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DORPSRAAD TETERINGEN

Vrijwilligers
maken Teteringen!

Op allerlei terreinen zijn in Teteringen honderden vrijwilligers actief om steun te geven aan
de vele activiteiten op verschillende gebieden. Dit niet alleen in de besturen van de vele
verenigingen maar ook als hulp bij activiteiten. Voorbeelden
daarvan: verkeersbegeleiders bij de avondvierdaagse, hulp bij
de zomerfeesten (voormalig kermisweekend), hulpouders op
de vier Teteringse scholen en assistentie om hulpbehoevenden via de Zonnebloem en ouderen via de KBO ontspanning
te bieden, organisatie van de vele carnavalsactiviteiten en activiteiten voor de jeugd, hulp in de parochie, begeleiders bij de
vele sportieve activiteiten en nog veel meer. Alleen al in Park
Zuiderhout is een groep van bijna 100 vrijwilligers actief om
de vele activiteiten voor de 200 bewoners te verzorgen. Toch
is de behoefte aan meer vrijwilligers bij veel organisaties een
punt van aandacht. Park Zuiderhout heeft zelfs een aparte
vrijwilligers coördinator aangesteld om het aantal in stand te
houden. Wellicht ook voor nieuwe inwoners van Teteringen
een taak om een bijdrage te leveren aan het welzijn in Teteringen. Immers binnen de vele nieuwe bewoners is vast veel
kennis en ervaring om het wonen in Teteringen nog leuker te
maken.

Blèrsikkenbal: doe ook mee!

We zijn er dit jaar op tijd bij, maar op 10 november 2018 is het
weer zover! Dan is het tijd voor een spiksplinternieuwe editie
van het Blèrsikkenbal, met als motto: ‘ut klinkt als un klokske’.
Ook dit jaar moet het weer een mooi feestje te worden. Daarvoor hebben we jullie en jullie carnavaleske liedjes en acts
hard nodig. Wie weet doe je deze zomer nog wat inspiratie op. Ben jij normaal gesproken de karaoke-koning van de
camping? De nachtegaal van de Spaanse costa? Of zie je
nog een carnavalesk idee voorbijkomen tijdens het zomercarnaval in Rio? Twijfel dan niet en vertoon jouw kunsten op het
podium bij het Blèrsikkenbal. Stuur een mail naar: blersikken-

bal@gmail.com We helpen je graag met het schrijven van een
tekst, of met het zoeken naar muzikale begeleiding.
Meer weten over het Blèrsikkenbal? Kijk dan op www.facebook.nl/blersikkenbal. Wij wensen iedereen een zonnige, inspiratievolle zomer. Graag tot 10 november!

Berichtgeving Gezondheidscentrum Teteringen

In navolging op onze eerdere berichtgeving in de Allerlei omtrent de ontwikkelingen van het Gezondheidscentrum Teteringen volgt hier een nieuwe update.
Zoals eerder aangegeven heeft het college van B & W Breda
in januari een uitspraak gedaan waarin geconcludeerd werd
dat er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd dient te worden naar de verschillende locaties op, aan of in de directe
nabijheid van het Willem Alexanderplein om een goede uitspraak te kunnen doen over de beste locatie om het gezondheidscentrum te kunnen realiseren.
Inmiddels zijn de diverse locaties uitgebreid onderzocht.
De voorlopige conclusie van het onderzoek is dat er nu nog
twee mogelijk geschikte locaties resteren. Dit betreft de locatie op het W. Alexanderplein en de Rabobank-locatie aan
het plein.
Beide opties worden verder onderzocht, waarbij op dit moment de Rabobank-locatie serieus wordt onderzocht met de
gemeente Breda.
Deze informatie hebben we als initiatiefnemers ook besproken
met de directe omwonenden van het Willem Alexanderplein.
Wij vinden juiste communicatie met zowel de direct omwonenden als het dorp erg belangrijk.
We hopen later in dit jaar met meer nieuws te kunnen komen.

I.v.m. de zomervakantie verschijnt er géén Aller-Lei op
18-25 juli en 1-8 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
Zondag 15
10.00 uur
Misdienaar
Intenties

juli
Eucharistieviering - Pater E. Owusu -Willebrordkoor
Elias Kruis
Cor Nooyen (jgt); René Kaijen; Toon van Oosterhout;
Karel v. Lieshout; Conny v.d. Brand e.v. Walter Verdaas;
Jac Snijders.

