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DORPSRAAD TETERINGEN

Buitenslapers in Teteringen?

Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten de hoeveelheid afval te verminderen door
huishoudelijk afval meer gescheiden te verzamelen. Naast de rolcontainers voor verpakkingen,
papier en groen moest het restafval gedeponeerd worden in
de centrale ondergrondse containers. Dit heeft vooral in de
laagbouwdelen van Breda prima resultaten opgeleverd. Een
onderdeel van het besluit was ook het ophalen van de rolcontainers via verzamelplaatsen. Dat betekent dat deze moeten
worden aangeboden op door de gemeente daarvoor aangewezen plaatsen op een afstand van maximaal 100 meter
vanaf de woning. In delen van Breda is dit systeem inmiddels ingevoerd en nu is Teteringen aan de beurt. De Dienst
Afvalservice heeft samen met Gebiedsbeheer een onderzoek
uitgevoerd om een oplossing te vinden die de minste overlast met zich meebrengt. De inwoners aan de oostzijde van
de Oosterhoutseweg zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De
besluiten voor de westzijde van Teteringen zullen op korte termijn volgen door middel van een Breda-bericht. Half september zullen stoeptegels worden geplaatst waaruit blijkt waar
de containers moeten worden aangeboden. Vanaf 12 oktober zullen de containers alleen nog op deze plaatsen worden
opgehaald. Op andere plaatsen zullen deze blijven staan. Dit
systeem vraagt wel enige burenhulp om minder validen te helpen. Wel blijkt dat geleegde bakken soms te lang buiten blijven staan of te vroeg worden geplaatst. De gemeente noemt
dit zogenaamde ‘Buitenslapers’, dit veroorzaakt vaak frustratie. Wij hopen dat ook dit in Teteringen met enige burenhulp
kan worden voorkomen.

Landjesgym loopt voor
Jonge dementie (JD)

deel te nemen met een doel. Een persoonlijk doel als mijn
persoonlijke tijd verbeteren, dat zag ik niet zo zitten. Als een
maatschappelijk doel werd een sponsor loop geboren. Dan is
de vraag weer, wie wil ik sponsoren? Aan Pink Ribbon dacht
ik het eerst. Toch laat ik mijn keuze vallen op een project waar
ik al 3 jaar bij betrokken ben. Een lotgenoten groep voor jonge
mensen met dementie en de mantelzorgers. Ik wil graag dit
project een doorstart bieden. 3 jaar geleden zijn we gestart
met 2 echtparen, nu is de groep uitgegroeid naar 7 echtparen
die 1 keer per maand bij elkaar komen. Samen in beweging
komen, letterlijk met een gespreksgroep voor de mantelzorger. Bewegen blijft voornaam. De sporten badminton en
trefbal zijn favoriet, en samen met een uurtje wandelen. We
wandelen bij Beum in Dorst. Naast samen bewegen, is er
een gespreksgroep voor mantelzorgers, voor ondersteuning
en advies. Ervaringsverhalen, luisteren en elkaar helpen zijn
handvatten die we aanbieden. Van hulp en advies in zorgland
wordt graag gebruik gemaakt. Om dit initiatief beter vorm te
geven, om bijvoorbeeld een gastspreker uit te nodigen, samen te koken, een uitstapje te maken zijn financiële middelen
hard nodig. Via sponsoring hoop ik deze financiële middelen
op te halen. Hulpmiddelen in natura zijn ook mogelijk. Bij natura denk ik aan fruit om moes of jam te maken, ingrediënten
voor een lunch of avondmaaltijd. Samen eten verbindt. Ook
zijn samen muziek maken en een luisterend oor bieden een
mogelijke bijdrage. Ik sta open voor nieuwe ideeën.
Wilt u meer info over dit initiatief, kijk op de link: https://goo.
gl/fV8Pp1. Wilt u financieel steunen? Dat kan op IBAN NL37RABO 0332492400 t.n.v. J. Ververs, o.v.v. Singelloop JD
Een persoonlijk bericht graag richten aan Landjesgym; Jolandaververs1967@gmail.com
Ik geef u graag meer uitleg over mijn initiatief. Doet u mee, dit
fantastische initiatief ondersteunen?
Jolanda ververs

