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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.

Sportpark II Nieuws wordt gedrukt bij vso school Breda College (onderdeel van
INOS, voorheen Liduinaschool) www.bredacollege.nl
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Beste Buurtgenoten
Traditioneel is de winter een periode waarin het bestuur een pauze inlast. Zo
kunnen we opladen voor een nieuw jaar met leuke activiteiten! We zijn tenslotte
al weer 81 jaar jong, dan mag je wel eens uitrusten.
Dat neemt niet weg dat er ook in deze koude periode ineens een spontaan idee
ontstaat: in de korte maar strenge vorstperiode eind februari bouwden
bestuursleden Rinie en Robèrt een schaatsbaantje in de wijk. Aanstekelijk, het
enthousiasme van deze mannen! Dat ook de buurt het een leuk idee vond
hebben we kunnen lezen in het commentaar op Facebook.
Voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben we ook dit jaar gekozen
voor een video. De jaren dat we van onze ALV een avondvullend programma
maakten, liggen gelukkig ver achter ons. Met alle respect voor diegenen die wél
de moeite namen om naar zo’n avond te komen, echt vermakelijk was het niet.
Nu kun je een video bekijken van een paar minuten en ben je op de hoogte van
alle ins en outs voor komend jaar. Veel makkelijker! Verderop meer informatie
over hoe je de ALV kunt bekijken.
Het bestuur voor dit jaar blijft ongewijzigd. We zijn ondertussen goed op elkaar
ingespeeld zodat we als team de activiteiten voor de buurt kunnen organiseren.
Dit neemt niet weg dat nieuw bloed meer dan welkom is in het bestuur. Wil je
graag meer weten over de mogelijkheden neem dan gerust contact op met ons.
We hopen velen van jullie op zondag 1 april te begroeten bij onze eerste activiteit
van dit jaar: het traditionele paaseieren zoeken!
Ritchie Piessens, secretaris
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII

Bestuur buurtvereniging:
Voorzitter: Robèrt Snelders Vice-Voorzitter: Rinie Smits Penningmeester: Floris Kwast Secretariaat:
Ritchie Piessens Lid: Koen van Oers Bankgegevens: ING IBANnr.: NL09INGB0005038523 t.n.v.
Sportpark II
Kopij voor buurtboekje en E-mail: info@sportpark2.nl Website: www.sportpark2.nl
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Inschrijven voetbaltoernooi 2018
Wie wordt de winnaar van de eerste “Zilveren Bal”?
Schrijf je nu in met een team voor het 5e familie voetbal toernooi Sportpark II.
Meedoen is belangrijker dan winnen.
Op 16 juni wordt het jaarlijkse familie voetbaltoernooi gehouden en wie wil daar
niet bij zijn? Het toernooi zal met de deelname van wijk Zandberg worden
uitgebreid zodat het toernooi nu bestaat uit vier wijken uit de omgeving:
Sportpark I – Blauwe Kei – Zandberg en Sportpark II.
De inschrijving is geheel kosteloos, je mag mee doen met een jongensteam of
een meisjesteam of gemengd, maakt niet uit. Zelfs met 2 teams mag. O ja,
natuurlijk mogen ook vriendjes of vriendinnetjes van jouw (voetbal)club
meedoen, of je pa of oom, als in het team maar minimaal één speler uit jouw wijk
is opgesteld. Informatie en opgeven kan bij:
Floris Kwast
tel: 06-42050652
e-mail: floris_kwast@hotmail.com
Rinie Smits
tel: 076-5210294
e-mail: ineke.rinie @ziggo.nl
Robert Snelders
tel: 06-13089087
e-mail:
robert.snelders@versatel.nl
Aan alle familieleden, vrienden en kennissen: kom het team van uw
zoon/dochter of kleinkind massaal aanmoedigen op 16 juni. Wij zorgen dat u op
catering gebied niets te kort komt. Velen weten het al: ieder jaar spanning en
sensatie van de bovenste plank gegarandeerd dus bij voorbaat een topdag voor
jong en oud die u niet mag missen.
NOTEER EN RESERVEER:
16 JUNI FAMILIE VOETBALTOERNOOI IN HET ACHILLESSTADION
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Barst!
“Volgend jaar ben ik er weer bij”, zo eindig ik mijn verhaal vorig jaar over
het festival Breda Barst.
Maar wat zag ik ineens van de week voorbij komen... Breda Barst verkeert in
zwaar weer. Door allerlei tegenslagen is een enorm gat in hun begroting geslagen
en moeten zij voor 1 april a.s. op zoek naar nieuwe financiële middelen om Breda
Barst 2018 te kunnen organiseren.
