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Beste Buurtgenoten
De zomer zit er helaas weer op en hierop terugkijkend mogen we toch wel
stellen, een prachtige zomer met temperaturen vergelijkbaar uit Vakantielanden
als: Griekenland, Turkije, Spanje en Portugal. Voor de warmte en de zon hoefde
je dus eigenlijk niet eens onze eigen vertrouwde wijk te verlaten. Hopelijk is voor
u de accu weer helemaal opgeladen met mooie vakantieherinneringen en wordt
de draad van alle dag weer opgepakt met als eerste uitdaging wellicht het begin
van
het nieuwe schooljaar voor alle kinderen uit Sportpark II, succes allemaal.
Zo hebben wij ook niet stil gezeten en zijn aan het brainstormen gegaan over de
activiteiten die dit jaar nog gaan plaatsvinden. Halloween is de eerste daarvan en
wordt gehouden op griezelzaterdag 27 oktober en beloofd nog spectaculairder
en indrukwekkender te worden als de voorbije twee jaar. Er komt nog een flyer
hierover uit maar houd ook onze eigen website voor meer gedetailleerde
informatie hierover in de gaten.
Het bestuur is heel blij te melden dat de zoektocht naar een vervanger van onze
vertrekkende penningmeester eind dit jaar ingevuld gaat worden. In het
volgende buurtboekje zal Floris zijn opvolger aan u voorstellen.
Verder is het geweldig te melden dat liefst 15 buurtbewoners zich hebben
aangemeld voor de cursus van onze eigen AED, fantastisch toch.
Ik wens iedereen veel leesplezier met de verhalen in deze uitgave van ons
buurtboekje, En mocht je zelf ook eens graag en leuke belevenis willen schrijven,
laat het ons weten en dan wordt ook jouw verhaal opgenomen in het boekje.
Tot ziens bij Halloween waar ik jullie zeker zal tegenkomen, overigens dan wel
onherkenbaar.
Rinie Smits,
vice voorzitter
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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Futloos haar
Door Jacques de Gruijter
Heel vroeger heb ik op een HBO opleiding Economie gezeten. Commerciële
economie vond ik leuk, maar die liefde was niet wederzijds. Ik bakte er niet veel
van.
Nu, 35 jaar later verwonder ik me over slimme marketing trucjes en reclames, die
inspelen op je gevoel. Voor je het weet loop je weer met een te duur product
naar buiten. Handig gedaan. Maar toch, op het moment dat ik wat kritischer ga
nadenken snap ik weer helemaal niets van marketing.
Ik zal het aan de hand van een voorbeeld illustreren. Zoals gezegd zat ik 35 jaar
geleden op een HBO opleiding. Dus yep, ik ben nu 53 jaar.
Mijn praatgrage kapster vertelde me een keer dat mijn haar in de loop der jaren
wel wat fijner is geworden. Fijner klinkt dan wel aardig, maar is dat niet. Dat had
ik natuurlijk nooit thuis moeten vertellen, ik word er nog steeds mee geplaagd
door m’n dochters.
En dan loop je bij shampoos ineens tegen de MAN, Kracht en Energie Shampoo
met als onderschrift ‘voor futloos dunner wordend haar’. Bingo, precies wat ik
dus wel en niet wil. Kopen dus! Of het werkt weet ik niet, maar het voelt goed en
dat is ook heel wat waard.
Maar nu komt het, op deze fles is
ook een afbeelding van een soort
framboos met groene blaadjes
erbij. De bijbehorende tekst is
‘Arctische Wilde Bes, zichtbaar
voller haar’ en dan doet mijn
grijzende fijne haar ten berge
rijzen. Wie verzint er nu om een
Arctische wilde bes in de
shampoo te verwerken, omdat
dat goed zou zijn voor oudere
mannetjes haren. Na jarenlang
experimenteren met bijzondere
fruitjes hebben ze het eindelijk
gevonden. Nee, niet die
Zuidpoolbes, want die werkte
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niet, maar de Noordpool-bes motten we hebben. Sinds dit eureka sturen ze
jaarlijks expedities naar de Noordpool om springend over ijsschotsen en
manoeuvrerend tussen ijsberen precies het juiste besje voor mijn haar te halen.
Ik heb er beeld bij.
Waarom koop ik dan toch die shampoo, want ik geloof er helemaal niets van…..
Mocht het allemaal waar zijn, dan snap ik wel waarom ‘ie zo duur is. En mocht
het inderdaad allemaal flauwekul zijn, dan moet ik toch maar eens naar een
ander shampootje om gaan kijken.
Of misschien moet ik maar weer eens wat minder kritisch zijn..
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Halloween 27 oktober 2018
Mensen en spullen gezocht

