48e jaargang nr. 2366

20 juni 2018

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
Euphonia geeft concert
in uniek Vitaeater!

DORPSRAAD TETERINGEN

Van het gas af? Wat nu!

Het besluit van de politiek om de winning van
aardgas in Nederland sterk te verminderen en
zelfs helemaal te stoppen heeft veel losgemaakt. Niet alleen het gevolg voor de inkomsten van de schatkist, maar vooral wat gaat
dat voor de gebruikers betekenen. Inmiddels is wel duidelijk dat allereerst wordt ingezet om het verbruik van de grote
bedrijven (die veelal op gas stoken) te verminderen of zelfs
geheel te stoppen. Toch zal het ook voor veel inwoners van
Teteringen mogelijk flinke gevolgen hebben. Het niet meer op
gas koken, maar op inductie is een stap die heel eenvoudig
te nemen is, maar het verwarmen van het huis is een hele
andere zaak. Gelukkig is het voor een grote groep inwoners
van Teteringen geen probleem: in de nieuwe wijk Bouverijen
is ieder aangesloten op de stadsverwarming en hebben geen
gasaansluiting meer. In de Meulenspie maken de eerst gebouwde woningen gebruik van aardwarmte en hebben daarnaast ook nog zonnecollectoren. Ook zijn op steeds meer
daken van andere woningen dergelijke zonnecollectoren aangebracht. Onlangs is er in de Nieuwe Veste een zeer druk
bezochte bijeenkomst geweest over alle mogelijkheden om
de kreet ‘Van het gas af’ te realiseren. Om alle inwoners meer
attent te maken op de mogelijkheden om in te spelen op deze
ontwikkelingen heeft de Dorpsraad besloten om na de zomervakantie in Teteringen een speciale ‘Energie-bijeenkomst’
te organiseren. De energie coöperatie Bres heeft reeds medewerking toegezegd en wij zullen ook gebruik maken van de
ervaringen van de inwoners zelf en de leveranciers die oplossingen kunnen bieden. Personen die graag actief willen meedoen met de organisatie van deze dag of hun eigen ervaringen willen delen wordt verzocht contact op te nemen met het
secretariaat van de Dorpsraad via secretariaat.drt@xs4all.nl

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

Op donderdag 5 juli vanaf 19.00 uur vindt
het einde-seizoens-concert plaats van Harmonie Euphonia. Euphonia heeft deze keer
gekozen voor een wel hele unieke plek, namelijk het Vitae theater in Teteringen. Veel Teteringenaren weten niet eens dat het dorp zo’n mooi openlucht theater rijk is.
Als je via de Donkerstraat het dorp uitrijdt vindt je het aan de
linkerkant van de weg op het terrein van het jeugddorp Maria
Rabboni. In dit Vitaeater zijn voldoende zitplaatsen.
Tijdens dit concert zullen traditiegetrouw de 3 orkesten van
zich laten horen, beginnend met het opstaporkest, daarna
het opleidingsorkest en het concert wordt afgesloten door het
groot orkest. De toegang is gratis.
Graag uw auto parkeren op het DIA-terrein, maar u mag natuurlijk ook lopend of op de fiets komen. Bij slecht weer zal dit
concert in Dorpshuis De Stee/ ‘t Web plaatsvinden.

Heemschuur de Stee open

Zondag 24 juni is het de 175ste dag van het
jaar en ook de datum voor het Sint Jansfeest/
Mid-zomerfeest, wat zeker kan worden gerekend tot een stukje cultureel immaterieel
erfgoed. Met Sint Jan was het voor vrouwen
mogelijk een vrijer te vinden. Wist de vrouw
een man te strikken dan werd deze ‘mijn Sint
Jan’ genoemd. Bredero dichtte over dit gebeuren:
So haest als sij mijn sach,
So stong ick huer wel an
Want sij riep, int volle seltscip:
Dit is mijn eygen Sint Jan
Als u geïnteresseerd bent in materieel erfgoed dan bent u
zondag 24 juni van harte welkom, want de deur van de heemschuur staat van 14.00 tot 16.00 uur wagenwijd open.
Het museum biedt na een grondige herindeling onderdak aan
verschillende stijlkamers, werktuigen, apparaten en gereedschappen uit vroeger tijd en is te vinden aan het Zuringveld.
De entree van het museum is gratis, doch een vrijwillige bij-
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drage voor het onderhoud van de inventaris stelt het bestuur
zeer op prijs. Ook de website www.teteringserfdeel.nl is de
moeite waard om te bezoeken.

