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

Breda betrekt inwoners bij uitvoering van beleid!
In de gemeente Breda worden de inwoners steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor de eigen omgeving. In de vorige
coalitie heeft dat steeds meer gestalte gekregen. Een voorbeeld daarvan is de activiteit van “Breda Begroot”. Hierbij
worden grote groepen bewoners van wijken gevraagd naar
hun mening over het onderhoud en de inrichting van het
openbaar gebied. Hierbij moeten keuzes gemaakt worden
waaraan het beschikbare gemeentelijke budget het beste
kan worden besteed. In enkele wijken is daar al enige ervaring mee opgedaan. Een ander voorbeeld is de vorming van
wijk- en dorpsplatforms die betrokken zijn bij de toekenning
van wijk-subsidies. Ook in Teteringen is een dergelijk platform actief en dit platform was het eerste in heel Breda dat
eind 2016 operationeel is geworden. Ons platform bestaat uit
13 personen die daar op persoonlijke titel voor hebben aangemeld. Samen met de sociaal wijkbeheerder Cindy De Bok
beoordelen zij de ontvangen plannen voor activiteiten, geven
adviezen, waarna de gemeente een besluit neemt. In 100%
van de gegeven adviezen heeft de gemeente het advies van
ons platform overgenomen. Betalingen aan de organisatoren
van de verschillende activiteiten worden door de gemeente
verzorgd. Afhankelijk van het aantal binnengekomen zogenoemde “aanmeldingen” komen de leden van ons platform
iedere maand bijeen. Voorbeelden van gesteunde organisaties en activiteiten in het afgelopen jaar zijn: zomerfeesten,
Jeugdcomité, SVT/KBO, Mama-café, Eetpunt, Heart-Safe,
Vrouwen van Nu en nog veel meer. Heeft u plannen voor activiteiten, maar heeft u vragen over “hoe pak ik dat aan” en/of
“ik heb behoefte aan geldelijke steun” neem dan contact op
het Dorpsplatform Teteringen via het emailadres dorpsplatformteteringen@gmail.com

weer klaar, diverse muziekgezelschappen zijn aan het repeteren voor de slotavond, dus we kunnen van start.
Zoals gebruikelijk kunt u kiezen uit vier afstanden: 2½ km, 5
km, 10 km en 15 km.
Echter wat missen we nog ... we zouden graag nog wat vrijwilligers voor deze vier avonden hebben zodat ook dit jaar alles goed kan verlopen! Iets voor u? Neem contact op met de
voorzitter Ton Wirken (email: ton.wirken@online.nl) of Jan van
den Wijngaard (email: janvandenwijngaard@planet.nl).

4 Mei
Nationale Herdenking

Op 4 mei vindt elk jaar de Nationale Herdenking plaats. Om
20.00 uur worden in het hele land twee minuten stilte in acht
genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht
worden al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
omgekomen of vermoord en allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
Ook in Teteringen herdenken wij. Op 4 mei is er om 19.00
uur in de Willibrorduskerk een herdenking waar o.a. aan meewerken Dominee T. van Prooijen, Diaken B. Hendriksen, Gemeente Breda, Dorpsraad Teteringen. We zullen stil staan bij
het jaarthema: 2018 Jaar van verzet. Na afloop van de herdenking gaan we naar het kerkhof, we leggen een krans bij
het graf van Dr. Hein Hoeben, verzamelen ons om de Calvarieberg, houden 2 minuten stilte en sluiten af met blazen van
de Last Post. U bent van harte welkom.

43e Avondvierdaagse
Op dinsdag 29 mei gaat de 43e avondvierdaagse van Teteringen weer van start.
De routes worden gecontroleerd, de medailles gaan in bestelling, de sponsors staan

Tussen Hemelvaart en
Pinksteren verschijnt
er geen Aller-Lei!