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

Na 5 jaar waarin ik steeds een nieuwe blessure kreeg is nu
de tijd aangebroken om de singelloop in Breda te lopen, zondag 5 oktober. Ik heb me voorgenomen om aan deze loop

BEL 0165 - 578222

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 16 september
10.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owusu
Willebrordkoor
Misdienaar Erika van den Broek
Intenties
overl. fam. v. Zon-Ludeman; overl. fam. SnoerenVerbunt; Jo van Zon e.v. Wim Snoeren; ouders
Pieter v. Beek en Catharina Maas en zoon René;
Cor en Nel Akkermans; Piet van Nimwegen en
echt. Mien v.d. Klundert; René Kaijen; Toon van
Oosterhout; Christina Backx-Havermans; Conny
van den Brand e.v. Walter Verdaas; Frans Ermes;
Toos Hoogelander-van Doremalen; Arnold v.d.
Berg e.v. Anneke van den Berg-Smits;
Bets Damen-van Dun.
Donderdag 20 september
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intentie
o.a. Bets Damen-van Dun.
Overleden
Vrijdag 31 augustus is Bets van Dun, weduwe van Hein Damen, overleden op 93 jarige leeftijd. Haar afscheid in onze
kerk en haar bijzetting in het graf van haar man, waren woensdag 5 september.
Uit het pastoraal team
Hoe moet het nu verder? Heeft paus Franciscus óók weggekeken toen hem werd verteld dat een belangrijke kardinaal
in Amerika - mgr. McCarrick - jarenlang jonge en volwassen
seminaristen seksueel heeft misbruikt?
Die beschuldiging komt van aartsbisschop Carlo Maria Virganò. Deze monseigneur blijkt te horen tot een groep hooggeplaatste leiders binnen de kerk. Zij vinden dat paus Franciscus te veel toegekeerd is naar de maatschappij en te modern.
Bovendien is zijn interpretatie van de kerkelijke leer ketters.
De katholieke leer is bij hem in verkeerde handen, zeggen zij.
Hij zaait alleen maar verwarring.
Zij waren van het begin af niet blij met zijn benoeming tot
paus. Zouden zij via het misbruikschandaal paus Franciscus
zwart willen maken, om hem definitief onderuit te halen? Het
zou zomaar kunnen. Het wordt dus menens de komende tijd
in onze kerk. Het wachten is op paus Franciscus. Een paar
dagen geleden gaf hij een voorzichtige reactie en zei tijdens
de preek in een eucharistieviering: ‘Tegenover leugens en
schandaal passen alleen waardigheid en stilte. Die overwinnen, maar via het kruis.’
Paus Franciscus ging uit van het evangelie (Lucas 4, 16-30)
waarin Jezus, teruggekeerd in Nazareth, met wantrouwen begroet wordt. ‘Ze brachten Hem naar de rand van een berg om
Hem naar beneden te storten. Maar Hij ging tussen hen door,
zijns weegs.’
Mensen die uit zijn op schandaal en verdeeldheid en dat binnen de eigen gelederen. Hoe moet het nu verder? Heeft paus
Franciscus weggekeken of zijn zijn tegenstanders mensen die
alleen maar schandaal, verdeeldheid en vernietiging zoeken?
Hoewel ik er normaal gesproken ernstig tegen ben hoop ik dit
keer dat het ‘nepnieuws’ is.
Pastor Ben Hendriksen
Ouderenpastoraat
Op maandag 1 en donderdag 4 oktober organiseren we weer
de middagen voor de ouderen vanaf 80 jaar en hun partners
in de ontmoetingsruimte van onze kerk, van 14.00 tot 16.30
uur. Dit keer laat Pater Richard Lobo u kennismaken met zijn
geboorteland: India. Hij vertelt o.a. over de cultuur, de gewoonten en de religie. Ook anderen die belangstelling hebben
willen we uitnodigen. Wel graag tevoren aanmelden op het