Donderdag 19 juli
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Zondag 22 juli
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden - Mevr.
Marga de Ridder (overweging ) - Willebrordkoor
Misdienaars Florent Muskee; Rose Marie Muskee
Intenties
Anna Buiks (jgt); Cor Buiks; ouders Marinus v. Haperen
en Maria Buiks; Jan v. Haperen en Toos v.d. Wijngaard;
Corrie v. Haperen en Jac v.d. Veeken; Merijntje Schimmel; Kelly Dumpleton; Maria de Bie-Verschueren; Liza
Aarts e.v. Jan Rombouts; Sjaak Theeuwes; Conny v.d.
Brand e.v. Walter Verdaas; Jac Snijders; Frans Ermes.
Donderdag 26 juli
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje.
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Zondag 29
10.00 uur
Misdienaar
Intenties

juli
Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Erika van den Broek
Cees en Door Kleindop-Kimenai; Riet van Gils-Pijpers;
Conny van den Brand e.v. Walter Verdaas; Jac Snijders;
Piet van Nimwegen; Frans Ermes.

We gedenken dit weekeinde de overledenen van juli 2017
Jo van Zon e.v. Wim Snoeren; Thomas Graham.
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.

Uit het pastoraal team
Vakantie.....tijd om stilte
Het is vakantie tijd. De zon schijnt volop met zijn volle kracht.
Ook voelen wij de zomerse warmte in ons land. Vakantie is
een tijd om de accu op te laden, samen met familie ergens
heen te gaan of tijd te nemen voor zelf of voor elkaar. Het is
ook een tijd om tot bezinning te komen, weg van alle commotie en stress en genieten van natuur en stille. Het is ons al-

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

lemaal bekend dat de werkdruk in onze samenleving ontzettend groot is. Omdat de lonen zo hoog zijn wordt er het eerst
bezuinigd op personeel en moeten de werknemers steeds
meer gaan presteren. Is er in de gezinnen nog tijd om samen
te eten? Of eet ieder op eigen gelegenheid? Hoe vaak moeten
we niet tegen onszelf en anderen zeggen: ‘Ik heb geen tijd’.
We hebben daarom allemaal behoefte aan momenten van
rust. Even lekker niets doen. Niets moeten, geen gezeur aan
onze kop. Hoe drukker we het hebben, hoe meer we momenten van stilte moeten nemen. Dan werken we daarna veel
geconcentreerder en dus efficiënter. In de bijbel lees je dat
Jezus vaak tijd nam om in stilte te zijn en te bidden.
Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te
bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. (Lucas 6:12).
Als jij verlangt om op Jezus te lijken, hoe vaak doe jij dit? Hoe
vaak zoek jij een eenzame plaats op? Jezus laat door het hele
Evangelie heen zien dat dit telkens belangrijk is voor Hem. Hij
zoekt, midden in de hectiek van Zijn bediening telkens weer
de eenzaamheid op. Hij doet dat niet op zijn bed in het huis
waar Hij verbleef, maar Hij ging er midden in de nacht voor
naar een eenzame plaats om in de stilte te spreken met Zijn
Vader. Als je naar de dagplanning van Jezus kijkt, zou je zeggen dat er voor deze stilte momenten helemaal geen tijd was.
Rust kreeg Hij bijna niet, maar Hij nam het wel. Rusteloos is
ons hart, tot het rust vindt in God!
Ik wens jullie allen een fijne vakantie tijd en ook veel momenten van stilte.
Pater Richard Lobo
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.
Parochie uitstapje
Ook dit jaar gaan we met de parochianen van de Augustinusparochie op stap. Het doel van de reis is het moederhuis
van de Paters van de SVD in Steyl in Limburg. We brengen
een bezoek aan het Missiemuseum en mogen rondwandelen
in de prachtige tuinen die het huis omringen. De kosten voor
dit uitstapje bedragen € 30,00, inclusief koffie onderweg, de
lunch koffie, entree missiemuseum met rondleiding. U kunt
zich opgeven in ‘t parochiecentrum/secretariaat van uw parochiekern. We verzoeken u bij opgave het bedrag van € 30.00
(p.p.) te voldoen. Opgeven kan t/m maandag 15 juli.
Opstapplaatsen: 08.15 uur Lucaskerk, Haagse Beemden;
Tweeschaar 125, 4822 AS Breda. 08.30 uur Franciscuskerk,
Breda Noord; Belgiëplein 6, 4826 KT Breda. 08.45 uur Willibrorduskerk, aan het Willem Alexanderplein in Teteringen en
om 09.00 uur Michaelkerk; Breda Oost; Hooghout 67, 4817
Breda. We willen rond 18.00 uur weer terug zijn in Breda.