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
Zondag 6 mei
10.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Misdienaar Erika van den Broek
Intenties
Cornelia Schoenmakers e.v. Antonius v.d. Boer (jgt);
Riet Berende-Damen; Josephus Buiks en zoon Frans;
Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra de Jong;
Jo Snoeren-v. Zon; Ria Fens-Hoevenaar; Frans Ermes;
Toos Joosen-Geerts; Jet van Meel-de Jongh; Jef Koster e.v. Charlotte Koster; Paul van Hemert; Conny Verdaas-van den Brand; Annie Martens e.v. Joop Valk;
Henk van Rooij; Sien Rambelje; Piet van Nimwegen.
Donderdag 10 mei: Hemelvaart
10.30 uur Viering in de Michaelkerk - Pastoraal team
Intentie
Karel van Lieshout; Conny Verdaas-van den Brand;
Herman Damen; Henk van Rooij; Sien Rambelje;
Piet van Nimwegen.

Uit het pastoraal team
Christen: Kers op de taart!
Vorige week vierden wij Roepingenzondag. Vieren?
Wij gelovigen vieren dat wij geroepen zijn om goede herders
te worden, in het voetspoor van onze herder en voorganger
Jezus Christus. Hij, de steen die door de leiders en oudsten
van het volk niets waard werd geacht, maar die de hoeksteen
werd van een beweging van gelovigen die er niet vandoor
gaan, maar blijven en vechten voor degenen die het in onze
samenleving niet redden en ten onder dreigen te gaan. Gelovigen, wij allen dus, priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers
en gewone gelovigen. Niet alleen priesters en diakens -die
vergissing wordt nogal eens gemaakt- maar wij allemaal!
Geroepen, om eerst en vooral de mens te worden die wij
moeten worden en die God voor ogen had nog voordat wij
werden geboren. Gewoon die man of die vrouw dus, met dit
of dat talent, met die of deze onhebbelijkheid, met dat humeurige of juist zonnige karakter. Eerst gewoon mens dus en
daarnaast geroepen om christen te zijn, priester, diaken, pastoraal werk(st)er of gelovige, zeg maar als kers op de taart.
Mensen, mannen en vrouwen, vrije individuen, die mee willen
doen met die wereldwijde beweging –de kerk. Een beweging
die de allereerste Goede Herder in gang heeft gezet om uitgeputte, vermoeide, verlamde, verstomde mensen weer op
de been te helpen, zodat ze hun weg weer kunnen vervolgen.
Kerk als veldhospitaal, om de gewonden van het alledaagse
samenleven te verzorgen en te sterken.
Dat is moeilijk, het gaat soms tegen je natuur in, het vecht.
Maar juist dáár gaat het om bij roeping! Dat je tegen je natuur
in, kiest voor degene die jouw hulp nodig heeft. Dat je over je
grenzen gaat en werkelijk van betekenis wordt. En dat is niet
slechts voor enkelen weggelegd. Nee, wij worden allemaal
geroepen! Alle reden om dat te vieren.
Pastor Ben Hendriksen
Hemelvaartsdag Dauwtrappen
Op donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag. De Augustinusviering is dan in de Franciscuskerk. Dauwtrappen is een oude
traditie die we in ere willen houden. Daarom willen we vanuit
alle kernen naar de viering lopen. We vertrekken om 09.15
uur vanaf de Willibrorduskerk voor deze dauwtrapwandeling
naar de Augustinusviering van 10.30 uur. Loopt u mee? Inlichtingen/opgave op het parochiecentrum,tel.: 5713203 of
bij Trudy Gerritsen tel.: 06 - 33979646. Als u niet kunt of wilt
lopen, bent u ook met de auto of de fiets van harte welkom
in de viering.
Diaconie
Binnenkort gaat vanuit Caritas het project Huiswerkbegeleiding Breda van start. Kinderen uit kansarme gezinnen kunnen
voor een minimaal bedrag bijles krijgen bij huiswerk, zodat ze

