groot was, kon ik daar sierlijk
op bewegen. Vaak gaf ik dan ook demonstraties op feesten en
bijeenkomsten. Staande ovaties heb ik daar voor gekregen.
Het was juist de bedoeling
om mijn kennis en kunde te
gaan doorgeven. Er hadden
zich al tientallen tonijnen
aangemeld. Het was nog
even zoeken naar de juiste
locatie.
Helaas, afgelopen uit met
mijn mooie
toekomstplannen. Ik lig in
stukken in verschillende
blikjes en wacht op het
moment van mijn
allerlaatste reis: hap-slikweg.
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Picknick 20 mei

Het duurt nog even, maar op 20 mei gaan we vanaf 16:00 uur weer picknicken!
Neem zelf een kleedje mee, flesje wijn en wat te eten. Wat je ook nog met elkaar
kan delen als je wilt. Dan zet je het eten op de tafel neer met een lepel erbij. Als
iedereen wat deelt, heb je een heuse tapas-menu. Wie weet kom je nog eens op
een nieuw recept!
Ook dit keer is de locatie het speeltuintje aan de Steijnlaan. Meer details volgen
in het volgende buurtboekje en op onze Facebookpagina en website. Wil je
tussentijds op de hoogte blijven? Ga dan naar www.sportpark2.nl en schrijf je in
voor onze e-mail nieuwsbrief!
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Zonnebloemwedstrijd
Sinds een aantal jaar hebben we nieuw leven geblazen in de
Zonnebloemwedstrijd. En omdat er zo leuk gereageerd wordt door de leden op
deze wedstrijd: ook dit jaar kun je weer je groene talent in gaan zetten!
Dit jaar geen zakje met zonnebloemzaadjes in het buurtboekje, we doen het iets
anders. In de rode minibibliotheek in de Zeisstraat worden medio april zakjes met
zonnebloemzaadjes gelegd. Wil je graag meedoen met de wedstrijd dan kun je
zelf een zakje gaan ophalen in de minibibliotheek (1 zakje per adres).
Als de zakjes in de rode minibibliotheek
liggen kondigen we dat per e-mail aan.
Ontvang je onze e-mail nieuwsbrief nog
niet? Ga dan naar www.sportpark2.nl en
abonneer je op onze nieuwsbrief om op
de hoogte te blijven!
In september 2017 komen er
"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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Kindermassage
Aanraken en aangeraakt worden is
vooral jezelf leren kennen. Doordat
het kind zijn/haar lichaam steeds
meer gaat ervaren, wordt het
steeds vertrouwder met zichzelf en
alles wat zich aandient. Kinderen die
lekker in hun lijf zitten staan vaak
zelfbewuster in het leven. Deze
kinderen kunnen steeds meer op
hun gevoel gaan vertrouwen.
De massage is geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar en kan gegeven worden
met of zonder kruidenstempels. Manuele massage met warme olie is altijd een
onderdeel van deze behandeling (bij een kindermassage mag een ouder
aanwezig zijn, dit geeft een kind vaak een veilig gevoel).
Het tarief voor een kindermassage van 30 minuten:
met kruidenstempels: € 25,00 - zonder kruidenstempels: € 20,00.
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Workshop Kindermassage
Bij voldoende belangstelling organiseer ik op een nader te bepalen datum een
workshop kindermassage. In één dag leer je hoe je je kind een
ontspanningsmassage kunt geven. We oefenen dan als volwassenen bij elkaar.
Aanmelden is mogelijk via de e-mail: info@elmassagepraktijk.nl
Masseren en aanraken is een feest. Aanraking verhoogt het gevoel van
saamhorigheid en verbondenheid. Massage is niet alleen een heerlijke
ontspanning maar ook een mooi middel om contact te maken met je kind.
In de praktijk komt het er niet altijd van om een moment te creëren voor jou en
je kind samen. Maar contact maken met je kind door aanraking en massage kost
in werkelijkheid niet zo veel tijd en het levert veel positieve energie op.

EL Massagepraktijk, Sikkelstraat 38, 4848 EJ Breda
I: info@elmassagepraktijk.nl
W: www.elmassagepraktijk.nl
T: 0765225542 / 0615086381
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Aanmelden buurt-familie-voetbaltoernooi 2 juli 2017
Voor alle toppertjes uit Sportpark II.
Het Sportpark II familie voetbaltoernooi gaat 2 juli plaatsvinden. Dit voetbal
spektakel wordt een haast sportieve traditie in onze wijk.
De opzet zal enigszins worden aangepast zodat de kleinste onder de deelnemers
steeds een gelijkwaardige tegenstander krijgen.