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

parochiecentrum, geopend elke werkdag van 09.00 tot 11.30
uur, of bij iemand van de werkgroep, tel.: 076-5713203. Bij de
koffie wordt gezorgd voor een Indiaas koekje.
De middagen zijn gratis, maar een bijdrage in de onkosten is
welkom. We sluiten af met een gezellig samenzijn onder het
genot van een drankje en een knabbeltje.
Weet dat u welkom bent!
Gregoriaanse vesperdienst
Op 29 september viert de kerk het feest van de H. Aartsengelen Michaël, Gabriël en Raphaël. Voor dit feest zijn mooie antifonen geschreven die de beleving van de betekenis van deze
aartsengelen goed weergeven. In de eerste antifoon gaat het
om God, de Koning van de Engelen; in de tweede antifoon:
ik zing onder het toekijken van de engelen de lof Gods; in de
derde antifoon: alle engelen stonden rond de troon van God
en vereerden hem; en bij de Magnificat-antifoon: Michaël, Gabriël en de cherubim en seraphim houden niet op dagelijks uit
te roepen: ‘Waardig zijt gij, Heer, de lof te ontvangen, alleluia!’
Soms zijn de vespers wat ‘gewoner’, wat dichter bij onze eigen beleving. Maar af en toe alle verhevenheid toelaten en je
niet afvragen wat het precies betekent, maar het mysterie het
mysterie laten zijn: dat is soms ook wel erg mooi.
Viert u mee? Om 18.40 uur oefenen we enkele Gregoriaanse
stukken, u bent zelf het zangkoor! Om 19.00 uur begint de
vesperdienst.
Monique Tonino
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 16 sep. 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. 16 sep. 10.00 uur: Ds. C. Nieuwenhuizen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 16 sept. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Dankbaarheid als medicijn
Dankbaarheid is als een medicijn voor de ziel. Wie dankbaar
is, is minder bevattelijk voor burn-out, raakt niet verbitterd en
staat gelukkiger in het leven, zo wijst onderzoek uit. Kun je
dan voor geluk kiezen? Tot op zeker hoogte wel, zegt theologe Marije Vermaas. Veel bijbelse personen kozen ervoor om
niet alleen naar hun zorgelijke omstandigheden te kijken. Zij
keken ook omhoog. ‘Zij dankten God voor wat zij wel hadden. (…) En daardoor kregen ze nieuw perspectief, ontvingen
ze moed en hoop.’
Dankbaarheid laat je inzien wat je wel hebt, daarvan te genieten en je erover te verwonderen. Door bijvoorbeeld bewust
te kijken en te benoemen aan het einde van de werkdag wat
je precies allemaal hebt gedaan en wat je voor elkaar hebt
gekregen (ook al is je to-do-lijst misschien nog lang niet afgerond), en daar dankbaar voor te zijn, ervaar je meer voldoening over je dag dan als je alleen maar kijkt naar wat er
allemaal is blijven liggen. Het is dan ook bewezen dat dankbaarheid de kans op een burn-out verkleint. Daarnaast wordt
gezegd dat dankbaarheid als een medicijn is voor de ziel,
omdat het bitterheid kan helpen voorkomen. Door namelijk
te kijken naar wat je wel hebt, in plaats van te vergelijken met
anderen, leer je te waarderen wat je hebt (ontvangen). Dat
kan materieel zijn, zoals een goed salaris, een huis om in te
wonen of immaterieel, zoals je talenten, lieve vrienden om je
heen of gezondheid.
Al van jongs af aan leren we om dankbaar te zijn. Kreeg je een

Dankbetuiging

Arnold van den Berg
Arnoldus Henricus Andreas
* Oisterwijk, 7 september 1934
? Teteringen, 15 augustus 2018

Onze oprechte dank voor uw warme medeleven en belangstelling bij het overlijden van mijn man, pappie en opa.
Teteringen, september 2018
Anneke van den Berg-Smits
Kinderen en kleinkinderen

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
plakje worst bij de slager, dan hoorde je de stem van je moeder: ‘Wat zeg je dan?’ Vervolgens werd het van ons verwacht
om hoorbaar onze dankbaarheid te uiten voor deze lekkernij.
Danken wordt aangeleerd. Allereerst omdat het correct en
beleefd is om je dankbaarheid voor iets dat je hebt gekregen
te uiten. Maar misschien ook omdat ouderen hebben ontdekt
dat wanneer je dankt, deuren open gaan. In vreemde landen
bijvoorbeeld. Als je al stotterend in het Frans een stokbrood
probeert te bestellen, dan wordt je onhandigheid al snel vergeten als je daarna ‘merci’ zegt. Grote kans dat de bakker je
met een lach het stokbrood overhandigt. Met dankbaarheid
bereik je veel. Dat geldt ook in niet-materiële zin: ook geestelijk gezien gaan deuren open als je dank zegt. Niet voor niets
luidt de Bijbelse opdracht: ‘Wees dankbaar!’ Het helpt om
de dingen in een ander perspectief te zien, om in plaats van
gericht te zijn op wat er ontbreekt, te zien wat er wel is.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING? BEL 0165 - 578222

Goed ouder worden,
kunnen we dat leren?

