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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

Een oplossing
voor de kuil?!

Tijdens een door de werkgroep Mooi Willem
Alexanderplein georganiseerde drukke bijeenkomst op 5 november in de Dorpsherberg is
een plan gepresenteerd voor de invulling van
de kuil. De aanwezigen, die vrijwel geheel bestond uit bewoners van de directe omgeving, omarmen het plan om de
kuil te behouden en het verdiepte deel om te vormen tot een
groene ontmoetingsplek in combinatie met attributen voor
beweging en spelen.
De gemeende heeft haar medewerking toegezegd binnen
het door de raad beschikbaar gestelde budget. De ambitieuze werkgroep wil verder met partijen om de tafel zitten om
meer activiteiten op dit plein te organiseren. Ieder is opgeroepen daarover mee te denken. Tijdens deze bijeenkomst is
ook duidelijk geworden dat door de initiatiefnemers van het
gezondheidscentrum weliswaar een optie tot koop van het
Rabo-gebouw wordt gesloten, maar dat het tot in het voorjaar van 2019 zal duren voordat er duidelijkheid is of dit daar
(technische en commercieel) te realiseren is. Ook moet vastgesteld worden dat er nog geen enkel zicht is op een invulling van de leegstaande winkels op het plein. Deze zouden
een flinke bijdrage kunnen leveren aan de levendigheid. De
Dorpsraad steunt het plan van de werkgroep en hoopt dat de
gemeente ermee instemt en meewerkt om dit op korte termijn
te realiseren. Deze invulling zou van grote betekenis zijn om
dit oude hart van Teteringen weer een duidelijke functie te
geven.

Vrouwen van Nu

Zaterdag 3 november hebben
de Vrouwen van Nu samen met een aantal enthousiaste bewoners op de 2e Teteringse bollenplant dag maar liefst 4500
tulpenbollen geplant! We kijken nu al uit naar het resultaat in
het voorjaar: een zee van rode tulpen in ons dorp.
We hopen dat er volgend jaar nog meer mensen met ons mee
willen doen op onze Teteringse bollenplantdag.

De Nederlandse Brandwondenstichting bedankt alle collectante en gulle gevers voor het mooie bedrag van € 1565,50.
Hopelijk mogen we volgend jaar weer op u rekenen.
M. van Oosterhout

Kerstmarkt in ‘t Web

Op zondag 9 december van 10.30 uur tot
16.30 uur in er weer een krstmarkt in ‘t Web.
De entree is gratis.
Kom gezellig struinen langs de kerst-tafels en geniet tijdens
de markt van de muzikale inbreng van Hilda van Veen (Gitaarles0; Ensemble van Euphonia en Dansacademie Eigenwijz-r.
Met om 16.00 uur, als uitsmijter Kerstmuziekcafé, de Persi
Swing Collective
Nog deelnemen met een kerst-tafel op onze kerstmarkt?
Geef je dan snel op. Deelname is gratis. Meld je aan via email
info@tweb-teteringen.nl of aan de bar van ‘t Web en geef tevens aan of je een of twee tafels wenst te gebruiken. Opbouw
van de markt mogelijk vanaf 09.30 uur.

Bierproeverij in ‘t Web

Vrijdag 30 november om 20.00 uur van er in ‘t
Web een bierproeverij plaats, gegeven door bierkenner Luke
van Putten.
Een gezellige en leerzame avond met een lekker hapje en
mooie bieren. Hoofdzakelijk lichte bieren, maar voor de liefhebber ook donkere soorten. De kosten bedragen € 25,00
p.p. Aanmelden kan via de e-mail: penningmeester@twebteteringen.nl of aan de bar van ‘t Web (voor 30 november).