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

beter toegerust naar het vervolgonderwijs kunnen. De leerkrachten zijn vrijwilligers. De lessen zijn voor kinderen van 10
tot 16 jaar.
Op zondag 6 mei houden we de caritascollecte, bestemd
als startsubsidie voor het project. De metalen schaal gaat
hiervoor rond. U kunt uw bijdrage ook overmaken per bank.
IBAN: NL 48 RABO 01509.91.525 t.n.v. Caritas parochie H.
Augustinus Breda o.v.v. Huiswerkbegeleiding Breda.
Taizéviering
Op zaterdag 5 mei, 19.00 uur is er in de Michaelkerk, weer
een Taizéviering. De viering heeft onder andere tot doel te
bidden voor de eenheid onder de christenen. Thema is de
macht van barmhartigheid. Een belangrijke rode draad in de
Bijbel. Door de woorden van Jezus te overwegen vinden we
alle ruimte om met anderen ons geloof vieren. En zo kunnen we samen een weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat
schept weer ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht
en ruimte om ons te openen voor God. De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte. Er zijn
gemakkelijk mee te zingen liederen. Stilte om het evangelie
tot je door te laten dringen. Van harte welkom.
Namen
Wij gaan bij ons eindeloos zoeken niet uit van de betekenis,
maar van de vorm. Achter die vele vormen zijn wij eigenlijk
op zoek naar de boom van kennis van de wijze - heel hoog,
heel groot, en met een grote kruin die zich heel ver uitspreidt,
het levenswater van de alomvattende oceaan. Wij jagen enkel
achter de vorm aan en raken het spoor bijster. We vinden
de boom niet, want we hebben hem in werkelijkheid de rug
toegekeerd. Hij wordt soms ‘boom , soms ‘zon’, soms ‘zee’,
soms ‘wolk’ genoemd. Hij is het ene waaruit veelheid ontstaat
en zijn laatste gevolg is het eeuwige leven. Hij mag dan in
wezen enkelvoudig zijn, hij heeft duizenden gevolgen. Op dat
ene zijn ontelbare namen van toepassing. Een mens kan voor
de ene een vader zijn, maar is voor een ander een zoon, voor
de derde toorn en een vijand, voor de vierde genegenheid
en een vriend. Hij heeft honderdduizend namen en is toch
slechts één mens. Zelfs wie al die kwaliteiten bezit, kan hem
onmogelijk beschrijven. Wie alleen de naam zoekt, vervalt - al
is hem nog zo’n grote opdracht toevertrouwd - tot wanhoop
en begeeft zich op dwaalwegen. Waarom plakken we er de
naam ‘boom’ op, waardoor er een bittere smaak in onze
mond achterblijft, die ons heel ongelukkig maakt? Laten we
van de namen naar de eigenschappen gaan opdat die ons
met een beetje geluk naar de essentie brengen. Dat mensen
het oneens zijn komt door de namen. Als ze doorbreken naar
de werkelijkheid, komt er vrede. ‘Woorden van het Paradijs’
Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 6 mei 10.00 uur: Ds. N. den Toom.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 6 mei 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur: afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 6 mei 10.00 uur: Ds. A. Los.

KLACHTEN OVER
DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

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
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur
Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44 - Teteringen
Tel.: 076 - 5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

Presentatie nieuw
Teterings orkest
‘Klaarwakker’

Op zondagmiddag 13 mei a.s. (Moederdag) zal het nieuw
Teterings orkest ‘Klaarwakker’ haar opwachting maken in
Dorpshuis ’t Web. Een Primeur! Dit bijzondere orkest is samengesteld uit muzikanten van een eerder fameus Teterings
muziekgezelschap, De Flanellen. Laatstgenoemde orkest
heeft anderhalf jaar geleden een frisse doorstart gemaakt.
Een andere orkestklank en een volledig nieuw repertoire is
hiervan het gevolg. Een greep uit het programma: De Beatles,
Fats Domino, Ramses Shaffy, Franse chansons, Herman van
Veen, Nino Rota en nog vele, vele anderen ... ‘Klaarwakker’
heeft dit concert toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.
Voor het orkest een eer om de prachtige arrangementen van
muzikaal leider William van Steen te mogen en te kunnen spelen. We zouden iedereen graag persoonlijk willen uitnodigen,
maar hopen dat uw belangstelling langs deze weg is gewekt.
Misschien kunt u een gemaakte afspraak op Moederdag wellicht combineren met een bezoek aan dit concert. ‘Klaarwakker’ hoopt dan een muzikaal antwoord te kunnen geven op
vragen als: ‘Wat zou dat nou precies voor een orkest zijn?’,
‘Hoe zal dat orkest klinken?’, ‘Wie spelen daar allemaal in
mee?’, etc. ... Verrassende wendingen in zowel muzikale - als
vocale nummers zullen u ten deel vallen. Zangstemmen die
niet onder doen voor de grote tenoren, zoals o.a. Pavarotti.
Als u ons 13 mei ontmoet, ontmoeten wij u ook! De toegang
is gratis. Aanvang 14.00 uur.