Zoals vorig jaar zijn de regels als volgt: een wedstrijdteam bestaat uit 4 spelers en
1 keeper (in totaal dus 5 spelers) plus enkele wisselspelers. De deelnemende
teams mogen niet onderling spelers uitwisselen. Elk deelnemend team bestaat
uit minstens 1 speler uit de wijk, de overige spelers kun je aanvullen met
buurvriendjes, schoolvriendinnetjes of medespelers uit je eigen voetbalclub waar
je bij speelt. Of zet je eigen pa in de goal (lachen). Laat je tante of opa mee spelen
of je neefjes en nichtjes.
Bedenk ook een leuke naam voor je team. Ga snel spelers contracteren want er
kunnen slecht 10 teams deelnemen en lever je aanmeldingsformulier vóór 1 mei
in bij: Floris Kwast Smutsstraat 51 Of e-mail: floris_kwast@hotmail.com
Het motto is zoals altijd: Meedoen is belangrijker dan winnen.

Naam Team: …………………………………………………………………….
Adres …………..................…………………………………………………….
Naam aanvoerder: …………………………............Leeftijd ……........…….
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
Naam …………………………………………………Leeftijd ………………..
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www.evamariavelmans.nl
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Paaseieren zoeken op eerste paasdag!
Het duurt nog even maar het is al
bijna zo ver: zondag 16 april is het
Pasen en dan deelt de Paashaas deelt
weer eieren uit, maar niet zonder slag
of stoot.
Hij verstopt ze eerst op het grasveld
tegenover de KMA aan de De la
Reijweg. Neem je mandje of tasje
mee, zodat je alle eieren kunt rapen.
We verzamelen zondag 16 april 11.00
uur op bovenstaand adres. Het
bestuur zorgt voor koffie / thee met
wat lekkers!
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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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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Hamam
Een sauna bezoekje was alweer een tijd geleden en met het koude weer goed
voor body and soul!
Het was weer even wennen de badjas uit te doen waaronder niets zit dan de
naakte waarheid. Iets nog enigszins verbloemen is er niet meer bij, als je begrijpt
wat ik bedoel! Ondanks dat het in het begin wat ongemakkelijk voelt, wende het
verbazingwekkend snel weer.
Om 12.00 uur had ik een Hamam geboekt. Wachtend op de dingen die komen
gaan zie ik in de verte een goed gespierde man naderen met als enig kledingstuk
een lendendoekje..… Mevrouw Voeten? Tja .. ben de enige in de wachtkamer,
dus kan bijna niet anders denk ik nog… . Schrijdend gaat hij mij voor richting het
Turks stoombad. Ik moet even vertellen dat ik in een ver verleden wel eens in
een Hamam ben geweest in Turkije. Was toen erg pijnlijk. De scrubmassage die ik
toen heb moeten ondergaan voelde alsof ik geen huid meer overhield, alsook de
massage was alles behalve zachtzinnig. Als ik er nog aan terugdenk….
Hij vraagt mij eerst, voordat hij de behandeling gaat starten, plaats te nemen in
een 60 graden Turks stoombad. Nou ja plaats nemen… Wanneer de deuren zich
sluiten bemerk ik hoe heet het is. De adem wordt mij door de hitte ontnomen.
Moet ik hier een paar minuten doorbrengen? Na 1 minuut houd ik het voor
gezien. “Is wel erg heet hè” hoor ik de man met het lendendoekje roepen. “Ja,
zelf al eens geprobeerd…?!”.
Ik word uitgenodigd
te gaan liggen op een
marmeren tafel, met
een kussentje voor
het hoofd zo dun als
het lendendoekje,
alles behalve
comfortabel kan ik je
vertellen.
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Eerst wordt mijn rug, achterbenen en armen gescrubd. Is draagbaar. Daarna de
andere delen van mijn lichaam, inclusief mijn buik, wat vreemd voelt. Wanneer al
mijn dode huidcellen zijn verdwenen word ik afgespoeld en klaargemaakt voor
een massage. Een soort van olie met schuim wordt over mijn lichaam heen
gegooid. De massage is best pijnlijk en mijn trauma, waar ik eerder over vertelde,
komt in alle hevigheid terug. Een grote zucht ontsnapt mij als hij hard masseert
bij mijn bil. “Oh masseer ik te hard” roep de man met lendendoek… “Eh… ja…
eigenlijk wel’’. Na de massage, probeer ik zo elegant mogelijk op te komen. Ik
dank hem voor de behandeling. Mijn huid voelt weer als een 16-jarige, mijn
lichaam voelt na een half uur op de marmeren tafel als een 60-jarige.