Er wordt een oproep geplaatst om een financiële bijdrage te doen en ik kan niet
achterblijven gelijk te doneren. Ik wil er niet aan denken dat het dit jaar niet
doorgaat. Wellicht dat jullie er ook zo over denken. Hieronder volgt in
ieder geval mijn beleving van het festival, dat dit jaar zijn 23 ste editie zal
gaan neerzetten...
Het is zondagavond 23.30 uur en ik kom net thuis van een heerlijk weekend
Breda Barst met als slotstuk een spetterend optreden van My Baby.
Breda Barst, een festival vol met pop, rock, metal, punk, elektro, hiphop en
dance. Een mix van regionaal en lokaal talent en gevestigde artiesten; maar ook
theater, lekker eten, een markt en activiteiten voor kinderen.
Dit jaar bijna in duigen gevallen vanwege de enorme regen die het park blank had
gezet. Er moesten extra maatregelen getroffen worden en een noodkreet werd
geplaatst. Meer vrijwilligers werden er gezocht om mee te helpen aan de
opbouw van Breda Barst alsook werd een bedrijf gezocht die al het water kon
weg pompen (uiteindelijk 50.000 liter!). Aan deze noodkreet werd gehoor
gegeven en mede dankzij de inzet van deze mensen kon het festival doorgaan!
Dank jullie wel daarvoor!
Breda Barst. Voor mij gaandeweg de jaren een weekend om in de agenda te
blokken. Ik moet er bij zijn. Naast de bands die er spelen, is het voor mij ook een
samenzijn met vrienden. Ik kijk er naar uit!
Wanneer de line-up bekend is, verdiep ik mij in de bands die komen. Dit jaar is de
line-up top! Naast zaterdag met The Grand East en Compact Disk Dummies wordt
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zondag mijn dag met Intergalactic Lovers en als afsluiting mijn favoriet My Baby!
Ongelofelijk dat ik hier gratis naar toe kan!
Nadat zondagavond gezorgd is voor de innerlijke mens bij één van de
foodtrucks vervoegen wij ons rond 19.30 uur richting podium InPetto. En
wat hebben zij daar “in petto”…, Orange Skyline, voor mij de verrassing
van de avond. Herkenbare muziek, dat direct lekker swingt. Ik hoor dat ze 16
december optreden in de Mezz en ik denk “die datum moet ik vrij
houden!”
Daarna volgt een indrukwekkend optreden van Intergalactic Lovers. Prachtige
muziek, geweldig! En dan als afsluiting My Baby. Twee jaar geleden kwamen zij
voor het eerst bij Breda Barst en ik was toen al blown away door hun muziek. Nu
staan zij op het hoofdpodium en zijn zij de slotact.

Wanneer ze beginnen met spelen, krijg ik kippenvel over mijn hele lichaam. Een
grote lach verschijnt op mijn gezicht en ik voel de muziek binnen komen! De
dynamiek van deze band is enorm, stilstaan is geen optie. Er moet gedanst
worden en hoe, in grote getale raken we in de ban van deze muziek. Een mooiere
afsluiting kan je je niet bedenken. Ruim een uur spelen zij de pannen van het dak
wanneer dan toch echt een einde is gekomen aan Breda Barst. Barst!
Ik ben nu dus aan het bijkomen van het hele weekend. Slapen kan ik eigenlijk nog
niet van alle adrenaline. Eén ding weet ik al zeker. Volgend jaar ben ik er weer bij!
http://www.bredabarst.nl/
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Algemene Ledenvergadering / Contributie 2018
Ook dit jaar vindt er geen fysieke Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. We
hebben het je gemakkelijk gemaakt: je hoeft niet meer door weer en wind naar
een zaaltje om daar ons verhaal aan te horen.
In plaats daarvan kun je gewoon thuis in 3 minuten onze ALV bekijken. Met
daarin een korte terugblik op 2017 en onze plannen voor 2018.
Nieuwsgierig geworden? De video kun je bekijken op www.sportpark2.nl
Belangrijkste punt voor jou als lid is de contributie voor 2018: Deze is door het
bestuur vastgesteld op € 8 per huishouden.
Reageren kan tot 1 april 2018. Mochten er voor die datum geen bezwaren
ontvangen zijn dan is per die datum het bestuur en de contributie vastgesteld.
Veel kijkplezier!