Darttoernooi in ‘t Web

Op zaterdag 5 mei a.s. wordt er weer een
mooi en gezellig Darttoernooi georganiseerd
in ‘t Web. De zaal gaat open om 18.30 uur
en de wedstrijden beginnen om 19.30 uur.
Iedereen die het leuk vindt om te darten is welkom. Je kan
inschrijven bij ‘t Web of op dartsteteringen@ziggo.nl
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00.
Ook als je niet mee doet aan dit gezellige toernooi, ben je
welkom om onder het genot van een drankje een gezellige
avond te beleven.

4 x 4 - tournooi
Teteringse schooljeugd
Ook dit jaar is er in mei natuurlijk weer het traditionele vier
tegen vier voetbaltournooi voor de Teteringse schooljeugd.
Het tournooi wordt gehouden op dinsdag 22 mei en op donderdag 24 mei a.s. Aan het tournooi kunnen alle Teteringse
basisschoolleerlingen meedoen en het wordt gehouden in de
avonduren.
Deelnemende teams moeten bestaan uit 4, 5 of 6 spelers/sters (dus zeker niet meer). Er is een tournooi voor teams van
groep 3, 4 en 5 en voor teams van groep 6, 7 en 8. Evenals
vorig jaar zijn er ook bij de meisjesteams twee tournooien.
Heb je zin om mee te doen met je vrienden of vriendinnen
maak dan een team, verzin een naam en geef je op bij Ad de
Cock, Brechtenstede 7, Teteringen. Aanmelden kan dit jaar
ook per e-mail: cocksuan@planet.nl
Zorg dat je je team tijdig bij elkaar hebt want op 12 mei sluit
de inschrijvingstermijn. Dit is echt de uiterste inleverdatum!
Voorkom teleurstellingen, ben er op tijd bij: vol is vol!
Teamnaam: ...........................................................................
Contactadres:........................................................................
Tel.:............................................ Aantal teamleden:............
Groep: p 3/5

p 6/8

Meisjes/Jongens:..............................

De Salonbibliotheek presenteert

Help, de bij verdwijnt ….
over bijen en bijen helpen

Dinsdag 8 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur de lezing ‘Help, de
bij verdwijnt’ ... over bijen en bijen helpen. Bijen hebben het
moeilijk, lezen we in de krant en zien we op het journaal. Weet
je het verschil tussen bijen, wespen en hommels? Van welke
planten de bijen houden? Hoe je zelfs van een balkon een
klein bijenparadijs kan maken? Wist je dat bijen, als bestuivende insecten, een belangrijke rol vervullen bij onze voedselproductie? En weten we wel goed hoe eenvoudig het is om
te helpen?
Aat Rietveld, imker en bijenteelt leraar uit Breda, vertelt u
graag meer over deze fascinerende dieren. Ontdek onder het
genot van een kopje koffie of thee met een ‘honinglekkernij’
meer over het leven van de bij. De toegang is gratis en u bent
van harte welkom in De Leystroom, Lage Kant 60 te Breda.