Wild-Drive in ‘t Web

Zaterdag 15 december om 14.00 uur vindt de
50ste Wild-Drive van Bridgeclub ‘t Web weer
plaats in Teteringen. U kunt zich opgeven voor €25,00 per
paar vóór 1 december a.s. door het bedrag over te maken op
IBAN NL63RABO0142470678 t.n.v. Bridgeclub ‘t Web Teteringen. Geeft u via tel.: 5652536 of e-mail (j.ogier@casema.
nl) even door in welke klasse u speelt? We spelen voor hazen,
fazanten, kippen en parelhoenen!

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 18 november
10.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owusu -Willebrordkoor
Misdienaar Florent Muskee; Rose Marie Muskee
Intenties
ouders Marinus van Haperen en Maria Buiks; Jan van
Haperen en Toos v.d. Wijngaard; Corrie van Haperen en
Jac v.d. Veeken; René Kaijen; Toon v. Oosterhout; Coby
Oomen-Boot; overl. fam. Boot-Blom; Anton Verschueren e.v. Emmy van Waes; Christina Backx-Havermans;
Piet van Nimwegen; Jo van Zon e.v. Wim Snoeren; Kees
Snijders; Jac Snijders (buurt); Piet v. Toren e.v. Ria Hopstaken; Francine Franken e.v. Jan van Schijndel; Margo
Gerritsen; Liza Aarts e.v. Jan Rombouts; Conny van den
Brand e.v. Walter Verdaas; Kees Balemans; Arnold v.d.
Berg e.v. Anneke van den Berg – Smits; Coby WirkenBaremans; Tineke Mertens-Claassens; Tom Bouwman.
Donderdag 22 november
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo

Uit het pastoraal team
Een Blijde Boodschap
‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt de Blijde Boodschap aan heel de schepping.’
Deze opdracht gaf Jezus bij zijn heengaan aan zijn leerlingen
mee. Op 7 november j.l. vierden wij het feest van de heilige
Willibrordus, de patroon van de Nederlandse kerk. Hij voelde
zich aangesproken en geroepen om aan het einde van de
7e eeuw dit bevrijdende geloof in onze streken te verkondigen. Maar niet alleen hij, vele missionarissen –mannen en
vrouwen- hebben over de hele wereld getuigd van de Blijde
Boodschap van Jezus van Nazareth. Een boodschap die een
emancipatorische invloed had en gezorgd heeft dat de gezondheidszorg op gang kwam en onderwijs gegeven werd
op plekken waar dit niet bestond. Een Blijde Boodschap waar
liefde aan ten grondslag ligt en die mensen van alle rangen en
standen verbindt.
Dit alles in schril contrast met wat er in Pakistan gebeurd rond
christen Asia Bibi. Zij kwam in 2009 in het nieuws omdat zij
vanwege haar geloof gevangen was gezet. Een aantal moslimvrouwen n.l. weigerde op 19 juni 2009 water te drinken uit
de kom waar ook Asia uit gedronken zou hebben. Omdat de
christen Asia het water aangeraakt had was het onrein geworden, volgens hen. Asia Bibi zei hierop: ‘Ik geloof in Jezus
Christus, die voor de zonden van de mensheid is gestorven.
Wat deed jullie profeet Mohammed ooit om de mensheid te
redden?’ Op een aanklacht van de vrouwen en een moslim geestelijke werd zij in hechtenis genomen. Nu, na 9 jaar
gevangenschap vanwege blasfemie, werd zij vrijgesproken,
maar zij heeft de gevangenis nog niet kunnen verlaten, omdat
een groep fanaten alsnog eist dat zij opgehangen wordt.
Een Blijde Boodschap die mensen wil bevrijden en verbinden,
meer of minder is het niet. Hoe gruwelijk onvoorstelbaar, hoe
mensen kunnen zijn!
Pastor Ben Hendriksen
Bredase BijbelQuiz 2018
Op vrijdag 16 november is het weer zover, de elfde Bredase BijbelQuiz. De organisatie nodigt van harte alle pastorale
beroepskrachten, vrijwilligers en andere parochianen uit om
hieraan deel te nemen en te proberen om de felbegeerde eerste prijs in de wacht te slepen! Locatie: Zaal Vianden, Viandenlaan 5, 4835 EG Breda. Aanvang: 20.00 uur. Voor meer
informatie en inschrijven: Bredasebijbelquiz@gmail.com
Dopen
In onze parochie worden de laatste jaren ± 60 kinderen per
jaar gedoopt. Meestal gaat het dan om baby’s of kleine kinderen. Toch zien we de laatste jaren ook het aantal volwassenen
dat gedoopt wordt toenemen. Een mooie ontwikkeling. Die