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
We gedenken dit weekend de overledene van juni 2017
Ad van Overveld, e.v. Bernadette Renne.
Zondag 24 juni
10.00 uur
Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
Willebrordkoor
Misdienaars Rose Marie Muskee; Florent Muskee.
Intenties
Herlinde en Simeon Kruis (hun jgt); Hans Sio e.v. Ina
Frumau (jgt); Jo Snoeren-v. Zon; Cees en Door Kleindop-Kimenai; Christina Backx-Havermans; Dineke
v. Peer-Zandvliet; Tessy Martens-Loose; Conny v.d.
Brand e.v. Walter Verdaas; Piet van Nimwegen;
Jan Schipperen; Jac Snijders.
Donderdag
08.45 uur
09.00 uur
Intenties

28 juni
Bidden van het Rozenhoedje
Eucharistieviering - Pater R. Lobo
o.a. Jac Snijders.

Overleden
Zaterdag 9 juni is Jac Snijders, echtgenoot van Nel van der Linden,
op 78 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk en zijn begrafenis op onze begraafplaats, waren zaterdag 16 juni.

Uit het pastoraal team
Waar staan wij? Als we het journaal van deze dagen serieus bekijken, heb je ook de indruk dat we leven in een tijd
van meer macht, meer succes, meer winst, groter inkomen,
grotere auto, meer vakantie, meer dit en groter dat. Voetbalspelers die honderdduizend euro per maand verdienen, bedrijfsleiders die daar dik boven zitten, bankiers die zichzelf op
meer dan een miljard trakteren. Alles meer, alles groter, het
kan niet meer stuk.
Hoe anders klinken de lezingen van dit weekend. ‘Ik zal een
twijgje plukken en het op een berg planten’, zegt God de
Heer bij monde van de profeet Ezechiël. En dat kleine twijgje
zal een boom worden waarin alle vogels kunnen nestelen. Er
is dus geen sprake van meer en groter, maar van dienstbaarheid en hulp. Die boom is er niet voor zichzelf, maar om aan
anderen plaats en schaduw te bieden. In het evangelie vertelt
Jezus juist hetzelfde in zijn parabel van het mosterdzaadje.
Waar staan wij en waar staat onze Kerk in deze prachtige parabels? Eeuwenlang heeft onze Kerk gestreefd naar rijkdom
en naar macht, en is ze vergeten het twijgje en het zaadje te
zijn in de handen van God. Vandaag zegt onze goede paus
Franciscus: ‘Ik droom van een Kerk die moeder is en tegelijk herderin.’ Geen rijke, machtige en trotse dame, maar een
goede moeder die er wil zijn voor iedereen, zeker voor de
kleinen, de armen, de mensen in nood. Helemaal naar het
voorbeeld van Jezus. En wij? Waar staan wij in die parabels
van Jezus? Proberen ook wij rust te bieden aan medemensen die met moeite door het leven gaan? En zijn wij nederigheid genoeg om onze kleinheid te herkennen en niet altijd
voor groter en meer te gaan? Moge de Heer, moge Jezus ons
daarbij helpen.
Pater Edmund Owusu
Vormsel
Beste ouders en vormelingen. De afgelopen jaren zijn er in
onze parochie ieder jaar een aantal jongeren gevormd. In de
jaren 2014/15/16 hebben we voor deze jongeren een aandenken gemaakt voor in de levensboom. Dit bestaat uit een
aardewerk blaadje, waar een rood papier aanhangt, met de
foto, naam en vormdatum van de vormeling. Deze blaadjes
willen we nu graag aan de vormelingen geven. Ze liggen op
het parochiecentrum van de Michaelkerk, in het postvak van
Anja Wauben, waar jullie ze op werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur kunnen ophalen. We zullen ze daar bewaren tot