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

PIANOSTUDIO FRANK ANTENS
PIANOLESSEN en OPTREDENS
www.frankantens.com
06 24 749 440
KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

Zomerprogramma
In het kader van Zomerprogramma van de Augustinusparochie komt Rob van Uden over zijn
nieuwe dichtbundel vertellen.
Rob van Uden is werkzaam als diaken in de parochie in Rijen. Naast zijn werk als diaken treedt hij
op als dichter en verhalenverteller.
Zijn gedichtenbundel David leidt ons binnen in
de Bijbelse tijd, maar confronteert ons ook met
onze eigen tijd. Het woordgebruik van de dichter
en de foto’s van de Palestijnse gebieden brengen
heden en verleden samen. In de gedichten komen
verschillende thema’s aan bod, zoals geboorte,
dood, liefde, haat, geloof en trouw. Door zijn manier van spreken weet Rob van Uden mensen te
boeien. Het belooft dan ook een interessante middag te worden. U bent van harte welkom op 18
juli a.s. om 14.30 uur in de Lucaskerk.

De eerstvolgende Aller-Lei verschijnt op 15 augustus!

Overzicht Zomerprogramma 2018
17 juli: Start Annanoveen: 19.00 uur Annakapel.
18 juli: Verhalenverteller Rob van Uden in de Lucaskerk.
21 juli: Parochie uitstapje naar Steyl.
25 juli: Film in de Michaelkerk.
26 juli: Afsluiting Annanoveen om 12.00 uur.
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.
Ceremonie
De zoektocht naar Ceremonie is zonder twijfel een van de
meest belangrijke en dankbare ondernemingen voor ieder
mens die in verbinding wil staan met de immense realiteit
die we Leven noemen. De meesten ontdekken dat ze een
sterke behoefte hebben aan Ceremonie en manieren om
aan de Schepping te raken, maar weinig mensen doen ook
werkelijk moeite om die behoefte te verwezenlijken. Waarom
die drang? Die komt voort uit onze behoefte de Balans te
herstellen met ons wezen. Daarvoor moeten we erkennen
dat we een deel zijn van de levende Schepping. Onze geest
zoekt naar speciale manieren en momenten om het Leven
en onze plaats in de Schepping te vieren. Het is heel jammer
dat veel mensen het moeten doen zonder die bijzondere rituelen. Mensen die Ceremonie vermijden, ontzeggen zichzelf
de intimiteit met hun diepste natuur, en zij leven in een fantasie. Mensen met een criminele levenswijze gaan Ceremonie
uit de weg, omdat het hen confronteert met hun geweten.
Schepping is Leven, en bezit de absolute Kennis. Alles wat
er op de aarde voorvalt wordt geweten in de Schepping, en
ieder levend wezen is in de Schepping gekend. De Schepper oordeelt niet over mensen omdat de Schepping weet dat
mensen moeten leren voor zichzelf verantwoordelijk te zijn.
Het Leven is de grootste Leraar van alle menselijke geesten.
Nergens in het universum, nergens in ruimte en tijd , is er een
wonderbaarlijker plaats dan hier in dit Leven. Hier, met Moeder Aarde, rust de ervaring waarvan we moeten leren - dat is
de reden waarom we mensen zijn. Allen die zich bewust zijn
van het leven, voelen ook dat ze hun bestaan willen vieren
met persoonlijke Ceremonieën. Zij die behoefte hebben aan
Ceremonie luisteren naar de tijden en seizoenen van Moeder
Aarde.
uit PBS
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67:
Zo. 15 juli 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.
Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96:
Zo. 15 juli: Kerk gesloten.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 15 juli 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen, Breda.
Katjeskelder
Zo. 15 juli 09.00 uur: Ds. M. Bonzio, Kampen.

Park Zuiderhout

Culinair genieten
Tijdens de zomermaanden kunt u genieten van
heerlijke the-madiners van ons gastronomisch
team: donderdag 12 en 26 juli: barbecue; donderdag 9 en 23 augustus: Italiaans. De kosten
voor een diner zijn €18,00 incl. 2 drankjes naar keuze.
Lezing Salonbibliotheek Bert Haanstra
Op vrijdag 20 juli bent u van harte welkom voor een lezing van
Jan Mackenbach over Bert Haanstra. De Nederlandse filmregisseur Haanstra legde de jaren ‘50 en ‘60 op bijzondere

Bloemisterij

i.v.m vakantie zijn wij de dinsdagen
10/17/24/31 juli en 7/14 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

Koningsdijk 24 - 4905 AP Oosterhout
Tel.: 0162-453159 www.drukkerijzopfi.nl
wijze vast. Tijdens de middag ziet u twee korte documentaires en twee artistieke films.
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.
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
zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl - www.parkzuiderhout.nl