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

volwassenen gaan een apart traject in, waarbij ze in een periode van meerdere maanden worden voorbereid op de Doop,
Eerste Heilige Communie en Vormsel.
Dit vind plaats in een reguliere viering, dus in aanwezigheid
van de geloofsgemeenschap waarin de dopeling wordt opgenomen. Voor kleine kinderen is dat een ander verhaal. De
ouders worden als voorbereiding uitgenodigd voor een voorbereidingsavond, waarbij we spreken over de betekenis van
dopen voor de ouders en voor het kind. We leggen ook de
rituelen rond de doop uit en tenslotte plannen we de doopdatum. Tot nu tot worden de kinderen individueel gedoopt.
Vanaf 1 januari 2019 komt daar verandering in. We gaan
vanaf dat moment de kinderen in een groep dopen. Dat betekent dat door de aanwezigheid van meerdere gezinnen er
een kleine gemeenschap ontstaat waarin de kinderen worden
opgenomen. We zien dan op kleine schaal gebeuren wat bij
volwassenen op grote schaal gebeurt, want uiteindelijk betekent dopen toch dat je toetreedt tot de grote gemeenschap
van de wereldkerk.
Het brengt een aantal veranderingen met zich mee, die we
bij de aanmelding voor een doop met de doopouders zullen
bespreken. Samen met de pastores en de doopvoorbereidingswerkgroep zullen we gaan werken aan de voorbereiding
van mooie doopvieringen.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 18 nov. 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. 18 nov. 10.00 uur: Drs. H. Berflo.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 18 nov. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

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

Gitaar - zanglessen

Jongeren
Aan het einde van de bisschoppensynode over de jongeren is
er een persontmoeting en zijn er interviews met Mgr. De Jong.
Hoe bijzonder is zo’n ontmoeting met de Wereldkerk? Wat
Dries Oomen - Teteringen
waren onderwerpen die de jeugd vooral ter sprake bracht?
En welk moment was het meest indrukwekkend?
06-51113125 - www.driesoomen.nl
‘De jongeren lieten hun ‘approval’ tijdens de synode heel duidelijk merken. Soms wat meer, soms wat minder,’ vertelt Mgr.
KLACHTEN OVER DE BEZORGING?
De Jong. ‘Je merkte dat er interactie was, ook in de wandelgangen, tijdens hun interventies. Er was ook veel inbreng
BEL 0165 - 578222
tijdens wat de ‘presynode’ van jongeren wordt genoemd, via
een internetenquête en de informatie die via de bisschopFysiotherapie
penconferenties was verzameld.’
Manuele Therapie
‘De jongeren zeiden: neem ons serieus. We zijn niet alleen
Geriatrie Fysiotherapie
een object van pastorale aandacht, maar we willen meedoen. Dat betekent dus ook dat je ze in de digitale wereld
Oncologie Fysiotherapie
moet ontmoeten. Ze vragen enerzijds liefde en anderzijds
Oedeemtherapie
zeggen ze: we hebben zoveel in huis, we willen er met jullie
FysioFit
voor gaan.’
‘Wij moeten niet alleen de jongeren vergezellen en begeleiden op hun weg. Zij begeleiden ons ook. We hebben elkaar
De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
nodig. Ik hoop dat de jongeren leren van de wijsheid van
de ouderen. En dat de ouderen leren van de frisheid en de
nieuwe inzichten en de innovatiekracht van de jongeren.’ De
bisschoppensynode over jongeren, geloof en onderschei- Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
ding van de roeping vond plaats van 3 tot 28 oktober 2018
Revalidatie tijdens en na kanker
in Rome. Mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond, nam
hieraan deel namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Lees meer over de bisschoppensynode op rkkerk.nl
www.my-fysio.nl
Lees ook de brief van de synodevaders: ‘De Kerk en de wereld hebben jullie enthousiasme dringend nodig’