Kruiswerk Teteringen uitnodigt u uit om samen na te denken over dit thema
We doen maar of iedereen jong moet blijven en tegelijk noemen we elke 50 plusser al ‘oud’.
Veronique Zoontjes van STIB, Breda houdt een lezing over
het onderwerp en daarna willen we stilstaan bij de mogelijkheden in Teteringen om ons beter te kunnen oriënteren op
deze belangrijke fase in ons leven. We sluiten de middag af
met gesprekken met elkaar, waarin ieders ervaringen met het
ouder worden gedeeld kunnen worden.
We nodigen geïnteresseerden voor deze thema middag uit op
donderdag 4 oktober om 14.00 uur in het gemeenschapshuis
het Web aan het Zuringveld in Teteringen.
U kunt zich aanmelden vóór 26 september per mail: kruiswerkteteringen@kpnmail.nl en bij Truus van Casteren, tel:
076-5873025.

KBO Teteringen

Op woensdag 19 september 2018 is er een
bingo voor de SVT/KBO leden om 14.00 uur in
‘t Web. Bijdrage in de kosten € 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.
Graag tot ziens bij deze gezellige middag. Noteer 24 oktober
ook alvast in uw agenda, dan is de volgende bingo!
Blijf niet thuis zitten!

PLUS zangkoor weer van start

Na een lekkere vakantie, staat iedereen te trappelen om zijn
hobby weer op te pakken. Deze week is daarom dan ook
PLUS weer van start gegaan. Deze nieuwe start maakt het
ook voor nieuwe leden mogelijk om aan te sluiten. Heb je altijd
al willen zingen in een ongedwongen en gezellige sfeer? Sluit
je dan aan bij dit gezelligheidskoor.
Aan PLUS zitten uiteraard alleen maar pluspunten vast. De
naam is dan ook niet voor niets gekozen. Het belangrijkste
is dat de deelnemers met elkaar samen besluiten wat leuk is
om te zingen. Dat er verder geen eisen gesteld worden aan
de muzikale kennis van de deelnemers maakt de instap ook al
weer makkelijker. En we houden het bij Hollands. Wel zo makkelijk. Het tijdstip, maandag om 14.00 uur in Teteringen maakt
het wel heel makkelijk voor iedereen die er wat moeite mee
heeft om ’s avonds of in het donker nog over straat te gaan.
In het koor is een prima sfeer. Er wordt veel gelachen. En de
pauze dreigt zo gezellig te worden, dat de dirigente het soms
moeilijk heeft om iedereen weer aan het zingen te krijgen.
Heeft u ook zin om op een ongedwongen wijze lekker samen
met anderen met muziek bezig te zijn, kom dan een keertje
meezingen. Maar wees er op voorbereid dat je dan meteen
gewonnen bent voor dit koor.
Wij zouden het leuk vinden als je ook met ons mee gaat zingen. Kom het gewoon eens proberen en je wordt met open
armen ontvangen. Iedere maandag om 14.00 uur in de
Dorpsherberg. We zingen tot 16.00 uur. Als je nog meer wilt
weten, bel dan even met Bea, tel.: 06-22913914.
Primeur voor de Dorpsherberg

Dinner Show Glamorous

De Dorpsherberg in Teteringen heeft een nieuw initiatief. Voor
het eerst organiseren zij een dinner show. En dan meteen
maar één met veel glamour en glitter. Want de hoofdact van