19.00-20.30 uur:

Voor Halloween is de organisatie nog op zoek naar het volgende:

- bob de bouwers, voor het opbouwen van bovenstaande activiteit,
- witte lakens,
- twee of drie figuranten,
- net als vorig jaar enkele (ongeveer 7) adressen waar de kinderen
tijdens de Halloween-tocht door de wijk langs mogen komen om te
griezelen en een kleine versnapering te ontvangen.

Opgeven als griezel adres-bouwers-figuranten of afgeven van
goederen (witte lakens) Spadestraat 13 en Steynlaan 38
Mailen voor informatie: ineke.rinie&ziggo.nl of info@sportpark2.nl
Alvast griezelig bedankt namens,
R-R en IGOR
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Bericht van Wijkraad Sportpark I en II
De eerstvolgende Wijkraad vergadering is op woensdag 24 oktober a.s. om 20.00
uur. Voor aanmelden, kijk op de website onder:
http://www.wijkraadsportpark.nl/agenda
Er zijn twee werkgroepen van start gegaan. Hieronder lees je wat ze doen. Ook
de vergaderdata van de werkgroepen staan op de website van de wijkraad.
Werkgroep parkeren & verkeersveiligheid
Een belangrijke werkgroep die van start is gegaan, gaat over het parkeerbeleid.
Het is een onderwerp waar verschillend over wordt gedacht omdat de
problematiek per straat verschilt. Op dit moment gaan wij de problemen en
mogelijke oplossingen zelf in kaart brengen. Hierna wordt besloten of
gereguleerd parkeren wel of niet wordt ingevoerd door de gemeente.
Werkgroep groen & speelvoorzieningen
Deze werkgroep is bezig met in kaart te brengen wat er aan groen en
speelvoorzieningen is en wat er kan worden verbeterd. Een groep studenten van
de BUAS (voorheen NHTV) zal hier in onze wijk ook een onderzoek naar doen,
zodat jullie als buurtbewoners hierin betrokken worden.
Ook wordt een speciale projectgroep opgericht om de speelvoorzieningen in
Sportpark II te optimaliseren. Heb jij interesse om hier een rol in te spelen? Neem
dan contact op met de Wijkraad.
Daarnaast bestaat in 2020 het Wilhelminapark 125 jaar! Een mooie gelegenheid
om het Wilhelminapark te verfraaien. Hiervoor wordt een speciale projectgroep
opgericht. Ook hiervoor worden nog mensen gezocht.
Bij interesse of vragen neem contact op met de wijkraad:
wijkraadsportpark1.2@gmail.com
Hartelijke groet,
Wijkraad Sportpark I-II
v.l.n.r.
Geertje Nijhoving
Hans Pécasse
Suzanne van Reedt Dortland
Catherine Francis
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BuurtAED Sportpark II: 29 sept AED-cursus!
Sinds juni kun je de Sportpark II BuurtAED vinden op de hoek Poolseweg /
Zeisstraat, ter hoogte van Zeisstraat 2. De AED is geplaatst in een kast die
voorzien is van een pincode. De pincode is 4818. Uiteraard beschikt ook 112 over
deze pincode, zodat men deze door kan geven aan de burgerhulverleners indien
nodig.
De AED is aangemeld bij het landelijke AED netwerk van de Hartstichting
(http://hartstichting.nl/aed) én bij het Rode Kruis (zodat deze tevens zichtbaar is
in de EHBO-app en op de website van het Rode Kruis). In het geval storing of
beschadigingen aan de kast: aan de zijkant van de kast staan een tweetal
telefoonnummers die je kunt bellen om storingen door te geven. Er is een
beheerders WhatsApp groep, waarin enkele inwoners van Sportpark II contact
houden over zaken omtrent de AED. Interesse om deel te nemen aan die
beheerders WhatsApp groep? Stuur een e-mail naar info@sportpark2.nl