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

1 augustus 2018. Mochten ze dan niet opgehaald zijn, dan
gaan we ervan uit dat ze opgeruimd kunnen worden.
Mochten er vragen zijn dan kunt mij bellen of mailen. Anja
Wauben, tel.: 06-11486557, mail: anjawauben@hotmail.nl
Bedevaart naar Kevelaer
Al sinds 1719, 299 jaar geleden dus, trekt jaarlijks de processie van Breda e.o. naar Kevelaer. Sinds de jaren ‘50 gaan er
ook pelgrims uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen mee. In Kevelaer
wordt Maria vereerd als de ‘Troosteres der Bedrukten’.
De Broederschap van O. L. Vrouw van Kevelaer Breda e.o.
en Oost-Zeeuws-Vlaanderen organiseert deze bedevaart op
dinsdag 7 en woensdag 8 augustus. Twee dagen van bezinning, gebed,liturgie, processies en ook gezelligheid.
De kosten voor reis en organisatie bedragen € 25,00. Kinderen onder de 15 jaar krijgen € 10,00 korting. Pelgrims uit
Zeeuws-Vlaanderen betalen € 31,00. Daarnaast moet u rekening houden met de kosten van maaltijden en logies. Dat
wordt niet centraal geregeld, maar wij helpen u in Kevelaer
zo nodig wél met het vinden van een hotel. Ieder jaar wordt
er in Kevelaer gecollecteerd. De opbrengst dient twee doelen: we bestrijden daarmee de onkosten van bedevaart en
Broederschap en het grootste gedeelte van de opbrengst bestemmen wij dit jaar voor een bijdrage aan de het jubileumjaar
in 2019! U kunt voor inlichtingen terecht bij: Broederschap
O.L.V. van Kevelaer Breda e.o. en Oost-Zeeuws-Vlaanderen;
Hanneke Oomen, mail: hannekeoomen@online.nl
Taizéviering in de Michaelkerk
Op zaterdag 7 juli, 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.
Vespers Maria Mater Dei
Zaterdag 23 juni om 19.00 uur, bidden de zusters van de congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de kapel van Maria Mater Dei in Breda. De apostel Paulus schrijft:
zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en
liederen. De vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden,
en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille
overweging. We stellen omwille van het roepingenpastoraat
in het bisdom het Sacrament uit, en aanbidden. Heel die vespers is dus een bijzondere intentie voor roepingen. We bidden
dat God mensen roept die met ons mee willen doen in de parochie, of die ons willen voorgaan in geloof. Na het zingen van
het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament. Graag
nodigen wij u uit met de zusters en met ons mee te bidden, te
zingen en te mediteren.
Boodschap
Kinderen van de Aarde! Wij komen alleen om jullie te begroeten, niet om jullie te oordelen. Jullie leven is als een korte test,
hoe zouden we over jullie kunnen oordelen voor de hele leerperiode is beëindigd? Jullie zijn menselijk, dus wees niet te
hard voor jezelf. Jullie zijn niet volmaakt, maar dat is voor ons
geen reden om jullie afstotend te vinden of op jullie neer te
zien. Wij zijn bij jullie als jullie eenzaam zijn en verdriet hebben,
we liggen naast jullie als jullie ziek zijn, en we dragen jullie last
als jullie lijden.
We houden van mensen, maar soms verwachten jullie dat die
liefde jullie dingen kan geven die onmogelijk zijn, omdat jullie
niet zijn voorbereid om ze te ontvangen. We erkennen dat jullie wanhoop, scepticisme, twijfel en boosheid bagage is die
jullie tijdens je tocht verzamelen, maar wees gerust, als jullie
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professionals voor uw huidverzorging
www.beautyworks-teteringen.nl
e-mail: beauty.works@outlook.com
Schijfstraat 4 4847 SM Teteringen
Tel.: 06-23363310

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

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

eenmaal terug zijn gekeerd naar huis zullen jullie je voelen als
een kind dat veilig in z’n moeders schoot rust. Maak het op
het moment van jullie overgang niet te moeilijk voor jezelf en
voor elkaar. Maak je hart licht, en zie elkaar zoals je werkelijk
bent, en je zult klaar zijn voor het paradijs als wij je komen
halen.
uit: ‘Spirit Faces’
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 24 juni 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. 24 juni 10.00 uur: Ds. Mw. R. van Oorschot
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 24 juni 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Katjeskelder
Zo. 24 juni 09.00 uur: Ds. T. Rijken; mmv zanggroep Gideon.

Het bestuur van Kruiswerk Teteringen bedankt alle leden en
inwoners van Teteringen die gestemd hebben op Kruiswerk
Teteringen bij de jongstleden gehouden Rabobank Clubkas
Campagne actie. De kruisvereniging mocht het mooie bedrag
van € 127,68 in ontvangst nemen. Het is een mooi gebaar
van de Rabobank. Daarom onze hartelijke dank voor deze
jaarlijkse actie.
Mocht u vragen hebben; neem gerust kontakt op met het
bestuur van Kruiswerk Teteringen. Dit kan via tel.: 5322173
(Jan Spruit) of 5932646 (Johan Weijters).

