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WEEKBLAD VOOR TETERINGEN

DE LEI VOOR IEDEREEN

Aanleveren kopij: donderdag voor 18.00 uur: Drukkerij Zopfi, Koningsdijk 24,
4905 AP Oosterhout, Tel.: 0162-453159, E-mail: allerlei@drukkerijzopfi.nl
DORPSRAAD TETERINGEN

Nieuwe bouwprojecten
na de bouwvak!
Om te voldoen een de grote vraag naar woningen in heel Breda maakt de gemeente
samen met de ontwikkelaars haast met de
voorbereiding om direct na de bouwvak aan
de slag te gaan op nieuwe locaties. Dit betreft in Teteringen
vooral de invulling van het deel van de Bouverijen ten noorden
van het fietspad naar Breda-Noord. De bouwhekken zijn al
geplaatst en de te bouwen woningen zijn bijna allemaal verkocht. Ook is er al een plan voor de invulling van een volgend
plan ten zuiden van het fietspad. Onlangs is al begonnen
met de grondwerken voor het appartementengebouw “September” op de hoek van de Heijackerdreef. De verkoop van
deze fraaie (en dure) appartementen is zodanig goed dat de
bouw al is begonnen. Onlangs heeft de gemeente ook een
concept-bestemmingsplan Scheperij openbaar gemaakt. Direct na de zomervakantie zal de presentatie van dit nieuwe
plan en de mogelijke inspraak hierover plaatsvinden. Weer
een stap verder om de voorzieningen aan te passen aan een
sterk groeiend Teteringen!

IVN natuurwandeling
Vloeiweide

Zondag 5 augustus wandelen de natuurgidsen
van IVN Mark en Donge door de Vloeiweide.
Breda Binnenste Buiten – het gezamenlijke project van de
Bredase natuurverenigingen - brengt dit jaar alles wat groeit
en bloeit in het stroomgebied van de Turfvaart in kaart. Tijdens
de wandeling doen we verslag van wat er zoal gevonden is
aan planten, zoogdieren, vogels, paddenstoelen, amfibieën,
libellen en insecten.
In de Vloeiweide is eeuwenlang turf gestoken. Vierhonderd
jaar geleden is de Turfvaart gegraven om de turf – brandstof
voor de bierbrouwerijen, naar Breda te vervoeren. Naast deze
gegraven waterloop stroomt de Bijloop of Bieloop, een na-

tuurlijke beek die voor een deel zijn oude meanders terugkreeg van Brabants Landschap.
Wil je genieten van dit kleinschalige en heerlijk rustige beekdallandschap met beuken- en eikenlanen, weilandjes met
houtwallen, vennen, vijvers en poelen, wandel dan met ons
mee en ontdek meteen ook hoe de Vloeiweide aan zijn naam
komt.
Vertrek: om 14.00 uur, LET OP: we beginnen de wandeling
aan de Raamschoorseweg nabij nr.75 , bij het 2e gele bruggetje, gerekend uit de richting Breda/Effen. Oostelijker ligt het
1e gele bruggetje.
Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie
kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

Busreis SVT/KBO
Op woensdag 12 september 2018 organiseert
de SVT/KBO voor de leden een prachtige busreis naar het Bra-bantse Soerendonk. Ze gaan
o.a. de smokkeltocht rij-den o.b.v. een gids met
leuke bezienswaardigheden en een kleine stop
aan de ‘Achelse Kluis’ met diverse leuke winkeltjes en een eigen trappisten brouwerij. De bus vertrekt om 08.30 uur vanuit
Dorpshuis ’t Web. Zoals men gewend is, is deze reis geheel
verzorgd. Men ontvangt halverwege de ochtend koffie/thee
met smokkelvlaai, tussen de middag een goed verzorgde koffietafel en aan het eind van de reis een driegangen diner.
De eigen bijdrage voor deze reis bedraagt € 49,50. Introducés betalen € 5,00 extra. Het inschrijfformulier van deze reis
staat in de nieuwsbrief van augustus 2018.
De datum voor de Bedevaart in Meerseldreef is 22 augustus a.s. geworden!

I.v.m. de zomervakantie
verschijnt er géén Aller-Lei
op 8 augustus!