deze avond zijn de Show Girls. Een act die in grote theaters
staat en al vele dinner shows verzorgd heeft.
Op zaterdag 6 oktober gaat om 18.30 uur de zaal open en
ontvangen de artiesten je. Zij begeleiden je naar je plaats waar
je je eerste welkomst drankje krijgt aangeboden. Gebruik
deze mogelijkheid meteen als fotomoment! Want je krijgt niet
vaak de kans om samen met één van de Show Sisters in vol
ornaat met alle lichtjes, veren en glamour, op de foto te gaan.
Neem samen met je gezelschap plaats achter de feestelijk
gedekte tafel, en geniet van de wervelende show die door
de inmiddels gerenommeerde Show Sisters, samen met enkele gastartiesten, tussen de drie gangen van het diner, opgevoerd wordt. Wees gerust, als je aan het eten bent, houden
zij hun mond, zodat je gezellig met elkaar van alle gerechten
kunt genieten en de laatste nieuwtjes kunt uitwisselen. Uiteraard kun je na het diner nog wat blijven hangen om in een informele sfeer nog wat te drinken. De Show Sisters verzorgen
dan de muzikale omlijsting. En wie weet, zing je met ze mee.
Kaarten voor deze dinner show Glamorous zijn beperkt beschikbaar in verband met de capaciteit van de locatie. Wees
er dus snel bij. De kaarten zijn verkrijgbaar voor € 39,50/p.p.
(welkomstdrankje, 3-gangendiner en avondvullende muziekshow, excl. drankjes). Bespreek de kaarten bij de Dorpsherberg in Teteringen of via beahakkens@hotmail.com
Lekker eten en een mooie show. Kan een zaterdagavond nog
leuker zijn?

Grote Clubactie
Verenigingen uit Teteringen gaan vanaf 15 september
loten verkopen van Grote Clubactie
Vanaf 15 september gaan er weer 225.000 enthousiaste
clubleden op pad om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Leden van verenigingen uit Teteringen doen mee aan
de jaarlijkse actie om hun clubkas een financiële injectie te
geven. Verenigingen in Nederland rekenen elk jaar op de opbrengsten van de Grote Clubactie om de clubkas te spekken. Clubs hebben deze middelen vaak hard nodig, voor de
aanschaffing van nieuwe materialen of de organisatie van een
jeugdactiviteit. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten
gaat direct naar de verenigingen.
De Grote Clubactie beleeft dit jaar alweer de 46e editie. Directeur Frank Molkenboer: ‘Verenigingen hebben de inkomsten uit de Grote Clubactie hard nodig. Ze kunnen het goed
gebruiken voor nieuwe doeltjes, tenues of een likje verf voor
het clubgebouw. Het geld krijgt een goede en doelgerichte
bestemming. Van elk verkocht lot à € 3,00 gaat € 2,40 direct
naar de vereniging. Ook dit jaar kunnen vrienden, familie en
inwoners van Teteringen, de deelnemende clubs ondersteunen. Ze maken dan ook nog eens kans op één van de 32.000
prijzen uit de Grote Clubactie loterij!’
9 miljoen opbrengst met 5.500 clubs
Jaarlijks doen er 5.500 sport-, cultuur- en hobbyverenigingen
mee aan de landelijke actie. Zo’n 225.000 lotenverkopers realiseren daarmee samen rond de 9 miljoen euro. Verenigingen
halen met deze actie per club gemakkelijk een bedrag tussen
de € 1.000,- en € 15.000,- op.
Geld naar de clubkas
Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan uiteenlopende
doelen. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat
direct naar de verenigingen. Hiermee kunnen clubs dat ene
jubileumfeest organiseren, waar ze zonder de actie geen geld
voor hadden. Of bijvoorbeeld nieuwe uniformen of materialen
aanschaffen, die nodig aan vervanging toe zijn.
Deelnemen kan nog steeds
Verenigingen kunnen nog steeds deelnemen aan de actie. Ga
hiervoor naar clubactie.nl of bel 013 - 455 28 25.
Dit jaar doen in Teteringen de volgende clubs mee
- Bredase Rugby Club
- Mixed Hockey Club Teteringen M.H.C.T.
- Reflex Showdown Breda
- Rkvv Dia

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:
Verwarming - Gas - Water - Riolering
Ventilatie - Dakbedekking - Loodgieterswerk
Sanitair - Onderhoud - Storingsdienst 24 uur
Hoolstraat 65 - 4847 AB Teteringen - Tel.: 076-2600062 - Mob.: 06-51563975 - www.michelzandvliet.nl