‘Sixties live music’
in ‘t Web

Kom zondag 8 juli in ‘t Web (van 14.00 uur
tot ± 16.30 uur) genieten van live optredens
met tophits uit de zestiger jaren van: ‘Old Chap & Friends’ en
special guest ‘de Nederlandse Cliff Richard’, Hans Emmerik.
‘Nostalgie ten top’, kun je wel zeggen, als de formatie ‘Old
Chap & Friends’ uit Breda op de planken van ‘t Web staat.
Deze mannen o.l.v. zanger/gitarist Henk Goossen spelen muziek van o.a. Elvis, Shadows, Beatles, Everly Brothers en Roy
Orbison, waarbij de liefhebbers zeker hun hart kunnen ophalen. Niet alleen meezingen, maar zeker ook de voetjes van
de vloer dus. De band bestaat verder nog uit twee ervaren
gitaristen t.w.: Henk van Genderen en Harry de Swart, die
naast zijn gitaarspel ook als basgitarist te horen zal zijn. Ad
Verschueren, zorgt voor de ritmische ondersteuning op de
cajon. Alle muzikanten leveren hun vocale bijdrage.
Hans Emmerik zal dan ook zijn nieuwe CD, met tophits van
Cliff Richard, presenteren. Hij was leadzanger van de Blue
Rockin’ Stars (1959-1967) en van de Blue Rockin’ Shadows
(2000-2008), beiden uit Breda. Zijn muzikale verleden staat
o.a. beschreven in het in 2013 uitgegeven boek, ‘Jong in Breda 1955-1981’, met als thema: ‘Jongeren in veranderende
tijden en hoe zij mee veranderden’. Hij wordt o.a. begeleid
door Henk van Genderen, ritmegitarist.
De entree is gratis. Zie ook: www.tweb-teteringen.nl

Zanggroep Cadans zoekt mannen

Zanggroep Cadans uit Oosterhout is dringend op zoek naar
een aantal mannen, tenoren en bassen, die het koor kunnen
versterken. Dit jaar bestaan wij 25 jaar en in dit jubileumjaar
zijn wij hard aan het repeteren voor het jubileumconcert op 3

november in Theater De Bussel.
Om optimaal te kunnen presteren zou het heel fijn zijn als we
wat heren kunnen vinden, die met ons willen gaan repeteren voor die zo belangrijke 3 november. Graag willen wij in
contact komen met heren die graag zingen, hierin ook enige
ervaring hebben en op donderdagavond van 20.00 tot 22.15
uur met ons kunnen repeteren. Ons repetitielokaal is in Oosterhout Zuid, en we hebben al 2 leden uit Teteringen.
Wij zijn een gezellig koor, dat graag een uitdaging aangaat,
waar iedereen zichzelf kan zijn in een fijne, sociale groep en
daarbij gaat voor muziek van hoge kwaliteit. Ons repertoire
bestaat uit eigentijdse nummers, maar ook wat licht klassiek
gaan wij niet uit de weg. In april 2017 hebben wij zelfs een
uitvoering van het Stabat Mater van Karl Jenkins ten gehore
gebracht in een uitverkochte Sint Jansbasiliek te Oosterhout.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk op onze site www.zanggroepcadans.nl Je bent meer dan welkom!

Midzomernachtwandeling
IVN en Vereniging Markdal

Zaterdag 23 juni, midzomernacht. De dag is op
z’n langst en de nacht op z’n kortst. Beleef de midzomeravond met de gidsen van IVN Mark & Donge i.s.m. de vereniging Markdal. De aandacht gaat vooral uit naar het noordelijk deel van het Markdal en de veranderingen die hier gaan
plaatsvinden.
De midzomernacht werd in vroeger tijden ook wel SintJansnacht genoemd. Eeuwenlang wordt al gewaarschuwd
dat deze nacht heksen en demonen spontaan tevoorschijn
komen. Zo eng zal het niet worden, maar je kunt wel ontdekken dat de natuur nooit slaapt. De stilte van de avond wordt
nu en dan onderbroken door een plotseling opvliegende vogel of een uil in de verte. Klaar voor een onvergetelijke ervaring? Ga dan mee!
Vertrek om 20.00 uur vanaf: Café-rest. De Kogelvanger in
Breda. Parkeren bij De Kogelvanger is niet mogelijk. Kom bij
voorkeur op de fiets. Als u toch met de auto komt parkeer
dan bij Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836
AA Breda, plm. 15 min lopen van het startpunt.
De wandeling is vrij toegankelijk, meer informatie kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