Project- en woninginrichting
Pvc vloeren
● Gordijnen
● Vouwgordijnen
●

Rolgordijnen
● Laminaat
● Inbetweens
●

Tapijt
● Marmoleum
● Luxaflex
●

Plisse’s
● Vinyl
● Horren
●

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

Hoolstraat 31 ● Teteringen ● telefoon 076 - 5713312 ● info@jorissenbv.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Donderdag 2 augustus
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Zondag 5 augustus
10.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Misdienaar Erika van den Broek
Intenties
Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra de Jong;
Ria Fens-Hoevenaar; Coby Oomen-Boot; ouders Akkermans-Loonen; Ad Akkermans; Anton Verschueren
e.v. Emmy van Waes; Jef Koster e.v. Charlotte Koster;
Karel van Lieshout; Paul van Hemert; Henk van Rooij;
Frans Ermes; Toon van Oosterhout; Conny v.d. Brand
e.v. Walter Verdaas; Jac Snijders.
Donderdag 9 augustus
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje.
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Zondag 12 augustus
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
(overweging) - werkgr. Liturgie - Willebrordkoor
Intenties
Jan en An de Jong-Gommers; Martien van Beek e.v.
Wies Aartsen (jgt); Johan van Beek; Toos Hooghwinkelvan Meer; Anneke Joosen-Joosen; Ad van Dun; Wim
Leunissen; Ivonne Kremers-Vandemeulebroeke; Conny
v.d. Brand e.v. Walter Verdaas; Jac Snijders (buurt); ouders Rambelje-Son Won; Leo Drummen; Frans Ermes.
Donderdag 16 augustus
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intenties
o.a. Toon van Oosterhout.

Vakantie
Tijdens de vakantie periode, is van maandag 9 juli t/m vrijdag
3 augustus, ons parochiecentrum open van half 10 tot half elf.
Er is dan iemand aanwezig om uw boodschap aan te nemen
en u te woord te staan.
Overzicht Zomerprogramma 2018
1 aug: Rondleiding door Willibrorduskerk.
8 aug: Augustinuspad fietstocht.
15 aug: Bingo en soep in de Franciscuskerk.
15 aug: Feest Maria ten Hemelopneming Annakapel 19.00u.
22 aug: Feest Maria ten Hemelopneming; Eucharistieviering
bij de grot in Meerseldreef 13.30 uur.
26 augustus: Startviering - 5 jaar Augustinusparochie
Kerkproeverij, 10.30 uur Franciscuskerk.
Vieringen Breda-Oost
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.

Park Zuiderhout

Culinair genieten
Tijdens de zomermaanden kunt u genieten van
heerlijke the-madiners van ons gastronomisch
team: donderdag 9 en 23 augustus: Italiaans.
De kosten voor een diner zijn €18,00 inclusief
twee drankjes naar keuze.
Expositie ‘Niet van Gisteren’ in Stedelijk Museum Breda
Stedelijk Museum Breda presenteert ‘Niet Van Gisteren’, een
interactieve beeld- en geluidsinstallatie met persoonlijke en
actuele verhalen van ouderen. De tentoonstelling in het museum kwam tot stand i.s.m. de bewoners en medewerkers
van Park Zuiderhout en met AKV| St.Joost. De verhalen van
levensveteranen van Park Zuiderhout zijn t/m 5 augustus (gratis) te bezoeken in de projectruimte NEXT van het museum.

ZORG AAN HUIS
DOOR
ZUIDERHOUT
Ook voor zorg aan huis bent u bij
Zuiderhout aan het goede adres!
Wij leveren maatwerk en u kunt erop rekenen dat wij al onze diensten
op een professionele, persoonlijke
en vriendelijke manier leveren:
o verpleging op particuliere basis
o persoonlijke verzorging
op particuliere basis
o persoonlijke begeleiding op
particuliere basis of via de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
Naast de zorg aan huis bieden wij
ook:
o dagopvang
o wasservice
o maaltijdenservice en
o de mogelijkheid om op
Zuiderhout deel te nemen
aan activiteiten.

Wilt u meer weten of
een afspraak met ons maken?
Neemt u dan contact
op met ons.