Dries Oomen

M
FYSIO

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?
BEL 0165 - 578222

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

Dementievriendelijk
wonen in Teteringen

Hoe kan ik het beste omgaan met iemand met dementie?
In onze vorige artikelen hebben we stil gestaan bij wat dementie nu precies is en hoe u iemand met dementie kunt herkennen. In dit artikel besteden we aandacht aan hoe u het
beste kunt omgaan met iemand met dementie.
- Biedt veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.
- Praat rustig, duidelijk en langzaam.
Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen.
- Kijk of u wordt begrepen; maak oogcontact en blijf in
gesprek op ooghoogte. Ondersteun zo nodig uw woorden
met lichaamstaal.
- Vermijd correcties en vragen waarbij iemand uit zijn
geheugen moet putten.
- Negeer mensen met dementie met wie je in gesprek bent
of met wie je een activiteit doet, niet. Betrek ze er zelf bij,
dan voelen zij zich als persoon erkend.
- Zeg wat u gaat doen.
- Wees bemoedigend in uw contact: wijs mensen niet op
hun beperking in wat ze niet meer goed kunnen, maar
benadruk wat juist nog goed gaat.
- Vat kritiek of boosheid niet persoonlijk op.
- Wees flexibel. Bekijk per situatie wat u kunt doen voor de
persoon met dementie.
- Overweeg het informeren van partner, familie, vrienden of
huisarts (indien nodig).
Belangrijk is om in gesprek te gaan en te blijven met iemand
met dementie; laat hem in zijn waarde en neem hem serieus, wees betrokken en belangstellend, maak oogcontact en
wees complimenteus. Het zijn eenvoudige dingen, die een
gesprek aangenaam en persoonlijk maken.
Ook is belangrijk om te kijken wat de persoon met dementie
nog wel kan. Misschien kan hij niet meer lang fietsen of wandelen, maar een kort stukje nog wel of de hond mee uitlaten
of even tuinieren. Geen wedstrijden meer bridgen of biljarten,
maar wel blijven meespelen. Misschien niet meer op eigen initiatief naar een lezing of bijeenkomst gaan, maar nog wel als
men hem ophaalt en thuisbrengt. Even op de koffie gaan, samen oude foto-albums bekijken, een stukje voorlezen; kleine
dingen, die weinig tijd kosten hoeven te kosten, maar voor de
dementerende persoon nog o zo belangrijk kunnen zijn.

Wat kan je beter niet doen?
Probeer niet te veel te corrigeren of tegen te spreken. Praat
niet te hard of te snel en ga zeker niet fluisteren; praat rustig,
verstaanbaar en vraag niet teveel van iemand met dementie.
In het volgende, tevens laatste artikel over dementie besteden
we aandacht aan organisaties die u op weg kunnen helpen bij
het herkennen van dementie of informatie en ondersteuning
kunnen geven bij het omgaan met dementie.
Alzheimer Nederland biedt informatie en ondersteuning bij het
omgaan met dementie en is te bereiken op tel.: 0800-5088
en op haar website: www.alzheimer-nederland.nl
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of over een ander
onderwerp met het bestuur van de kruisvereniging van gedachten willen wisselen, dan kunt u telefonisch opnemen via
tel.: 532 2173 (Jan Spruit) of tel.: 593 2646 (Johan Weijters),
beiden bestuursleden van Stichting Kruiswerk Teteringen.
Werkgroep Mooi Willem-Alexanderplein

Wij maken met ons hart een ‘moord’kuil op het Willem-Alexanderplein!