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Paaseieren zoeken!
Het duurt nog even maar voor je het weet is het zo ver: zondag 1 april is het
Pasen en dan verstopt de Paashaas weer eieren.
Hij gaat ze verstoppen op het terrein tegenover de KMA aan de De la Reijweg.
We hebben gehoord dat er dit jaar een extra enthousiaste paashaas verwacht
wordt, dus dat beloofd wat!
We verzamelen zondag 1 april 11.00 uur op bovenstaand adres. Het bestuur
zorgt voor koffie / thee met wat lekkers!
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www.evamariavelmans.nl
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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

Spannend avontuur?
Vanochtend ging ik mijn plastic afval weggooien in de oranje container. “Nou wat
spannend hoor ik jullie zeggen”. Maar wacht dit is nog maar het begin… Toen ik er bijna
was, stopte er een auto en er stapten twee knullen uit. Eentje keek in de container en zei
iets tegen de ander. Deze knul bukte en maakte zo met zijn been een opstapje.
Vliegensvlug stapte die andere knul erop en dook met zijn bovenlijf de container in.
Ik was er ondertussen ook en maakte nog een flauw grapje door te zeggen: “Is hij van
plastic?” In de container klonk het: “ik moet nog een halve meter dieper”. En ja, hij ging
verder en hing toen tot aan zijn knieën in de bak, terwijl hij bij zijn voeten werd
vastgehouden. “Zet u uw zak hier maar even neer, dan gooi ik hem zo wel weg”
Ahummm, ik moest toen dus wel doorlopen en mijn nieuwsgierige Aagje met me
meesleuren.
Poeh, er moet toch wel iets héél bijzonders in de bak liggen…maar wat? Hele verhalen
gaan er door mijn hoofd, zoals bv, er is een trouwring per ongeluk afgegleden en dat
moet in die zak zijn gebeurd, of een doosje waar een hele bijzondere herinnering aan vast
zat en dat hadden zij gewoon weggegooid, de sukkels. Ik zie als het ware de boze
vrouw/vriendin voor me en die arme knakkers duiken voor haar in die stinkbak. Dat is nog
eens liefde!
Of zijn er drugs ingegooid door
een dealer? Stop! Nu slaat mijn
fantasie op hol. Rest mij nog wel
de vraag waar ik een container
voor zou induiken… Brrrr, ik
denk nergens voor, want ik zou
zo bang zijn dat ik er niet meer
uit zou kunnen komen. Maar die
gasten vertrouwden elkaar, dat
is iets wat zeker is. De belofte
om mijn afvalzak erin te gooien
zijn ze helaas niet nagekomen.
Na mijn wandeling ging ik er toch nog maar even langs om het te checken. Of was het
mijn nieuwsgierige Aagje samen met de DramaQueen, die de kerel huilend in de bak
wilden aantreffen. Boos was ik wel, want ze hadden het beloofd!
Maar wie weet, dachten ze er helemaal niet meer aan, omdat ze zo blij waren dat ze dat
speciale hadden teruggevonden of waren ze juist heel teleurgesteld dat al die moeite
voor niks was geweest? Ik weet het niet…
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Kidspagina
En weer mag het tekenpapier, de vetkrijtjes, stiften of kleurpotloden tevoorschijn
komen. Wanneer je graag met de vetkrijtjes werkt, dan neem je een groot
papier!
Deze keer heb ik je ook muziek nodig van de radio of een leuke cd. Zet je
lievelingsmuziek op en luister er naar met je ogen dicht. Op tafel ligt alles klaar
om mee te gaan tekenen en zwart of een andere donkere kleur heb je in je hand.
Je houdt je ogen dicht en gaat lijnen trekken op het papier zonder dat je krijt, stift
of potlood van het papier komt. Je mag ronde of rechte lijnen maken of een
combinatie. Je doet gewoon wat fijn aanvoelt en op de muziek past. Wanneer je
denkt, zo is het wel genoeg, dan stop je en doe je langzaam je ogen open.
Ergens in dit werkstuk zie je dan iets tevoorschijn komen. Het kan een dier zijn of
iets anders wat jij mooi vindt en dat ga je dan inkleuren. Op deze manier maak je
een mozaïek. Wanneer je niks ziet wat je leuk vindt, dan ga je gewoon de vakjes
inkleuren en wie weet komt er dan toch nog iets waar jij van houdt naar voren.
Succes allemaal!
Veel plezier en de groetjes van Marijn.