Park Zuiderhout
Arnold Janssenlaan 46
4847 DK Teteringen
T (076) 578 40 00
E info@parkzuiderhout.nl
I www.parkzuiderhout.nl

Mariaprocessie
Ook dit jaar vindt er op woensdagmiddag 15 augustus (Maria
ten hemel opneming) een processie plaats naar de Mariakapel in het bos bij Park Zuiderhout. Aldaar zal een gebedsdienst plaatsvinden. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Er is een processie in de ochtend en in de middag. Na afloop
is er koffie en thee.
Meer informatie over deze activiteiten vindt u terug in het overzicht op onze website (www.parkzuiderhout.nl/vieren-van-leven/activiteiten). Of neem contact op met een van de medewerkers van Zuiderhout Buiten via onderstaande gegevens.
We zien uw aanmelding graag tegemoet via het serviceteam:
tel.: 076-578 4000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl
Grand Café
Ook in de zomer is het Grand Café met terras dagelijks geopend van 14.30 tot 17.30 uur. We ontvangen u graag voor
een kopje koffie, drankje, kleine versnapering of ijsje. Op donderdag staan de deuren ook open van 19.00 tot 21.30 uur.
Graag tot ziens! Vier het leven, in Park Zuiderhout.
Arnold Janssenlaan 46 - 4847 DK in Teteringen
T 578 40 00 - E zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl - www.
parkzuiderhout.nl

Vrijwilligers gezocht voor
Het Bewaarde Land

Word wachter en kom kinderen
begeleiden in de natuur!
Drie heerlijke speelse, spannende maar vooral erg leerzame
dagen in Het Bewaarde Land. Dat hebben veel kinderen uit
Brabant al beleefd in groep 4, 5 of 6. Met de hele klas op
avontuur in het Nationale Park De Loonse en Drunense Duinen, Kampina of Nulandse Heide waarbij je al je zintuigen gebruikt, beestjes zoekt en in bomen klimt. Een onvergetelijke
ervaring voor de kinderen. Ook in 2018 willen we weer veel
klassen uit Brabant ontvangen. Dat lukt alleen als we genoeg
vrijwillige wachters vinden om de kinderen te begeleiden tijdens dit avontuur.
Kom jij ons helpen?
Heb jij ervaring in het begeleiden van kinderen en wil je jouw
liefde voor de natuur met ze delen? Dan ben je van harte
welkom als vrijwilliger. Het Bewaarde Land is een natuurbelevingsproject van IVN. Als wachter maak je kinderen op speelse wijze vertrouwd met de natuur. In bomen klimmen, hutten
bouwen, kruiden en bessen eten, allerlei planten en dieren
leren kennen, sluipspelletjes doen en nog veel meer.
Opleidingen tot wachter
Vrijdag 31 augustus is er weer een opleidingsdag. Deze opleiding bestaat uit een intensieve ééndagstraining op de Bewaarde Landlocatie in Rosmalen gevolgd door een stage op
een van de Bewaarde Landlocaties als hulpwachter samen
met een ervaren wachter. Na de opleiding bepaal je zelf hoe
vaak je een groepje kinderen wilt begeleiden en op welke locatie.
Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie op www.hetbewaardeland.nl
Aanmelden kan via p.van.der.vaart@ivn.nl of bel
met Pauline van der Vaart (06) 12681115.

Fietsgilde De Baronie

Bijgaand het programma voor augustus. In deze
maand kunt u maar liefst 10x met ons op stap.
Er zijn twee extra lange ‘Tour de Baronie’: Noorderkempen in zuidelijke richting op 3 augustus en
de route naar Willemstad naar het noordwesten
op 24 augustus. We sluiten de maand af met de
traditionele Bloemencorsotocht. Bij deze editie
zal er wat meer gefietst worden dan in de voorafgaande jaren. Er zal onder andere een kijkje kunnen worden genomen bij de wagenbouwers van
Schijf en Achtmaal.
Programma
1 aug. Hoogstratenroute, start 10.00 uur Boshuis

Uitvaartverzorging

Van Gemert
Sinds 1962 een begrip in Breda e.o.
De helpende hand bij het verzorgen van de
totale uitvaart, in iedere klasse en stijl.
Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.
Vraag naar ons informatiepakket.
Heuvelstraat 181 in Breda
T 076-5212868

Bloemisterij

i.v.m vakantie zijn wij de dinsdagen
7 en14 augustus gesloten
wo -do - vr 8.30 - 18.00 uur geopend
zaterdag 8.30 - 17.00 uur geopend
Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44 - Teteringen
Tel.: 076 - 5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

3 aug. Tour de Baronie Noorderkempen, start 9 uur Boshuis
7 aug. Aa of Weerijsroute, start 10.00 uur Boshuis
9 aug. Groote Oorlogroute, start 10.00 uur Boshuis
15 aug. Chaamse Beekroute, start 10.00 uur Boshuis
18 aug. Bergsche Vestingroute, start 10.00 uur Intratuin
22 aug. middagtocht Vennenroute, start 13.00 uur Boshuis
24 aug. Tour de Baronie Willemstad, start 9.00 uur Intratuin
29 aug. Regte Heideroute, start 10.00 uur Boshuis
31 aug. Bloemencorsotocht, start 10.00 uur Boshuis
Informatie: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen

PIANOSTUDIO FRANK ANTENS
PIANOLESSEN en OPTREDENS
www.frankantens.com
06 24 749 440

Breeparkfestival

Het outdoor terrein in Breepark wordt het tweede weekend
van september omgetoverd tot de achtergrond van het Breeparkfestival. Een parkfestival met foodtrucks, picknick- area’s,
muziek en vermaak voor kinderen. ‘Mensen kunnen hier genieten van lekker eten, drinken en live muziek terwijl de kinderen zichzelf vermaken in o.a. de zweefmolen of bij diverse
workshops’, aldus Pierre Bonenberg commercieel manager
van Breepark. Het festival is een eigen productie van Breepark. Het is ontstaan omdat ze merkten dat mensen steeds
meer de behoefte hebben aan kwaliteit en om hun kinderen
mee te kunnen nemen naar een festival. Het Breeparkfestival
biedt deze mogelijkheid. Het festival vindt plaats op 6, 7, 8
en 9 september 2018. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf € 7,50,p.p. Er zijn familietickets verkrijgbaar voor € 15,00. Meer informatie en tickets via www.breepark.nl/breeparkfestival

Filosofie Platform Breda

Bijeenkomst op zondag 5 augustus om 14.00 uur. Welkom
vanaf 13.30 uur. Entree: € 3,50 euro (gepast a.u.b.).
Locatie: Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71 in
Breda.
Thema: ‘Het bewustzijn’. We gaan dieper in op diverse interpretaties van ‘bewustzijn’.
Graag tijdig aanmelden via: info@filosofieplatformbreda.nl

Activiteiten voor jongeren
met psychische problemen

Bowlen of poolen voor meer sociaal contact
Jongeren met psychische problemen hebben soms weinig
contact met anderen of ze vinden het lastig om vriendschappen op te bouwen. Terwijl dat kan helpen om hun zelfvertrouwen te vergroten en het sociale netwerk uit te breiden. Steunpunt informele zorg Breda (StiB) biedt daarom activiteiten aan
voor jongeren van 16 tot 25 jaar met psychische problematiek: één keer per maand bowlen of poolen. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via info@stib-breda.nl of 076 750 32
00. Meer informatie: www.stib-breda.nl/activiteitenkringen.
Waarom activiteitenkringen?
Activiteitenkringen zijn bijeenkomsten waarin vrijwilligers samen met mensen met psychische problematiek leuke dingen
ondernemen. Voor jongeren zijn er speciale kringen: poolen
of bowlen.
Deelname aan een activiteitenkring is een eerste stap in het
aangaan van nieuwe contacten met leeftijdsgenoten. Het
contact met andere jongeren binnen de kring, kan meer zelfvertrouwen geven en zorgt voor netwerkversterking. Bovendien zorgen de kringen voor mantelzorgondersteuning.
Aanmelden
De activiteiten bowlen en poolen worden begeleid door jonge,
enthousiaste vrijwilligers. De kosten van de activiteit verdelen
de deelnemers onder elkaar. Dit bedraagt inclusief eventuele
consumpties ongeveer € 5,- tot 10,- p.p. per keer. De maandelijkse activiteiten vinden plaats in het centrum van Breda.
Er wordt verwacht dat de jongeren hier zelfstandig naar toe
kunnen komen. Het bowlen vindt op vrijdagavond plaats van
19.30 tot 20.30 uur en poolen op zondagmiddag van 15.00
tot 16.00 uur. Aanmelden kan via info@stib-breda.nl of 076
750 32 00.