Even voorstellen: wijkBOA Annette

Ik ben Annette Kraaijenbrink en werk al 24 jaar als BOA voor
de Gemeente Breda.
Sinds maart 2017 zijn wij als team Noord-Oost in de wijken
werkzaam. Het gebied Noord-Oost bestaat uit de wijken:
Belcrum, Doornbos-Linie, Geeren Noord en Zuid, Biesdonk,
Wisselaar, Krogten en Teteringen/Waterdonken. Vanaf april
dit jaar ben ik als wijkBOA aangesteld voor Teteringen/Waterdonken. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor deze wijk.
Dat wil zeggen dat als men overlast ervaart door bijvoorbeeld
fout geparkeerde auto’s of loslopende honden, dit eerst aan
mij gemeld wordt. Wijkagent Rachid en ik hebben hierin een
zelfde aanpak. Wij kijken eerst of een zaak bij ons, wijkzaken
of een andere ketenpartner hoort. Hoort deze melding bij ons,
dan handelen we hem af. Hoort de melding ergens anders,
dan zorgen we dat deze op de juiste plek terecht komt.
Ik doe dit werk met veel enthousiasme en ga graag een gesprek aan. Ik vind het heerlijk buiten op straat, in contact te
zijn met mensen en mijn bijdrage te leveren aan een veilige
leefomgeving voor inwoners van Breda en Teteringen in het
bijzonder. Het werk geeft mij een gevoel van vrijheid, en de
frisse lucht draagt weer bij aan een goede gezondheid. Ik
hoop als wijkBOA mijn bijdrage aan Teteringen te kunnen leveren en hoop dat we er samen iets moois van kunnen maken.
Ik heb al kennis mogen maken met diverse ondernemers, initiatiefnemers en inwoners van Teteringen en Waterdonken. Zo
ben ik bij mw. Snoeren en het personeel van de schoenenwinkel en Oosterhout Tweewielers langs geweest. Ook dhr.
Antonissen van de Dorpsraad heb ik gesproken. De kennismaking met de dames en heren van Team Uniek vond ik heel
bijzonder. Prachtig werk doen zij!
Iedereen die ik inmiddels gesproken heb, heb ik uitgelegd wat
mijn werk inhoudt en waarvoor ze mij kunnen bereiken.
Sommige inwoners hebben mij misschien al een paar keer
bij de basisschool Helder Camara zien staan. Helaas is het af
en toe nodig om hier te staan. Ik heb regelmatig klachten gekregen over het parkeren van voertuigen als men de kinderen
naar school brengt.
Als team werken we veel met de wijkagenten samen. We zijn
dan ook samen op spreekuren te vinden. Op woensdag ben
ik rond 10.00 uur te vinden in het Web. Je kan me hier spreken of gewoon ergens in de wijk als je me ziet. Op woensdag ben ik vaak de hele dag in Teteringen. De overige dagen
ben ik zowel in Teteringen als Doornbos-Linie met mijn maat
Janko van Iwaarden.
Heb je een melding, kan je deze via de BuitenBeter app. Of
neem direct contact met ons op via: 14 076, facebook: gem.
breda, twitter: @BOAbreda of Instagram: JeugdBOA_Breda.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

Tiggelman houdt
grote benefietdag voor KWF
Op zaterdag 19 mei staat Tiggelman Dance & Events bol van
de activiteiten voor het KWF- kankerfonds. Sta op en dans
tegen kanker! De hele dag zal op allerlei manieren geld ingezameld worden voor het goede doel. In de ochtend wordt er,
vanaf 9 uur, een grootse 3 uur durende Zumba-marathon gehouden waarmee leerlingen via sponsors geld binnen halen.
De middag worden er diverse dansworkshops gehouden,
waaraan iedereen mee kan doen. Zo zijn er diverse workshops, o.a. Salsa, country/losse solo-dansjes, en hip-hop.
Alle gastdocenten werken belangeloos mee en de opbrengst
komt geheel ten goede aan het KWF. In de middag van 15.00
tot 17.00 uur wordt er ook een kindermiddag gehouden incl.
springkussen, disco, entertainment en u kunt uw kind ook
gratis laten schminken! De avond wordt groots afgesloten
met een gala-avond waar diverse sprekers komen en waarbij ook zeker veel gedanst gaat worden. Ook in de avond
worden er verschillende activiteiten en spellen georganiseerd.
Alle opbrengst van alle activiteiten en verkocht hapjes zal ook
geheel naar het goede doel gaan. Iedereen is welkom te komen kijken of mee te doen. De entree voor de ochtend en
middag is € 2,50, de entree voor de avond is € 7,50. Deelnameprijs overdag aan verschillende workshops en de
kidsmiddag bedraagt ook € 7,50. Dus kom gezellig langs
of om mee te doen of om de leerlingen aan te moedigen
en te steunen! U vindt op de website hieronder tevens alle
verdere info over deze dag. Of bel naar tel.: 076-5146069
of 06-48505553.
Tiggelman Dance & Events, Slingerweg 95, Breda