Belangrijke mededelingen
Algemeen
 Haal de AED nooit uit de kast zonder vooraf 112 gebeld te hebben. Ook
niet als je weet hoe u een AED kunt bedienen. Bel altijd eerst 112.
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Laat in geen geval het slachtoffer alleen om de AED uit de kast te gaan
halen. Uiteraard kun je, na het bellen met 112, de AED wel ophalen als er
iemand anders is om bij het slachtoffer te blijven.
De telefonist(e) van 112 zal indien nodig het oproepsysteem van
burgerhulpverleners in gang zetten. Daarmee krijgen aangemelde
hulpverleners, die zich in of vlakbij onze wijk bevinden, direct een bericht
op hun mobiele telefoon. De burgerhulpverleners komen vervolgens
(met de AED) direct naar je toe.
Mocht je besluiten om de AED zelf op te halen (er van uit gaande dat je
op dat moment ook voornemens bent het apparaat te gaan bedienen)
meld dit dan aan de telefonist(e) van 112.

Bedienen van de AED
Voor het bedienen van het apparaat is het niet nodig dat je beschikt over een
EHBO-diploma en/of het reanimatie certificaat van de Nederlandse Reanimatie
raad. Iedereen kan het apparaat bedienen. Door middel van gesproken
aanwijzingen ("Het apparaat praat tegen je") wordt je stap-voor-stap begeleid in
het gebruik.
Uiteraard kan het hebben van een
dergelijk certificaat wel voordelen
hebben, zoals het beter en sneller
kunnen herkennen van situaties.
Ook leer je tijdens de training om
goed te reanimeren. Om die reden
bieden wij een training voor het
bedienen van de AED aan. Inmiddels
hebben 15 buurtbewoners
aangegeven deze training te willen
gaan volgen. Ook meedoen? De
cursus zal gegeven worden op
zaterdagochtend 29 september van
10:00 - 12:30.
We hebben hiervoor nog enkele plaatsen beschikbaar.
Interesse? Mail ons op info@sportpark2.nl
Heb je interesse om burgerhulpverlener te worden en beschik
je over de juiste kennis hiervoor? Meld je dan aan bij het
netwerk hiervoor via https://www.hartslagnu.nl/
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De Mare van Marijn
Door Marijn Melis