Koningsdijk 24 - 4905 AP Oosterhout
Tel.: 0162-453159 www.drukkerijzopfi.nl
Helft senioren schat overwaarde
koophuis op meer dan een ton

Ruim 4 op de 5 huizenbezitters van 57 jaar en ouder verwachten een overwaarde op hun woning te hebben. Bijna de helft
van deze groep schat deze overwaarde zelfs op meer dan
een ton. Als zij de mogelijkheid hebben om deze overwaarde
te benutten, besteden bijna 4 op de 10 senioren deze het
liefst als een aanvulling op hun pensioen. Ook een nalatenschap of schenking aan kinderen (31 procent) en een extra financiële buffer voor later (30 procent) worden vaak genoemd.
Een kwart zou het geld uitgeven aan plezier, zoals het maken
van reizen. Maar liefst 1 op de 4 senioren met een koophuis
met overwaarde geeft aan binnen nu en enkele jaren (een deel
van) de overwaarde te willen benutten. Dit en meer blijkt uit
onderzoek van PanelWizard in opdracht van De Hypotheker
onder 1.035 huizenbezitters van 57 jaar en ouder.
‘Senioren hebben in het algemeen veel overwaarde op hun
koopwoning. Uit ons onderzoek blijkt dat 1 op de 4 senioren
deze overwaarde in de komende jaren wil benutten. Daarbij
zien we dat het verkopen van de woning en een goedkopere
woning kopen of huren voor 42 procent van de ondervraagden het meest populaire scenario is. Voor de doorstroming
op de woningmarkt zou dit erg gunstig zijn, omdat zo meer
woningen vrijkomen voor starters of doorstromers’, zegt Gijs
Hooijdonk, franchisenemer van De Hypotheker in Breda. “Om
dit te kunnen faciliteren, is meer maatwerk in hypotheekverstrekking aan senioren cruciaal. Als geldverstrekkers de
mogelijkheden voor het verzilveren van overwaarde ten volle
benutten, is het zeker mogelijk om beter in te spelen op de
specifieke situatie en (woon)wensen van senioren.”
Ruim helft senioren vindt huidige woning niet geschikt
voor toekomst
Maar liefst 55 procent van de senioren geeft aan dat de bestaande woning niet geschikt is om in de toekomst te kunnen
blijven wonen. Een niet gelijkvloerse woning wordt het vaakst
genoemd als obstakel om in de huidige woning te blijven wonen (41 procent). Ook de grootte van de huidige woning en
tuin behoren tot de meest genoemde bezwaren. Het is dus
niet verwonderlijk dat senioren een gelijkvloerse woning als
de belangrijkste woonwens voor de toekomst noemen (26
procent). Het blijven wonen in de eigen omgeving en een
woning vlakbij voorzieningen, zoals winkels en openbaar vervoer, zijn ook woonwensen die senioren erg belangrijk vinden
bij het maken van toekomstplannen. In totaal is ruim 1 op
de 3 senioren van plan om op termijn te verhuizen naar een
kleinere koopwoning, terwijl 15 procent van plan is een overstap te maken naar een huurwoning. Toch zijn lang niet alle
senioren ervan overtuigd dat verhuizen zomaar gaat lukken;
minder dan de helft heeft het vertrouwen dat zij een passende
woning vinden. Een tekort aan geschikte (senioren)woningen
wordt door veruit de meeste ouderen - ruim 7 op de 10 - als
belangrijkste reden voor dit gebrek aan vertrouwen genoemd.
Vertrouwen om overwaarde te kunnen benutten laag

Ruim twee derde van de senioren zegt te weten welke
mogelijkheden er zijn om de overwaarde op hun koopwoning te benutten. Meer dan de helft (53 procent)
vindt dat er voldoende geschikte mogelijkheden zijn om
dit te doen. Tegelijkertijd denkt maar 29 procent dat het
in hun eigen situatie mogelijk is om deze overwaarde
binnen nu en enkele jaren daadwerkelijk te benutten.
Hooijdonk: “Er zijn steeds meer senioren met een overwaarde die vastzit in stenen. Sinds 17 juni 2018 kunnen
geldverstrekkers in bepaalde situaties maatwerk toepassen, waarbij senioren met een pensioenkomen worden getoetst op basis van de werkelijke maandlasten
in plaats van de maximaal berekende lasten. Als zij bijvoorbeeld willen verhuizen naar een woning met lagere
maandlasten, zijn er meer mogelijkheden om met een
aflossingsvrije hypotheek de overwaarde te verzilveren.
De Hypotheker vindt dit een positieve ontwikkeling en
roept daarom alle geldverstrekkers op om deze aanpassing snel te benutten, zodat de doorstroming op de
hele huizenmarkt wordt gestimuleerd.”