er niemand in de omgeving is, bieden de 270 vrijwilligers van
StiB ondersteuning. Met een goed vrijwilligersbeleid, de juiste
uitvoering daarvan, waarborgt StiB dat de organisatie goed
met deze vrijwilligers omgaat.
Erkend & gewaardeerd
Tijdens de beoordelingen werd genoemd dat vrijwilligers van
StiB zich gehoord en gezien voelen. ‘De vrijwilligers zijn erg
tevreden over de betrokkenheid, begeleiding, duidelijkheid,
aansturing en gelijkwaardigheid in de organisatie. Zij voelen
zich erkend en gewaardeerd.’ Ook over deskundigheidsbevordering zijn vrijwilligers positief. “Door het aanbod van cursussen, intervisie, 1 op 1 gesprekken en overleggen zijn er
voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen, te groeien en
hierdoor de kwaliteit van de inzet te handhaven.” Er is volgens
de beoordeling ‘goed geluisterd naar de vraag en wens van
vrijwilligers om meer contact en meer betrokkenheid bij de organisatie te hebben. Vrijwilligers worden nu meer uitgedaagd
om mee te denken en er zijn meer contact- en overlegmomenten.’
Goede samenwerking
Vrijwilligers bij StiB doen fantastisch werk. StiB ziet het keur-

M
FYSIO

Garantie voor succesvol en
kwalitatief vrijwilligerswerk

Deze maand kreeg StiB voor de tweede keer het NOVkeurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Het is dé officiële
en publieke bevestiging dat het vrijwilligersbeleid goed in
elkaar zit. Dat is belangrijk: het keurmerk toont aan dat
vrijwilligerswerk bij StiB kwalitatief goed en aantrekkelijk is.
Daar zijn we trots op. Het is een groot compliment voor
onze vrijwilligers voor hun waardevolle inzet en belangrijk
voor mantelzorgers in Breda.
StiB is het kenniscentrum voor mantelzorg in Breda. StiB
ondersteunt mantelzorgers op maat, onder meer door
preventieve voorlichting en themabijeenkomsten. Maar
ook zet StiB vrijwilligers in om mantelzorgers te ontlasten.
Als de zorg thuis voor mantelzorgers te veel wordt, of als

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

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

merk als een bevestiging van een goede samenwerking met
vrijwilligers, die nodig is om mantelzorgers in Breda zo goed
mogelijk te ondersteunen.
Begeleiding Breda Actief
Breda Actief adviseert organisaties die met vrijwilligers werken, zoals StiB, bij het behalen van dit keurmerk. Breda Actief
kan op meerdere manieren begeleiden en de organisatie op
weg helpen naar een goed beleid en de vertaling hiervan naar
de praktijk. Organisaties die interesse hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met Breda Actief.

Denk je aan scheiden?

Twijfel je nog? Wil je meer weten over de gevolgen? Laat je
informeren bij het IMW (Willemstraat 20, Breda) door deskundigen donderdag van 19.00 tot 21.00 uur. Deelname kost je
niets! Bel 076-5305888 of mail antwoord@imwbreda.nl
17 mei bij elkaar blijven of scheiden?
Ontdek wat de voordelen en nadelen voor jou zijn.
24 mei wat is het effect op je kinderen?
31 mei wat zijn de financiële gevolgen? Kom meer te weten
over voorzieningen v.d. overheid, wetten en regels.
7 juni de echtscheidingsprocedure, een advocaat of
mediator, het ouderschapsplan.
Ga naar www.imwbreda.nl en zoek op ‘Scheiden of toch niet’
voor meer informatie.

Wijkcentrum ‘t Houwke

Kom rikken in ’t Houwke op zaterdag 5 mei van 13.30 tot
16.00 uur. Leuke prijzen. De zaal is open vanaf 13.00 uur. De
kosten: € 1,50.
Zing mee met Zing Mee! Samen bekende liedjes zingen met
accordeonbegeleiding op maandag 7 mei om 14.00 uur tot
16.00 uur in ’t Houwke. Kosten € 1,50 per maand.
In verband met Hemelvaartsdag op donderdag 10 mei is ’t
Houwke gesloten. Op 2de Pinksterdag maandag 21 mei is ’t
Houwke open van 13.00 tot 16.30 uur.
Kom rikken tijdens de rikmarathon op zaterdag 19 mei van
10.00 tot 17.00 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen. De kosten
bedragen € 10,00 inclusief ’s-morgens koffie met koek, een
lunch en ’s-middags hapjes. Aanmelden tot zondag 13 mei bij
Wim Claassen via e-mail: onsvermaak16@gmail.com
Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, tel.: 076-5872924.