Hoed van Onzekerheid
Ik ben een heks en eerlijk gezegd, dat wist ik niet. Want ja, ook ik denk meteen
aan het traditionele plaatje: een kromme, oude vrouw met een zwarte kat. En
natuurlijk met een grote harige wrat op haar neus. Ze brouwt vieze smerige
drankjes in een grote zwarte ketel en tovert daarmee de meest akelige dingen.
Zo kun je bv in een muis veranderen als je gezicht haar niet aan staat en
vervolgens slaat ze je dood met haar bezem. En daarmee vliegt ze vals lachend
weg!
Ja, dat is een echte heks, maar zo ben ik niet! Of zijn er toch gelijkenissen? Aiiii ik
ben bang van wel.
Wratten bv, ik heb er geen op mijn neus, maar wel heb ik van die ouderdom
dingen in mijn hals. En ja, ik ben dus al een oude vrouw, ook al wil ik dat nog niet
zijn. Ergens blijf ik maar denken dat ik 18 jaar ben…. Ik schrik dus nogal eens als ik
in de spiegel kijk.
Ik kook graag grote pannen met maaltijdsoep. Maar nog nooit heb ik gemerkt dat
daardoor mijn gasten zijn veranderd. Tenminste niet voordat ik ze uitzwaaide en
“tot later” riep. Mijn bezem staat ook gewoon in het souterrain.
Doodslaan…ja ik sla wel eens een mug dood of ik zuig met de stofzuiger een spin
op. Maar meestal ben ik heel diervriendelijk; ik help een vlieg wel een hele tijd
om naar buiten te komen.
Een zwarte kat heb ik niet, maar ik wil wel graag
een wit hondje. Misschien ben ik een witte heks?
Het tegenovergestelde van de traditionele heks?
Misschien wel en die herken je dus niet zo maar.
Mijn hoed is gemaakt van alles wat me onzeker
maakt. Het is, jawel een witte, die vol staat met
alles wat ik niet kan, niet doe en bang voor ben.
Tja en met zo’n puntmuts loop je niet te koop!
Wie zou hem trouwens willen kopen? Zo eentje
wil je nog niet al krijg je hem voor niks… Nee, die
hoed verberg ik het liefst. Ik wil hem zelfs vandaag nog kwijt! Nu staat hij voor
me op tafel en “showt” me mijn ellende. Toch, en dat klinkt gek, kan ik hem maar
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niet wegdoen. Het is mijn veilige haven, mijn ik die ik goed ken. Wat gebeurt er
als ik hem loslaat? Ik ben bang voor het onbekende, dus hou ik vast. En dat kan ik
goed, want dat doet deze witte heks al jaren.
Wanneer is het de juiste tijd om hem los te laten? Is dat nu? Er was een
bloedmaan en Mars was te zien. Zijn dat seinen uit het heelal? Maar gooi je je
oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt? Moet ik dan een andere hoed
verzinnen? Of moet ik een deur dicht gooien zodat er een andere open kan gaan?
Wat een vragen!
Ik weet het antwoord nog niet, dus deze witte heks gaat maar een rondje om op
haar witte fiets.