De rest van de dag wissel ik af met sauna, zwemmen en heerlijk luieren. Smaakt
naar meer! Alleen dan volgende keer zonder Hamam.
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Gezocht: mensen die een gratis
reading willen
Bent u geïnteresseerd in de spirituele
wereld en zou u wel eens een reading
willen ontvangen? Dat kan. Gratis en voor
niets.
Nieuwsgierig? Stuur dan een mail voor
meer informatie of een afspraak naar
Dorien Bastiaans. dorienbastiaans@live.nl.
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Groene vingers
Mijn man en ik, wij zijn niet zo van het tuinieren. Onze vingers zijn nog niet eens
lichtgroen. Mijn moeder heeft vier maanden geleden tijdens het oppassen het
onkruid in onze voortuin gewied. Ik hoefde alleen het groen maar even in de kliko
te gooien. Het hoopje ligt er nu nog...
Groot was dan ook mijn blijdschap toen op een koude ochtend in januari ons
gangetje zo maar ineens geheel onkruidvrij was. Al het onstuimige groen dat
normaliter onze schuur en de schuren van de buurman en achterburen weelderig
siert, was verdwenen. Zelfs de hardnekkige dikke stronken, die ik er met geen
mogelijkheid uitgewrikt krijg (en dus meestal gewoon maar laat staan) waren
weg.
Hier had iemand flink huisgehouden. Iemand had in deze vrieskoude week
gedacht: 'laat ik eens lekker het gangetje schoon gaan maken'. En toen hij of zij
bezig was: 'Ach, laat ik nu ook maar gelijk het onkruid bij de buren weghalen. En
bij de andere buren. En bij de achterburen."
Die hele dag was de grijns niet van mijn gezicht te krijgen. Niet omdat het mij een
uur zwoegen in het gangetje scheelt - hoewel dat ook helpt. Maar gewoon te
beseffen dat ik in een buurt woon, waar de buren iets voor elkaar doen. Zonder
er iets voor terug te verlangen. Hoe fijn is dat?
Ik weet nog steeds niet wie van onze buren zich heeft laten gaan die januaridag.
En ik hoef het ook niet te weten. Maar lieve buur, ik wil je via deze weg toch nog
even bedanken. (En mochten je groene vingers weer beginnen te jeuken; onze
voortuin kan ook nog wel een oppeppertje gebruiken.)
De buurvrouw
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Weekendtip: ’t Oude Platteland
Door Rinie Smits
Voor degene die het leuk en interessant vinden, eventueel met het hele gezin,
eens een bezoekje te brengen aan een vergeten bezienswaardigheid in de
omgeving van Breda, vermeld ik u er steeds een in ons buurt krantje onder de
naam: “weekendtip”.
De eerste tip is: ’t Oude Platteland. Dit unieke streekmuseum geeft u een
bijzonder interessant inzicht in het leven rond 1900 met betrekking tot wonen en
werken op ’t platteland.
Wat u hier aantreft is het volgende: een prachtige siertuin die voornamelijk
bestaat uit: heesters, vaste planten en kuipplanten, een collectie
landbouwwerktuigen en gereedschappen, ingerichte woonkamers rond 1900,
expositieruimtes, antieke meubelen, hand geborduurde schilderijen, een
kinderboerderij en zelfs de gelegenheid om een uitstapje te maken met een
paardentram of huifkar in een mooie bosrijke omgeving. Ook zijn er verschillende
terrassen om heerlijk buiten te zitten en te genieten van een kopje koffie of
anders.

Tot slot, het streekmuseum is het hele jaar door geopend en is volledig
rolstoeltoegankelijk. Toegangsprijs: volw. € 5 incl. consumptie, kinderen 0 tot 4
gratis, 5 tot 12 jaar € 2,50.
Streekmuseum ’t Oude Platteland is gelegen aan de A58 tussen Etten Leur en
Roosendaal, afrit 20, Roosendaalseweg 39 St.Willebrord Site:
www.oudeplatteland.nl
Alvast veel plezier.
Wat is het toch heerlijk om in Sportpark II te wonen en lid te zijn van onze
buurtvereniging.
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Buurtvereniging bestaat 80 jaar, zelf optreden?
Buurtvereniging Sportpark II 80 jaar.
Velen herinneren zich ongetwijfeld nog wel het geweldige feest rond 75 jaar.
Ondertussen zijn we vijf jaar verder en is 2017 het jubileumjaar van 80 jaar
Buurtvereniging Sportpark II! Dit vieren we op zaterdag 09-09-2017.
Heb je ideeën om dit jubileum vorm te geven: wij horen deze graag van u op
info@sportpark2.nl
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