Missiehuis St. Franciscus Xaverius
te Teteringen zoekt vrijwilligers
In dit huis wonen religieuzen die het grootste gedeelte van hun
leven zich hebben ingezet voor hun missie in diverse werelddelen.
Zij zijn hier gekomen om niet alleen hiervan uit te rusten maar ook
nog zo veel mogelijk te genieten zolang hun gezondheid dit toelaat.
Er zijn mensen in het Missiehuis momenteel actief, die hen de
noodzakelijke zorg bieden maar ook aandacht besteden aan hun
welzijn om nog zo veel mogelijk een betekenisvol-leven te hebben.
Maar we komen daarbij op diverse gebieden mensen te kort.
Om dit allemaal waar te maken zoeken wij vrijwilligers die b.v.:
• Op vaste tijden mantelzorg kunnen bieden aan de bewoners
die dat nodig hebben.
• Met de bewoners recreatieve activiteiten willen organiseren.
• Heel handig en technisch zijn en tevens bereid zijn om kleine
reparaties in de kamers te verrichten.
• Bekend zijn met de diverse pc-applicaties die ondersteuning
willen bieden bij gebruik ervan door de bewoners.
• Op bepaalde dagen ‘s middags in de eetzaal willen helpen bij het
uitserveren van de maaltijden.
• Ondersteuning kunnen bieden bij het verrichten van
huishoudelijke werkzaamheden.
• Of gewoon ons willen helpen!
Bent u bereid?
Neem dan contact op met Ad Sosef;
tel.: 06-54305663 of e-mail: a.sosef@svdneb.nl
Wij kijken naar u uit!
S.V.D. (Gezelschap van het Goddelijk Woord)
Manager a.i.: A.P.M. (Ad) Sosef - Windmolen 1 - 3146 ST Maassluis

Wijkcentrum Balieweide

Iedere zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur meidenclub (leeftijd
tussen de 4 en 16 jaar) met creatieve activiteiten en huiswerkbegeleiding in wijkcentrum Balieweide. Een wijkinitiatief georganiseerd door vrouwenclub Karima.
Iedere maandag is er vrije inloop om te bridgen. Dat maakt
spelen op een bridgeclub toegankelijk voor iedereen, zonder
druk van iedere week spelen of de verplichting van een lidmaatschap. Zowel beginners als gevorderde bridgers treft u
aan. Deelname €1,50 incl. koffie. Van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Een bingo met leuke prijzen: op dinsdag 8 mei van 14.00 tot
16.00 uur. (De zaal is open vanaf 13.30 uur). Er zijn vijf rondes.
Een bingokaart kost € 3,00.
Iedere dinsdag in mei van 14.00 tot 15.30 uur (behalve 8 mei),
ouderwetse gezelligheid. Ga de uitdaging aan en speel mee
met b.v. Rummikub, Scrabble, Kolonisten van Catan, schaken, dammen, kaarten, sjoelen of andere gezelschapsspellen. Natuurlijk bent u vrij om zelf ook een spel in te brengen.
Kom op woensdag 9 mei vanaf 17.30 uur genieten van een
heerlijke Chinese maaltijd! De kosten zijn € 8,30 (BredaPas
€ 5,15) incl. een nagerecht. Aanmelden t/m 7 mei.
Rikken en jokeren op donderdag 10 mei van 13.30 tot 16.30
uur, met leuke prijzen. Kosten: € 1,50.
Vrijdag 11-18-25 mei van 10.00 tot 12.00 uur hersengymnastiek. Verschillende geheugenspelletjes om je brein te trainen op een ongedwongen manier.
Wijkcentrum Balieweide, Baliëndijk 82, tel.: 076 - 5875028.

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

KONINGSDIJK 24
OOSTERHOUT
tel.: 0162-453159
www.drukkerijzopfi.nl
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