Het Eetpunt in ‘t Web

Vrijdag 14 september (Limburgs)
Kaassoep; zoer vleisj (stoofvlees) met aardappelpuree; vlaai.
Vrijdag 21 september (barbecue)
Koude schotel met stokbrood en frisse salade;
barbecue; roomijs met chocoladesaus.
vrijdag 28 september (Grieks)
Griekse salade; Mousaka; Griekse yoghurt
met honing en walnoten.
Vrijdag 5 oktober (Nationale Voorleeslunch)
Menu volgt nog.
De kosten voor de maaltijd zijn € 7,50 p.p.
Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren in het
dorpshuis, tel.: 076 - 5713579 of via de mail: dagbesteding@teamuniek.nl
‘t Web is geopend om 12.00 uur.
Aanvang maaltijd 13.00 uur.
De mooie bloemen op tafel worden wekelijks
geschonken door Bloemisterij Adriaan Aarts.

‘400 jaar Bredase Turfvaart’

M
FYSIO

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

Naar aanleiding van het 400 jarig bestaan van de Turfvaart is een boek geschreven door Charles Schils over
de geschiedenis van deze Turfvaart.
Dit boek vertelt het verhaal van de 400-jarige Bredase
Turfvaart. Hoe de aanleg van de turfvaart het landschap
volledig op de kop zette. Het veen ging eraf, de hei kwam
er voor in de plek.
Maar de Bredase Turfvaart vormde ook de ruggengraat
waarlangs het land ontgonnen werd en tal van landgoederen werden gesticht. Ze vormen nu een prachtig, bijna
aaneengesloten lint van 25 km natuur, vanaf de BelgischTevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Nederlandse grens tot diep in de stad Breda.
Revalidatie tijdens en na kanker
In het boek worden vanaf bron tot monding de diverse
natuurgebieden beschreven.
Ook de geschiedenis vanaf de ijstijd tot nu komt in kort
bestek aan de orde. Zonder die geschiedenis kan het
landschap en de natuur niet worden begrepen.
Het boek biedt dus een reis door ruimte en tijd en is rijk
Praktijk Fysiotherapie
geïllustreerd met foto’s en kaarten.
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen
De uitgever is Werkgroep Breda Binnenste Buiten en het
is financieel mogelijk gemaakt door IVN Mark & Donge en
KNNV Breda. Het boek telt 96 pagina’s en kost € 9,90.
Het is verkrijgbaar bij de boekhandels in Breda, Het Prinop plaatsen die normaal gesproken niet voor publiek toegancenhaags Museum en per email bij Aat Rietveld: yoga.riet@ kelijk zijn.
ziggo.nl
In het kasteel is de Koninklijke Militaire Academie gevestigd.
Daarom is dit terrein alleen toegankelijk onder begeleiding van
een VVV-gids en is een legitimatiebewijs verplicht! Door deel
Historische Kilometer door Breda
Wist u dat Breda een historische band heeft met ons Ko- te nemen aan de Historische Kilometer draagt u bij aan het
ningshuis? Dat de Bredase Haven vroeger een belangrijke behoud van de Grote Kerk en het Kasteel van Breda.
aanvoerplaats van zeevis was en dat er een echt Nassaukas- De wandeling vertrekt om 14.00 uur (13.45 uur verzamelen)
vanaf de VVV aan de Willemstraat. Graag van tevoren reserteel midden in het stadscentrum staat?
Gidsen van de VVV Breda vertellen er alles over tijdens de veren! Dat kan via 0900-5222444 (€0,25 per minuut) of info@
vvvbreda.nl.
Historische Kilometer op zaterdag 29 september.
De Historische Kilometer voert via het Nassaumonument naar Prijs: € 8,95 (volwassenen), € 7,95 (kinderen 4 t/m 13 jaar).
het park Valkenberg, de vroegere kasteeltuin. De gids leidt u gratis voor BredaPas-houders.
rond over het terrein van het Kasteel van Breda, maar ook VVV Breda organiseert iedere laatste zaterdag van de maand
door de adembenemende Grote of Onze Lieve Vrouwekerk (behalve 24 november) en tijdens de zomer-, herfst- en kersten over het middeleeuwse Begijnhof. De wandeling brengt u vakantie wandelingen o.l.v. een VVV-gids.