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Terugkoppeling informatieavond Sportpark I-II 5 februari 2018
Op 5 februari is er een informatie avond geweest die georganiseerd was door de
nieuwe wijkraad en de gemeente Breda in het OLV. Met een opkomst van meer
dan 100 mensen was de organisatie zeer tevreden. De wijkraad is sinds eind vorig
jaar opgericht en behartigt de belangen uit Sportpark 1 en 2.
De doelstelling en taken van de wijkraad zijn onder andere:
 Een spreekbuis zijn richting gemeente en bijdragen in de besluitvorming;
 Eigen onderwerpen inbrengen;
 Het administratief organiseren van de wijkraad (rechtspersoon o.i.d.),
waarbij inmiddels de vorm van een Stichting de voorkeur heeft;
 Indien nodig bezwaar maken tegen beslissingen van de gemeente
 eventueel subsidie aanvragen.
Afgelopen zomer is er in de wijk een enquête gehouden. Uit die enquête is een
aantal onderwerpen naar voren gekomen. Op 5 februari is naar deze
onderwerpen gekeken in hoeverre deze nog actueel zijn, of er activiteiten bij
moeten en wat de prioriteiten zijn. Het lijstje van de zomer blijkt nog actueel.
Uit de diverse onderwerpen zal een keuze gemaakt worden van de activiteiten
die het eerst moeten worden opgepakt en deze zullen in samenwerking met de
gemeente opgestart worden.
Er zijn op 5 februari 2 werkgroepen van start gegaan. Een werkgroep die zich
inzet voor verkeersveiligheid en parkeren en een werkgroep die zich gaat
inzetten voor een veilige woonomgeving. Mocht u zich willen inzetten voor uw
buurt en deelnemen aan een werkgroep, kunt u zich nog steeds aanmelden via
een e-mail aan: rcs.de.leeuw@breda.nl
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De wijkraad komt vooralsnog 1 x per 6 weken bij elkaar. De avonden zijn
openbaar, maar wel graag vooraf even aangeven als je erbij wilt zijn. 7 maart en
18 april zijn de eerstvolgende bijeenkomsten van de wijkraad gepland.
Een van de voordelen van een eigen wijkraad is ook dat er binnen de gemeente
kan worden samengewerkt met andere overlegorganen, zodat je niet alles zelf
hoeft uit te vinden.
Op dit moment is er nog geen website, het is wel de bedoeling dat die er op
termijn komt. Belangstellenden om dit mee op te zetten zijn hartelijk welkom.
Verder is het de bedoeling een Huis-aan-huisblad te gaan uitgeven.
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Neef
Door Jacques de Gruijter
Ik heb ’n neef, eigenlijk heb ik best veel neefjes, maar 1 ervan is wel ’n hele
ruige.
Hij is een ex-commando, is extreem avontuurlijk en beklimt bergen alsof het
flauwe heuveltjes zijn en heeft een mooie en lieve vrouw, maar dat is niet
relevant voor dit verhaal.
Eigenlijk is die neef ook niet relevant voor dit verhaal. Het gaat erom dat hij mij
een keer vertelde dat hij in z’n jeugd ‘jawbreaker fireballs ‘ als snoep at en dat die
enorm heet waren. Daar moest natuurlijk op gegoogeld worden en jawel:
snoepjes uit grootmoeders tijd daar en daar te bestellen en bladiebla. Nou ja, je
vergeet dat soort dingen weer.
Tot het moment dat je met je kalkoenshoarma en Turkse kruidenthee bij de
kassa staat van ’n Turkse supermarkt in het centrum van Breda.
Bij de kassa is zo’n impulsaankopen-lekkere-trek-schap vol met uitheems
snoepgoed. En mijn oog valt op:….. jawel Jawbreaker Fireball. De verpakking liegt
er niet om en met het opborrelende verhaal van mijn neefje loop ik de winkel uit
met zo’n zakje met vijf ballen.
Bewaar ik ze voor thuis, met de kraan binnen handbereik of zal ik alvast in de
auto…..
Het wordt het ‘zal ik alvast…,’’. Ik wist niet of het kauwgomballen of van die
opsabbelballen waren dus begon maar te sabbelen. Peper, sambal wat zit er
allemaal in? Ik merkte dat zich wat zweet op m’n bovenlip begon te vormen en ik
betrapte me erop toch wel erg ongeduldig te zijn bij het rode stoplicht , bijna ging
bumperkleven en verlekkerd naar het hoge water in de singels keek. Naar huis!