18

Yuki San
Een nieuwe bewoonster van onze wijk. Yuki is mijn kleine witte doerak, die
samen met mij nu de wijk verkent. Stapje voor stapje en met veel stilstaan om de
boel te kunnen bekijken… want alles is zo nieuw, vooral de geurtjes en geluiden.
En net als met een peuter zijn alle tuinpaadjes heel interessant! En dan al die
mensen en kinderen die begroet moeten worden, we hebben er samen bijna een
dagtaak aan.
Yuki San is mijn keeshond puppy. Nu is ze nog heel klein, wollig en wit. Ze is
geboren op 7 juni in Echt ( Limburg) , vandaar dus dat ze met een superzachte “g”
blaft  Vanaf 18 augustus woont ze bij mij en zet ze hier binnen de boel op zijn
kop.
De eerste nacht heeft ze tot ongeveer 6 uur
gejankt en toen was ik het beu en heb ik de
bench in de slaapkamer gezet. Gelukkig sliep
ze toen als een roosje! En ik ook…
Rust nemen leert ze mij zeker, want ik moet
de tijd wel nemen voor een plas en poep
rondje, want ze staat om de haverklap stil.
Beweging, geluid, voor alles zet ze haar pootje schrap. “Volg” “Nee, vrouwtje, ik
moet eerst goed bekijken hoe de situatie is en of het wel veilig is”.
De speeltuin is de top attractie, met haar zwarte neusje tussen de tralies van het
hekwerk gestoken, kijkt mijn witte bolletje wol naar de kinderen die daar spelen.
Eigenlijk wil ze meedoen, maar er staat een bord met “verboden voor honden”.
Lezen kan ze dus al wel ;)
Kinderen vragen me of het een ijsbeertje is en moeders hebben het over een
poolvosje. Maar nee, het is echt een hondje, dat het liefst mee wil dollen. En dan
komen er wat kinderen om haar te aaien, daar wordt ze heel blij van. Zo blij dat
ze haar scherpe tandjes in de handjes zet en dat is wel even schrikken voor de
kinderen. Maar vaak gaat het goed en deelt ze hondenkusjes uit! Laatst zelfs aan
een heel meidenvoetbalteam, die ergens in de buurt “een borrel” hadden ….
Het commando “volg” is er dan toch onvermijdelijk, want er moet tenslotte ook
nog geplast en gepoept worden dit rondje. Want dweilen doe ik binnen nu al
meer dan genoeg ;) Dus kom op Yuki , we gaan verder!
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Sportpark door de ogen van Sem
In “Sportpark door de ogen van…” laten wij de kinderen van Sportpark aan het
woord. Hoe zien zij Sportpark? Wat vinden zij leuk en wat juist minder? In deze
“Sportpark door de ogen van…” vertelt Sem wie hij is en hoe hij Sportpark ziet.
Sem aan het woord
“Ik heet Sem Aartsen, ik ben 7 jaar en
ik woon in de Molenleystraat. Ik zit
op school op de KBS de Zandberg.
Mijn favoriete vak op school is
gymmen.
Als ik thuis ben speel ik graag met
Pokemon poppetjes. Ook vind ik het
heel leuk om buiten te spelen. Ik
speel dan graag in de tuin en op
straat. Ook buiten speel ik het liefste
met mijn Pokemon poppetjes.
Het allerleukste van in Sportpark
wonen vind ik dat we leuke buren
hebben, kinderen en volwassenen.
Ik vind het niet zo leuk dat alle
kinderen in ons zwembad willen als
mama die opzet.
Oproep
Lijkt het je leuk om zelf te vertellen over hoe je wonen in Sportpark vindt? Laat
papa of mama dan een email sturen naar Gea Harkema: simons.gea@gmail.com.
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Gratis af te halen: schommel
IJzeren schommelrek met 2 schommels. Inclusief 25 rubberen tegels.
Hoogte is 2 meter, breedte ook. Lengte van de stangen van het rek is ook 2
meter, maar je hebt 3 meter nodig om te kunnen schommelen. Interesse? Stuur
een mail naar moversch@yahoo.com.
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Recept: favoriete vegetarische couscous van Monique
Nodig:
groenten naar keuze, bijvoorbeeld: aardappel,
wortel, courgette, ui (alles in stukjes snijden);
blik tomaten; ras-el-hanout (bij de Marokkaan
te koop); zout, kaneel, komijn, kurkuma (of
koenjit); verse koriander; couscous, bouillon
Gebruik hapjespan of tajin
Als je een tajin hebt, zorg dan dat deze enkele
uren in het water heeft gestaan voor je hem op
het vuur zet. Het water is dan opgenomen in
de tajin. Anders gebruik je een hapjespan.
Bereiden:
Verhit de olijfolie en fruit hierin de uien. Voeg ook de aardappel toe (in kleine
stukjes!). Snij ondertussen de andere groenten en voeg die toe als ze gesneden
zijn. Als de groenten dreigen aan te bakken, voeg dan wat water toe. Als je een
tajin gebruikt dan voeg je altijd water toe, het bakken duurt dan wat langer dan
in een hapjespan. Voeg de kruiden toe. Wees niet te voorzichtig met de ras-elhanout, een paar eetlepels is echt lekker. Als de kruiden zijn opgenomen, voeg
dan de tomaten toe en laat het geheel lekker gaar pruttelen.
Bijna klaar? Dan is het tijd voor de couscous. Kook bouillon (halve liter), spoel de
couscous met koud water en hang in een vergiet. Giet de bouillon over de
couscous en vang het water op. Giet de bouillon net zo lang over de couscous tot
al het vocht is opgenomen.
Strooi de verse koriander over de groenten en serveer. In plaats van couscous
kun je ook serveren met Marokkaans of Turks brood. Variatie: voeg aan de
groenten pijnboompitjes en amandelen toe.
Eet smakelijk!