Nederlandse endurance top

Op 2 juni jl is in Teteringen voor de 5e keer de wedstrijd van
Endurance Surae gehouden. De ruim 100 deelnemers waren
aan start over de afstanden 22 tot 84 km in de natuurgebieden van Oosterhout, Cadettenkamp, Dorst en Surae. De start
en finish vonden plaats vanaf het terrein van Ruitersportcentrum Balemans in Teteringen. In het deelnemersveld waren
aanwezig Nederlandse topruiters als Jarmila Lakeman en
Marijke Visser, die zich binnenkort moeten kwalificeren voor
het WK in Tryon in Amerika. Ook startte hier de Nederlandse
jeugdkampioene Anne marijn Kok die zich voorbereidt op het
EK jeugdkampioenschap in Pisa in Italie.
De 106 km werd gewonnen door Roald Bouman met Rowi’s
Gaspara, de 84 km door Natascha van Galen op Castlebar’s
Gameboy. De 31 km werd gewonnen door de brabantse ruiter Simone Vierdag uit Rijen.
In de middag was er een Kinder endurancerit over 7 en 12 km
voor jeugd onder de 14 j en voor ruiters met een beperking
van ‘Aangepast paardrijden bij Jet’. De kinderen mochten
meeluisteren bij de dierenarts assistente naar het hart en de
buikgeluiden van de pony. Na afloop van deze speciaal voor
hun georganiseerde endurancerit, ontving ieder kind een leuk
tasje met kadootjes van Decathlon, Rabobank Amerstreek en
Thielen. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door Jumbo
Richard Laurijsen, Nivel Professionals in techniek, Seducci
Comfortwear en Rabobank Amerstreek.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?
BEL 0165 - 578222

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

Menu - vrijdag 22 juni
Paprikasoep; preischotel met gehakt/zalm; appeltaart.
Menu - vrijdag 29 juni
Heldere bouillonsoep; friet met snack; vlaflip.
Menu - vrijdag 6 juli (Zuiderhout) Volgt nog.
Menu - vrijdag 13 juli
Tomatensoep; koude schotel, stokbrood en
kruidenboter.
De kosten voor de maaltijd zijn: € 7,50 p.p.
Gelieve uiterlijk woensdag reserveren in het
dorpshuis tel.: 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.

Faulty Towers Dinnershow

In samenwerking met DG Theater haalt Breepark het wereldwijde succes Faulty Towers: The Dining Experience
naar Breda. Op zaterdag 9 en zondag 10 februari 2019
kan men in Breepark dineren in het legendarische hotel
uit de bekende Britse komedieserie, waar het driegangendiner op tafel wordt gezet door niemand minder dan:
Sybil, Basil en Manuel!
Tijdens deze dinnershow staat er een flinke portie chaos
op het menu! De drie top-imitatoren zorgen voor een
avond vol hilariteit en vooral herkenbaarheid uit de gelijknamige televisiekomedie. ‘Please wait to be seated and
do not mention the war!’ Zaal open om 18.00 uur, start
dinnershow om 19.00 uur. Meer informatie en tickets op
breepark.nl

M
FYSIO

Landjesgym Stoelyoga

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

Stoelyoga is effectief voor mensen met bewegingsbeperkingen, concentratieproblemen en geheugenproblemen.
Deze ontspannende bewegingsvorm heeft een positieve
invloed op pijn en stijfheid. Het doen van Yoga kan minder pijn geven en meer energie. Je stemming wordt verbeterd. Voor veel mensen met een beperking is het moeilijk om staand yogaoefeningen te beoefenen door angst,
bang zijn om te vallen of last hebben van het evenwicht.
Stoelyoga wordt zittend op de stoel beoefent, en de oefeningen zijn langzamer en zachter. Je luistert veel meer
naar je eigen lichaam, en verkent je eigen grenzen.
Je bent geconcentreerd bezig met je eigen lichaam.
Stoelyoga brengt het lichaam weer in harmonie door lichaamsoefeningen, ontspanningsoefeningen, gerichte aandachtoefeningen en de losmaak oefeningen. Het is een kennismaking met stoelyoga van 4 lessen. Op woensdag van
13.30 tot 14.30 uur in Dorpshuis ’t Web. We starten bij voldoende interesse. Data’s : 4-11-18-25 Juni . Komt u ook?
Wilt u graag gaan deelnemen of u wilt meer informatie. Neem
dan contact op met Jolanda van Landjesgym via e-mail: Jolandaververs1967@gmail.com
Voor iedereen met vragen over de zorg voor een ander