En rap ook! Op het moment dat ik overwoog om het balletje te laten voor wat
het is, bleek het toch ’n kauwgombal te zijn en in het kauwgom-stadium was het
te doen.
Moraal van het verhaal? Dat ik mijn ‘ik ben best stoer’-bevestiging wil halen uit
het eten van een kauwgombal? Tsja, weet ik eigenlijk ook niet. Wel grappig om
mee te maken en mijn neefje is (net als ik) inderdaad stoer, maar dat wist ik toch
al.
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Tips om autodiefstal en –inbraak te voorkomen
1.Laat geen geld, laptops of andere waardevolle spullen in je auto liggen. Kun je
niet anders? Zorg dan dat een dief ze van buitenaf niet kan zien!
2.Haal dure spullen uit je handschoenenkastje en zet het open. Zo kunnen dieven
zien dat er niets te stelen valt.
3.Laat je navigatiesysteem nooit in je auto zitten. Denk ook aan het wissen van de
afdruk van de zuignap.
4.Laat je toch apparaten in de auto liggen? Zet dan de Bluetooth-functie uit.
Anders weten dieven meteen dat er apparaten in je auto liggen. Ze kunnen
namelijk de Bluetooth-signalen buiten je auto opmerken.
5.Let op je autosleutels. Laat ze niet in je jas zitten als je die ophangt. Laat ze
bijvoorbeeld ook niet in de kleedkamer als je gaat sporten.
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Naar het theater op 26 of 27 mei
Het Breda's Theater brengt op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei een
familievoorstelling van "Armandus de zoveelste" op de planken in Podium Bloos.
Kijkt u maar eens op de website voor de tijden en het reserveren van de kaarten.
Koninklijke familie de Zoveelste, en ze leefden nog lang en gelukkig….
Ja, dat dacht koning Armandus ook altijd. Samen met zijn vrouw Mariola, zijn
zoon Eduardus en dochter Bellatrix had hij het reuze naar zijn zin in het paleis. Er
was zoveel om van te genieten!
Maar dan is er plots die nare dag dat zijn vrouw maar slaapt en slaapt en slaapt
en niet meer wakker kan worden. Wat kan koning Armandus doen? De koning
komt nauwelijks nog toe aan regeren. Maar hij moet wel want zijn zoon Eduardus
wil geen koning worden in zijn plaats en Bellatrix… tja dat is een meisje.
Dan komt er plots een kabouter langs met een idee. Maar is deze nu echt of is
het verbeelding? De kabouter wijst naar een deur, naar het avontuur met
oplossingen. Maar durft de Koninklijke familie dit avontuur wel aan? Hand in
hand, of ieder apart? Wat ontdek je aan de andere kant, die donkere onbekende
kant. Rare wezens, draken, ridders of ..... jezelf? Komt dat zien!

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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Help mee voor een AED in onze buurt
Onze buurt heeft binnenkort jouw hulp nodig! Want de
buurtvereniging start in april een actie voor een AED in onze
buurt. Per week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een
hartstilstand buiten het ziekenhuis. Hoe sneller een AED
ingezet wordt, hoe groter de kans dat iemand een
hartstilstand overleeft. Daarom willen wij een (openbaar
toegankelijke) AED in onze buurt. En gaan we een actie
starten!
Zondag 1 april (bij het paaseieren zoeken) zal
de kick-off zijn van deze actie.
Help jij ook mee? Doneer dan in april voor onze
eigen BuurtAED!
Volg ons op Facebook en onze website voor het
laatste nieuws omtrent deze actie.
Samen redden we levens in onze buurt.

21 maart gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum
Tijdens het stemmen op 21 maart, mag u ook uw mening geven over de nieuwe
sleepwet, ofwel de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze wet is
door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. Maar waar gaat deze
wet over? De wet bepaalt:
 de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(MIVD)
 de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
 hoe het toezicht is geregeld.
Waarom is een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)
nodig?
De huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 is beperkt in
zijn mogelijkheden. Met alleen de traditionele inlichtingenmethoden als volgen,
observeren, het opvangen van telefoongesprekken uit de ether en van
26

radioverkeer en het gericht afluisteren, dreigen de AIVD en de MIVD informatie
te missen.
In de 21e eeuw communiceren terroristen, net als iedereen, in bits en bytes, met
smartphones, tablets en andere communicatiemiddelen via allerlei verschillende
communicatiekanalen. Die dreigingen komen bijna allemaal via glasvezelkabels
ons land binnen.