Oproep: Wat is jouw favoriete recept?
Stuur het in en laat je buurtgenoten
proeven!
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Ook zo genoten van de afgelopen (sport)zomer?!?!
Door Rinie Smits
Wat een verwennerij en diversiteit aan topsport werd de liefhebber (bijna
dagelijks) de afgelopen zonovergoten zomer op de televisie voorgeschoteld.
Het begon met het veel besproken EK-voetbaltoernooi. Vanaf de eerste speeldag
zal iedereen, bij afwezigheid van Nederland, wellicht een vervangende favoriet
hebben gehad. Maar het zal u ook niet ontgaan zijn dat veel kandidaat
eindoverwinnaars, vroegtijdig weggespeeld, het strijdtoneel moesten verlaten.
Dus werd het een toernooi van de underdogs zeg maar. De uiteindelijke finale
tussen Frankrijk en Kroatië, vond ik zeker niet verkeerd waarbij “de
goudhaantjes” uit Frankrijk de overwinning uitkraaiden. Een terechte winnaar?
Zegt u het maar!
Een drietal aaneengesloten zondagmiddagen werd de liefhebber extra “besport”
met formule 1 races. Een beetje chauvinistische Hollander mag toch best trots
zijn op onze Max, die met zijn slechts twintig jaar, zijn visitekaartje telkens weer
afgeeft in de wereld van mega snelheid, lef en durf.
Met veel bravoure - soms misschien met iets te veel bravoure- perst hij, met een
snelheid van ver boven de 300 kilometer!!, zijn Redbull autootje steeds weer
knap tussen de grote jongens van Ferraries en Mercedessen. Wat opvalt, is dat
geld, blijkbaar in deze tak van sport, geen rol speelt. Wanneer zo’n bolide via de
vangrail of anderszins in de kreukels wordt gereden staat de week daarop
gewoon een ander exemplaar klaar. Kosten: enkele tonnen. Waar het
boodschappengeld bij de Jumbo al niet goed voor is.
In het begin van het tennisspektakel op Wimbledon is het altijd de eerste dagen
vooral het doorworstelen van de wat minder bekende namen, maar toch met
indrukwekkend mooi tennis. Onze eigen Kiki Bertens (uit Breda) leverde een
wereldprestatie met de overwinning in de kwart finale tegen Serena Williams,
niet bepaald de minste van de huidige dameswereldtop. Deze zal zeker niet
misstaan op haar tennis cv-tje.
Even moest ik terugdenken aan een andere Nederlandse top tennisvrouw, Betty
Stöve, die als enige Nederlandse tennisspeelster met tien grandslamtitels ooit de
finale van Wimbledon haalde, al zal dat laatste zich niet iedereen meer
herinneren.
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Dan de heren. De toppers met Federer, Djokovice en Nadal. Oei, oei wat een
tennis. De wedstrijd van laatst genoemde leek wel van een andere planeet,
geniaal. Hoewel die meneer Anderson ook een best balletje kan meppen blijkt uit
zijn snoeiharde aces met een ongekende snelheid alsof de ballen zo de huiskamer
werden binnen gemept.
De start van de Tour de France, met elke avond als bonus “Tour du Jour” vanuit
onze eigen haven in Breda, leverde in het begin wat keuze problemen op omdat
veel overige sporten bijna op hetzelfde tijdstip werden aangeboden. (Vervelend
toch!)
Dus om maar in de fietsterm te blijven, “schakelen” van het ene naar het andere
net. We wisten dat Nederland inmiddels weer best aardige fietsers in het huidige
peloton heeft: Dumolin (tijdrijder) en Kruiswijk (klimmer). En met het nieuwe
sprintkanon Groenenwegen worden we zowaar een allround fietsnatie.
Op het eindklassement na drie weken toeren mogen we best trots zijn, toch.
Het lopen van de vierdaagse van Nijmegen heeft een speciaal plekje in mijn