Allereerst hartelijk dank aan de kleine 100 Teteringenaren die
de moeite hebben genomen om naar de informatieavond te
komen. Dankzij hen is het een geslaagde avond geworden.
We hebben al een kleine 20 inschrijvingen gekregen voor de
themagroepen. Ook hebben we gelezen dat er bewoners zijn
die hun netwerken willen gaan enthousiasmeren.
De werkgroep heeft de volgende vergadering al gepland en
we gaan met vol elan en passie verder.
Hoopvol is ook de nagekomen reactie van de Dorpraad: ‘Allereerst willen u graag feliciteren met uw inzet voor een versterking van de uitstraling en de functie van het oude hart van
Teteringen’. En verder: ‘Wij kunnen ons vinden in uw plan’.
Bedankt Dorpsraad. We kunnen jullie steun naar gemeente
Breda en het verenigingsleven goed gebruiken.
Nu nog een hartewens, niet alleen uit de werkgroep, naar het
Gezondheidscentrum i.o.: vanaf het begin van het jaar werkt
u aan de nieuwe plannen, heel Teteringen wil graag dat u een
tikje van de sluier oplicht. Hoe komt het Gezondheidscentrum
er uit te zien? Welke functies komen in het gebouw? Wat is
de onderliggende visie? Welke tijdsplanning hanteert u, etc.
Ook op dit punt was er instemming van de aanwezigen voor
de ontwikkeling van een plan aldaar. Wij zouden graag meer
openheid zien. Alvast dank voor de nadere berichtgeving.
Wij komen zo snel mogelijk met informatie over de verdere
aanpak. Hebt u 4 april 2020 al in de agenda gezet?
Vanuit de werkgroep, Riet Verharen

Het Eetpunt in ‘t Web

Vrijdag 16 november (Indiaas)
Linzensoep; Curry met (zoete) aardappel;
(mango) lassi.
Vrijdag 23 november
Groentesoep; Friet met kroket/frikandel en frisse salade; IJs
van Snoek.
Vrijdag 30 november (Winterkost)
Erwtensoep; Pannenkoeken; Pudding.
7 december
Tomatensoep; broodje shoarma met salade en knoflooksaus;
chocoladeijs met slagroom.
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 12.45 uur.
De mooie bloemen op tafel worden wekelijks geschonken
door Bloemisterij Adriaan Aarts.

Spetterend jubileumconcert
Zanggroep Cadans

Zaterdag 3 november werd in Theater De Bussel, voor een
nagenoeg uitverkochte zaal, het jubileumjaar van Zanggroep
Cadans afgesloten met een spetterend concert.
Dit jaar bestond het koor 25 jaar. In die 25 jaar is het koor
uitgegroeid tot een volwassen koor, waar alle soorten muziek welkom zijn. Dat bleek ook op deze feestelijke muzikale
avond. Het programma bestond uit een reis door de muzikale tijd van ‘de Ouverture’ uit ‘de Barbier van Sevilla’ tot aan
‘I’ve got the music in me’ van Kiki Dee. Het koor werd bijgestaan door de band Tirips, waar ook al mee opgetreden is
tijdens het Colours Concert in 2013. Om de dames en heren
van Cadans tussendoor even wat tijd te geven om de keel
te schrapen, heeft zij Cabaretgroep Gestrikt kunnen strikken,
waardoor ook de lachspieren van het publiek in beweging