Spreekuur voor mantelzorgers

Mantelzorgers met vragen over b.v. ziektebeelden, wet- en
regelgeving of vragen over werk en zorg, zijn van harte welkom op het spreekuur van Steunpunt informele zorg Breda

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

076 7510345

(StiB). Medewerkers van StiB staan op werkdagen klaar voor
informatie en advies op maat. Een afspraak maken voor het
spreekuur kan via de mail: info@stib-breda.nl of tel.: 7503200.
Ook in de avonduren
StiB is het kenniscentrum voor mantelzorg en biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Voor mantelzorgers die
niet tijdens kantooruren naar het spreekuur op de Heerbaan
kunnen komen, is het ook mogelijk in de avonduren een afspraak te maken via telefoon of beeldbellen (Skype/Facetime).
Digitaal antwoord op vragen
Naast het spreekuur kunnen mantelzorgers in Breda 24 uur
per dag terecht op de vernieuwde website van StiB: www.
stib-breda.nl. Het is dé digitale verzamelplaats voor informatie, ingedeeld in interessante dossiers met een thema. Bijvoorbeeld over wetten & regels, geldzaken of de combinatie
van werk & privéleven met mantelzorg. Bij elk dossier staan
antwoorden op veelgestelde vragen. Mantelzorgers vinden er
ook interessante boeken, artikelen of filmpjes over het on-

derwerp. Daarnaast zijn er praktische tips die
hen helpen om de zorgtaak te organiseren
en vol te houden. Op deze manier biedt StiB
ondersteuning op maat die op elk moment
beschikbaar is.

Wijkcentrum ’t Houwke

Rikken
Kom rikken op maandag 25 juni a.s. Er zijn
leuke prijzen te winnen. Aanvang 13.30 uur
tot 16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur.
Kosten € 1,50. Hierna een Zomerstop tot 1
september!
Zomeravondconcert
Op dinsdagavond 26 juni kun je komen genieten van Heusdenhout openluchtconcert.
Dit vindt plaats in de tuin van de Grote Houw
en ’t Houwke met een optreden van The
Orange Town Jazz Band met een repertoire
van swingende oude stijl jazz met invloeden
uit o.a. New Orleans. Aanvang om 20.00 uur
tot 22.30 uur. Gratis toegang, een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.
Bij slecht weer vindt het optreden in ‘t wijkcentrum plaats.
Frites-dag
Op vrijdag 29 juni wordt van 12.00 tot 13.00 uur frites geserveerd met een snack en een toetje na. Kosten € 5,50 (BredaPas € 4,45). Aanmelden tot en met woensdag 27 juni.
Wijkcentrum ‘t Houwke, Grote Houw 227, tel.: 076-5872924.

Wijkcentrum Balieweide

Hobbyclub
Op donderdag 28 juni heeft de hobbyclub van 9.45 tot 11.30
uur een speciale activiteit: zelf een mandala maken. Maak zelf
een mandala tekening. Liever alleen inkleuren? Dat kan natuurlijk ook! Graag van tevoren aanmelden via tel.: 5875028.
Samen eten
Op vrijdag 29 juni ‘Samen eten in de wijk’. Vanaf 17.30 uur
wordt er frites met appelmoes geserveerd met een snack en
een toetje na. Kosten € 5,50 (BredaPas € 4,45). Aanmelden
t/m woensdag 27 juni.
Wijkcentrum Balieweide, Baliëndijk 82, tel.: 076 - 5875028.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

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

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

tel.: 0162-453159
www.drukkerijzopfi.nl

Wie is minimaal 14 jaar en wil in de zomervakantie helpen bij
de verzorging van katten en honden in Teteringen?
Bel 06-25121410 of mail: agnesheller@hetnet.nl