sporthart. Geen enkel sportevenement kan de ambiance van saamhorigheid,
verbondenheid en verbroedering overtreffen dan dit. Eenmaal heb ik
deelgenomen aan deze monster uitdaging, die toen (1971) voor mij slecht één
dag duurde, details hierover zal ik u besparen. Toch staat deze uitdaging nog op
mijn bucketlist.
En tussendoor, alsof het niet genoeg was, het prestigieuze hockey toernooi op
niveau in Breda, EK beach volleybal, TT van Assen, EK waterpolo, WK hockey en
uitgebreid EK atletiek in Londen. Bij dit laatste regende het gouden, zilveren en
bronzen medailles voor Nederland (waar een klein landje toch groot kan zijn).
Met een meer dan redelijk besef dat ik de afgelopen
periode best veel tijd van onze tv had geclaimd,
bestond mijn compensatie aan moeders uit een
heerlijk etentje uit en een bos bloemen, wat zeer
gewaardeerd werd.
Afsluitend heb ik een mooie, tropische EN sportieve
kijkzomer gehad, zodat er vanaf heden, zoals vooraf
was afgesproken, er weer elke avond naar goede en
slechte tijden kan worden gekeken.
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Ondernemen in Sportpark
In deze “Ondernemen in Sportpark” interviewen wij Esther van ’t Zelfde van
Esther van 't Zelfde Beauty & Styling. Esther heeft haar bedrijf nu twee en half
jaar.
Esther van 't Zelfde Beauty & Styling
Esther heeft bewust gekozen voor een bedrijfsnaam met haar naam erin omdat
zij zelf het gezicht is en elke klant heeft met haar als persoon te maken heeft. Het
voelde voor Esther niet goed om een catchy naam te bedenken terwijl zij een
dienst levert. Haar handen zijn uiteindelijk de kracht achter het bedrijf.
Esther over haar bedrijf: “Ik heb een enorme passie voor haar & make-up! Na
veel ervaring bij grote cosmetica merken zoals Dior, ben ik in het diepe
gesprongen om als freelance haarstylist & visagist aan de slag te gaan. Ik wil
vrouwen niet alleen mooier
maar vooral ook gelukkiger
maken. Doordat ik als
allround visagist &
haarstylist werk zijn mijn
klanten heel divers, dit
varieert van haar en makeup voor bruiden,
profielfoto's, foto's voor op
websites / webshops,
studiofotografie maar ook
workshops voor dames die
het beste van zichzelf naar
boven willen halen. Hierbij
gaan we samen stap voor
stap aan de slag om een
mooie dagelijkse make-up
look te creëren.”

Wat Esther leuk vindt aan
haar werk
“Ik houd van mensen,
creativiteit, afwisseling &
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positiviteit! Al deze facetten komen aan bod in mijn werk als haarstylist en
visagist, het geeft mij heel veel energie om mensen (vooral vrouwen) blij en
gelukkig te zien zodra ze in de spiegel kijken.”
Esther van 't Zelfde Beauty & Styling in Sportpark
Esther vindt Sportpark vooral een dynamische wijk met veel jonge gezinnen die
open staan voor contact en gezelligheid, wat er voor zorgt dat haar netwerk op
een natuurlijke manier word uitgebreid.
Waar Esther haar bedrijf over vijf jaar ziet
“Ik zie mezelf over 5 jaar nog steeds als een gepassioneerde visagist & haarstylist
aan het werk met veel toffe afwisselende opdrachten, en vooral blije klanten en
opdrachtgevers.”
Zou je meer informatie willen over de mogelijkheden van visagie & haarstyling of
in contact willen komen met Esther? Ga dan naar haar website
esthervantzelfde.nl.

30

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.

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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