SVT/KBO

Woensdag 18 juli a.s. om 14.00 uur is er een
bingo voor SVT/KBO leden in ‘t Web. De bijdrage
in de kosten is € 3,50 voor koffie/thee en een
drankje in de pauze. Er worden 5 rondes gespeeld voor mooie prijzen. Ook is er deze middag een loterij
met veel verrassingen. Leon Snoeren, de Jumbo en Apotheek Teteringen zijn de plaatselijke vaste ondernemers die
waardebonnen schenken. Noteer de volgende bingo-datum
ook alvast in uw agenda: 15 augustus!
De datum voor de Bedevaart in Meerseldreef is veranderd, het is 22 augustus a.s. geworden!

Busreis SVT/KBO
Op woensdag 12 september 2018 organiseert de SVT/
KBO voor de leden een prachtige busreis naar het Brabantse Soerendonk. Ze gaan o.a. de smokkeltocht rijden 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.

Zomertelling ganzen 2018

Zaterdag 21 juli a.s. organiseert Faunabeheereenheid
Noord-Brabant voor de zesde keer de jaarlijkse zomertelling van ganzen in Brabant. Ook in de andere provincies worden ganzen geteld. De coördinatie wordt
gedaan door de Brabantse Wildbeheereenheden. Tellingen van zomerganzen zijn belangrijk om per provincie
en landelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van de
populaties. Het beleid in Noord-Brabant is gericht op
een evenwicht tussen behoud van een duurzame populatie en een acceptabel schade- en veiligheidsniveau. De telgegevens vormen daarom
een belangrijke basis voor het beheer van ganzen. De telling van 2017 kwam nagenoeg overeen met de telling van 2016, toen er bijna 20%
meer ganzen werden geteld dan het jaar daarvoor. Het totale aantal zomerganzen bedroeg
in Noord-Brabant in 2017 ruim 55.000 waarvan de grauwe gans met bijna 35.000 stuks de
grootse groep vertegenwoordigd.
Omdat er verschillend tegen ganzen aangekeken wordt, is gezamenlijk tellen belangrijk.
In Noord-Brabant is ervoor gekozen om alle,
in het buitengebied actief zijnde organisaties
(WBE’s, terreinbeherende organisaties, agrarische natuurverenigingen, vogelwerkgroepen
en gemeentes) uit te nodigen om deel te nemen aan de tellingen. Om betrouwbare tellingen te kunnen uitvoeren is er een landelijk
telprotocol opgesteld. De WBE’s organiseren
en tellen en de FBE’s verzamelen aantallen per

L. v.d. Westen Montage
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

provincie. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging voegt de cijfers samen tot een
landelijk overzicht.

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

Pilot leefstijlmonitoring

Begin 2018 zijn Zorg voor elkaar Breda en Avans Hogeschool
gestart met een testperiode van beweegsensoren bij alleenstaande ouderen: Sensara leefstijlmonitoring. Dit is een makkelijk te gebruiken online leefstijlmonitor die kinderen, vrienden
of buren van een alleenstaande oudere waarschuwt, als er
iets aan de hand is. Hierdoor kunnen ouderen langere tijd veilig in hun eigen huis blijven wonen. In de afgelopen maanden
zijn de eerste 60 huizen voorzien van sensoren. Deelnemers
zijn zeer positief. Reden om de pilot de komende maanden
uit te breiden. In totaal is er ruimte voor 1000 huishoudens.
Aanmelden
Zorg voor elkaar Breda is op zoek naar inwoners die mee
willen doen met dit onderzoek. Deelname is het eerste jaar
gratis. Woont u alleen en wilt u graag oud worden in uw eigen
huis? Maar maakt u zich zorgen of dit nog wel mogelijk is?
Heeft u of bent u een betrokken mantelzorger, die graag inzicht heeft en wat hulp kan gebruiken? Neem contact op met
Zorg voor elkaar Breda via (076) 525 15 15 of kijk op https://
sensara.eu/gemeente-breda/
Leefstijlmonitoring
Sensara is een voorbeeld van hoe nieuwe technologie kan
helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het geeft
rust. Voor mensen zelf, omdat ze weten dat er op hen wordt
gelet. Maar ook voor de omgeving, voor iedereen met een
zorgtaak. Via de app blijven ze op de hoogte. Als er iets aan
de hand is, ontvangen ze automatisch bericht. Een telefoontje
is dan genoeg om erachter te komen of er hulp nodig is.

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!