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

www.my-fysio.nl

076 7510345

KLACHTEN OVER DE BEZORGING? BEL 0165 - 578222

Afwisselend worden de Historische Kilometer
en de Kasteelwandeling gelopen. Groepen
kunnen deze, maar ook andere wandelingen,
het hele jaar op afspraak lopen.

IVN natuurwandeling
Vrachelse heide

Zondag 16 september gaan de gidsen van
IVN Mark en Donge, weg van de drukte van
alledag, lekker nazomeren op de Vrachelse
Heide.
De Vrachelse Heide is een klein maar afwisselend natuurgebied waar je volop kunt genieten van rust, ruimte en natuurschoon. Het gebied bestaat overwegend uit naaldbos, vooral
veel grillige grove dennen, aangeplant in het
kader van de werkverschaffing. Hier en daar
onderbroken door heideveldjes en stuifzanden, overblijfselen van ontginningen volgens
het potstalprincipe. Het is hier heerlijk wandelen, het ruisen van de wind, de geur van de
naderende herfst en het zonlicht dat door de bomen speelt.
Ga mee en beleef de nazomer!
Vertrek om 10.00 uur vanaf kruising Pannenhuisstraat / Bergsebaan, 4911 BS Den Hout.
De wandeling duurt anderhalf à twee uur en is vrij toegankelijk. Meer informatie kunt u vinden op https://www.ivn.nl/
afdeling/mark-donge/activiteiten

Filosofie is voor iedereen!

Filosofie is een mentaliteit. Het is niet iets verhevens voor
intellectuelen die gewichtige discussies voeren over dikke
boeken, maar een houding. Die houding wordt gekenmerkt
door het vermogen om op het juiste moment vragen te stellen
over de relevantie van begripsmatige onderscheidingen die
in een concrete praktijk iets te betekenen hebben. Filosofie is
daardoor ook heel lokaal en tijdelijk. Filosofie moet in praktijken ter plekke zijn, bijvoorbeeld tussen vuilnismannen die een
nog mooie bureaustoel bij het grofvuil aantreffen, tussen verpleegkundigen die een tweeënnegentigjarige verwarde vrouw
op een operatie moeten voorbereiden omdat ze een nieuwe
heup krijgt, of tussen bankiers die denken dat iets mag omdat
het juridisch niet verboden is.
Hoe je die mentaliteit kunt oefenen en het juiste moment kunt
vinden voor het stellen van de juiste filosofische vraag, daarover zal deze voordracht gaan.
Een voordracht door Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van
de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit te
Nijmegen. Jan Bransen ziet zichzelf het liefst als een kruising
tussen een schoolmeester, een filosoof en een cabaretier.
Hij is een reisleider in gedachtegangen die graag hardop nadenkt.
Deze lezing wordt georganiseerd i.s.m. Stichting Spiegelhol
op donderdag 20 september om 20.00 uur in de Nieuwe Veste bibliotheek, Molenstraat 6 in Breda. Toegang gratis.

Tweede Circus van de Mantelzorg

Na de succesvolle eerste editie in maart, opent Avans Hogeschool op vrijdagmiddag 26 oktober weer haar deuren
voor het Circus van de Mantelzorg. Ditmaal staat het Circus
in het teken van positieve gezondheid. Want alleen als mantelzorgers goed voor zichzelf zorgen, kunnen ze goed voor
de ander blijven zorgen. Kijk voor het hele programma en
aanmelding op www.stib-breda.nl/circus. Deelname is gratis.
Mantelzorgers zijn van harte welkom.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

PIANOSTUDIO FRANK ANTENS
PIANOLESSEN en OPTREDENS
www.frankantens.com
06 24 749 440
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
Gezocht! Hondenoppas voor doordeweek voor 2 Newfoundlanders, voor ‘n korte wandeling rond lunchtijd. Bij interesse:
Lisa van Koulil, tel.: 06-43186130 of lisavankoulil@gmail.com
Voor al uw strijkgoed: Strijkservice ‘Het IJzertje’ Teteringen
www.hetijzertje.nl - tel.: 06-20873275.
Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 in Breda, tel.: 0765416122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com
Zie ook www.ingridmeester.nl
Open Stal, Hoeveneind 7: zaterdag 15 sept. van 11.00 tot
17.00 uur. Opgepimpte potjes en pannetjes, herfstkransjes,
meubeltjes, kinderspellen en kleding. Kom een kijkje nemen!