De technische beperkingen die de huidige wet biedt, verhinderen de AIVD en
MIVD om vroegtijdig cyberaanvallen te detecteren en terroristische netwerken te
onderkennen. Hiermee kunnen de AIVD en MIVD straks niet meer aan hun
wettelijke taken voldoen om de veiligheid van Nederland te beschermen.
Houden de AIVD en MIVD precies bij wat ik zeg op WhatsApp, Facebook of
Twitter?
Nee, de AIVD en MIVD
houden niet precies bij wat u
zegt op social media. Ook
houden de AIVD en MIVD
niet voortdurend alle
telefoons in Nederland in de
gaten om te kijken wat voor
berichten mensen naar
elkaar sturen.
De AIVD en MIVD zoeken
altijd zo gericht mogelijk
naar informatie over
personen die een dreiging
vormen voor Nederland. In
alles wat zij doen, is het doel:
onze democratische
rechtsorde en de nationale
veiligheid beschermen. Juist
zodat iedereen zich vrij kan
blijven uiten.

Bron: website Rijksoverheid.nl
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Ondernemen in Sportpark
In deze “Ondernemen in Sportpark” interviewen wij Gea Harkema van Sien en
Co, inmiddels alweer vijf jaar als zelfstandig onderneemster gevestigd in
Sportpark.
Gea Simons
Gea omschrijft zichzelf als een gezellige
ondernemende 40-plusser. Zij is getrouwd met
Ivar en dochter Sien maakt het gezin compleet.
In 2013 besloot Gea een webwinkel - Sien en
Co - te beginnen naast haar vaste baan als
product manager. Aan het eind van dat jaar zei
Gea haar baan op en werd zij volledig
zelfstandig onderneemster. Tegenwoordig is zij
niet alleen trotse eigenaresse van haar
webwinkel, maar ook het gezicht achter Jouw
webwinkel coach.
Sien en Co
“Mijn dochter is de inspiratie achter de naam van de webwinkel. Het
ondeugende roodharige meisje is dan ook helemaal mijn dochter. Co, het konijn,
is gebaseerd op de lievelingsknuffel van Sien”.
Bij Sien en Co (www.knutselpakkettenvoorkinderen.nl) shop je de allerleukste,
grappigste, hipste en meeste stoere knutselpakketten voor meisjes én voor
jongens vanaf 2 jaar. Naast de webwinkel heeft Gea ook nog een knutselblog
waarop zij knutselideeën deelt, Knutselen met Sien en Co
(www.knutselenmetsienenco.eu).
Wat Gea leuk vindt aan haar werk
“In mijn bedrijf ben ik degene die bepaalt wat er gebeurt. De marketing, de
inkopen voor de webwinkel, de inrichting, het zijn mijn beslissingen. Het is
heerlijk om niet meer te hoeven overleggen hierover.”
Waarom Gea juist heeft gekozen voor knutselpakketten? “Vanaf het moment dat
ik van mijn moeder leerde haken en breien - ik was toen een jaar of vier - was ik
verslaafd. Van haken tot fimokleien, van ministekken tot breien. Ik vond en vind
het allemaal even leuk! Het plezier dat ik heb gehad, wil ik ook delen met
kinderen. Daarom was de keuze voor knutselpakketten voor mij heel snel
gemaakt.”
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Sien en Co in Sportpark
Sien en Co bestaat deze maand 5 jaar. Gea is Sien en Co gestart toen zij al in de
Spadestraat woonde. De zolder is nu helemaal haar domein en bestaat uit een
magazijn aan de ene kant en een kantoor aan de andere kant. Voor haar is het
voordeel dat zij nu alles vanuit huis kan doen.
“Ik hoef dus geen extra kosten te maken voor het huren van bedrijfsruimte.
Bovendien kan ik op deze manier veel meer tijd aan mijn dochter besteden,
omdat ik veel flexibeler ben met het indelen van mijn tijd.”
Waar Gea Sien en Co over vijf jaar ziet
“Over 5 jaar is mijn tweede bedrijf Jouw webwinkel coach de belangrijkste factor
en combineer ik dit samen met Sien en Co. De combinatie is nog steeds erg leuk
om te doen, juist door de afwisseling.”
Last minute cadeau nodig?
Het voordeel van een webwinkel in de wijk is dat je jouw bestelling gewoon kunt
afhalen, dat scheelt weer verzendkosten. En heb je last minute iets nodig? Dan
kun je Gea altijd even bellen, want alles in de webwinkel kan zij uit voorraad
leveren.
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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.
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