Verweij Electric Solutions
Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden:


aanbouw



groepenkast



inbraaksignalering



camera beveiliging



domotica oplossingen
www.v-e-s.biz

Tel 076 562 1718 Teteringen
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
kwamen. Regisseuse Sharon Joosen werd ingevlogen om
van een stilstaand koor een dynamisch bewegend geheel te
maken. Het heeft haar heel wat werk bezorgd, maar dankzij haar enthousiasme mocht het resultaat er zijn! De vaste
dirigent Niels Loose hield ondanks deze bewegende massa
streng toezicht op de klanken en dat was nodig, maar Niels
had het prima in de hand, tot aan het laatste nummer. Toen
gingen koor en publiek los! Zanggroep Cadans kan, na een
jaar van hard werken, terugkijken op een geweldig optreden!
Om in de toekomst nog meer leuke optredens te verzorgen,
zou het fijn zijn om nog een paar enthousiaste mannenstemmen binnen te halen. Dus niet in je eentje in de badkamer

zingen, maar met z’n allen samen zingen, dat
is echt veel leuker! De repetities zijn op donderdag van 20.15 tot 22.15 uur in ’t Heem
in Oosterhout. Als je nieuwgierig bent, kom
eens kijken en luisteren hoe Zanggroep Cadans keihard werkt en het toch heel gezellig
heeft. Je kunt ook een kijkje nemen op de
website www.zanggroepcadans.nl
Nog kramen beschikbaar

Speciale sfeer op
KerstSTEKtakel

Vuurkorven, heel veel lichtjes, kramen met
creativiteit en food, muziek, glühwein en gezelligheid. Dat is het tweede KerstSTEKtakel
2018, op zaterdag 8 december van 15.00 tot
20.00 uur aan de Veilingkade 9a in Breda.
Het levendige terrein voor ondernemers en
kunstenaars zet dit jaar in op nog meer sfeer
en gezelligheid. De basis is er al: een originele
plek met de ruwe charme van een voormalig industrieterrein
en havengebied. Op deze dag is de locatie vanzelfsprekend
helemaal in kerstsferen. Natuurlijk wel op de STEK-manier:
groen, duurzaam, tikje eigenzinnig en vooral creatief.
Vind je het leuk om ook op deze markt te staan? Er zijn nog
een paar kramen beschikbaar! Kosten: € 30,00 voor een hele
kraam en € 15,00 voor een halve. Voor het huren van alleen
de plek (dus zonder kraam) betaal je ook € 15,00.

Bijeenkomst ‘Niets is wat het lijkt’
Psychoses zijn vaak ongrijpbaar en onvoorspelbaar. Er rust
een taboe op psychotische stoornissen. Veel mantelzorgers
die zorgen voor iemand met zo’n stoornis ervaren een gevoel
van onmacht en spanning. Speciaal voor deze mantelzorgers
organiseert StiB de bijeenkomst ‘Niets is wat het lijkt’. Deze
bijeenkomst is op woensdag 8 november van 14.00 tot 16.00
uur op Heerbaan 100, Breda. Aanmelden kan via info@stibbreda.nl of tel.: 750 32 00. Deelname is gratis.
Maar liefst 8% van de Nederlandse bevolking heeft wel eens
een psychotische ervaring gehad. Toch lijkt het voor veel
mensen een ver-van-mijn-bed-show. Er heerst veel onwetendheid en er zijn veel vooroordelen. Naasten stuiten vaak
op onbegrip of zelf afwijzing van hun omgeving. Het is dan
ook niet verrassend dat deze mantelzorgers veel risico lopen
op overbelasting.
Tijdens de bijeenkomst ‘Niets is wat het lijkt’ krijgen mantelzorgers tips en handvatten hoe het best om te gaan met iemand met een psychotische stoornis. Ook komt aan de orde
hoe je een psychose kunt herkennen en welke organisaties
benaderd kunnen worden voor hulp, informatie en advies.
De bijeenkomst wordt gegeven door StiB en Indigo Brabant.
Mantelzorgers zijn van harte welkom. Ook voor vrijwilligers
belooft het een interessante middag te worden.

www.dorpsraadteteringen.nl

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
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