M
FYSIO

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Revalidatie tijdens en na kanker

Balieweide

Hersengymnastiek
Elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur hersengymnastiek.
Verschillende geheugenspelletjes om je brein te trainen
op een ongedwongen manier.
Koffie met gebak
Op vrijdag 3 augustus is er een open inloop
van 09.30 tot 12.00 uur. De koffie met gebak
staat klaar. De kosten: € 2,95.
BeweegLunch
Op maandag 6, 13 en 20 augustus onder begeleiding van Hans of Tiemen van 11.00 tot
12.00 uur een uur bewegen. Aansluitend een
gezonde lunch met broodjes, rauwkost en koffie. Kosten € 4,00 per keer inclusief de lunch.
Spreekuur wijkagent
Op maandag 6 augustus houdt de wijkagent
van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur. U bent van
harte welkom.
Spelletjesmiddag
Op dinsdag 7 augustus van 14.00 tot 16.00
uur ouderwetse gezelligheid. Ga de uitdaging
aan en speel mee met b.v. Rummikub, Scrabble, Kolonisten van Catan, schaken, dammen,
kaartspellen, sjoelen of andere gezelschapsspellen.

www.my-fysio.nl
Praktijk Fysiotherapie
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen

076 7510345

L. v.d. Westen Montage
Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:
Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Hoolstraat 65
4847 AB Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975
www.michelzandvliet.nl

Hoolstraat 77
4847 AB Teteringen
Tel.: 076 - 5879760
Fax: 076 - 5879752

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

Chinese maaltijd
Woensdag 8 augustus wordt er vanaf 17.30
uur een Chinese maaltijd geserveerd. De kosten zijn € 8,30 (BredaPas € 5,15). Aanmelden
t/m maandag 6 augustus.
Hobbyclub
Donderdag 9 augustus heeft de hobbyclub
van 09.45 tot 11.30 uur een speciale activiteit: boekenlegger maken. Graag van tevoren
aanmelden.
Speciale lunch
Donderdag 9 augustus is er vanaf 12.00 uur
een speciale lunch. Geserveerd wordt pannenkoeken met heerlijke toppings. Kosten €
4,10 (BredaPas € 3,20). Aanmelden t/m dinsdag 7 augustus.
Rikken en jokeren
Op donderdag 9 augustus van 13.30 tot
16.30 uur rikken en jokeren met leuke prijzen.
Kosten: € 1,50.
Mantelzorgers ontmoeten elkaar
Voelt u zich alleen in de zorg voor uw partner,
familielid of vriend/kennis? Loopt u met vragen en onzekerheden over de zorg en de toekomst voor u en
hem of haar? Blijf hier niet mee zitten en neem deel aan één
van de contactmomenten op vrijdag 10 augustus van 10.00
tot 11.30 uur of maandag 20 augustus van 19.00 tot 20.30
uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Veronique
Zoontjens (StiB), tel. (076) 750 32 00 of met Simone van Rooij
(Zorg voor elkaar Breda), tel. 06 - 24 34 81 37.
Wijkcentrum Balieweide, Baliëndijk 82, tel. (076) 587 50 28.

’t Houwke

Open podium
Zondag 5 augustus van 14.00 tot 16.30 uur. Deze middag
is er voor een ieder, die wil optreden een podium voor muziek, zang, dans, verhaal enz. De organisatie is in handen van
Tessa van der Rijk en Johan Akkermans. Aanmelden bij Tessa
van der Rijk via e-mail: tessarien@kpnmail.nl De toegang is
gratis, een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Zomerse fietstocht
Iedere woensdag t/m 22 augustus wordt wekelijks een fietstocht georganiseerd. Om 10.00 uur verzamelen, daarna
fietsen we weg o.b.v. de beweegdocenten Tiemen en Hans
voor een tocht van gemiddeld 15 tot 20 km op een gematigd
tempo. Iedereen is welkom en de deelname is gratis. Aanmelden bij het Grand Café, tel.: 076 - 587 29 24.
Jeu de Boules
Elke donderdagmiddag t/m 23 augustus. We beginnen om
14.00 uur en spelen 1 à 1,5 uur. U kunt altijd eerder stoppen.
De kosten zijn € 2,00 inclusief koffie. Wel graag aanmelden.
Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, tel.: 076 - 5872924

GUNSTIGSTE in de regio. OPSLAG particulier
en zakelijk vanaf 1 m². Verwarmd, beveiligd en
geventileerd. GOED bereikbaar. Tel.: 076-3033544.
www.markoever.nl - info@markoever.nl

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Kapster; komt bij u aan huis! Ervaren en professioneel. Overdag, maar ook ‘s avonds. Bel voor info: 06 - 21 55 81 73.
Makkelijk voor u en niet te duur. Groetjes!

