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Team Uniek nieuwe
organisator van Eetpunt

Jaren geleden heeft de BKO (nu SVT) een
eetpunt opgericht in ‘t Web. Iedere vrijdag
wordt daar voor bijna 20 ouderen een gezonde maaltijd opgediend. Onlangs is de organisatie overgenomen door Team Uniek. Deze organisatie
verzorgt de dagopvang voor inmiddels bijna 15 jongeren met
een lichte handicap. Deze jongeren zijn inmiddels in heel Teteringen actief. Voorbeelden daarvan: onderhoud sportvelden, hulp bij kinderopvangorganisaties, hulp bij activiteiten in
‘t Web, onderhoud Landwinkel Snoek en nog veel meer. De
maaltijden worden bereid worden door een trotse kok van
Team Uniek en worden in overleg met de hongerige inwoners
van Teteringen samengesteld. Een goede combinatie van gezellig samenzijn, een gezonde maaltijd en steun aan de bezigheden van de actieve jongeren. Een uitnodiging aan ieder om
eens gezellig aan te schuiven.

De geschiedenis van Teteringen (8)

Na het gereedkomen van de aanleg van de Waterakkers kon
de bouw van woningen pas echt beginnen. Door de malaise
in de bouw kwam dat traag op gang. Toch was de gemeente
van mening dat de voorzieningen op orde gebracht moesten
worden. In verband daarmee werden plannen gemaakt voor
de bouw van twee grote multifunctionele gebouwen. Om een
goede spreiding te krijgen werd besloten om de KBS Helder
Camara, Dorpshuis ‘t Web, de Kober-kinderopvang en een
sportzaal onder te brengen in De Stee en OBS De Springplank, de KBS de Wegwijzer, de bibliotheek, de jeugdruimte
en Kober-kinderopvang in De Mandt. Hierdoor kwamen de
vestigingen van de Helder Camara en de Wegwijzer aan de

14 februari verschijnt
er geen Aller-Lei!

Groenstraat te vervallen. Bij de bouw van De Mandt (Multifuncionele Accommodatie Nieuwe Dorpsrand Teteringen) is rekening gehouden dat dit gebouw in de toekomst kan worden
uitgebreid. Beide gebouwen zijn in 2012 in gebruik genomen.
Teleurstellend is het feit dat de jeugdruimte nooit werkelijk in
gebruik is genomen als gevolg van onvoldoende steun vanuit
de gemeente voor de exploitatie. Daarnaast werd een half
jaar na de opening van de nieuwe fraaie bibliotheek besloten
deze te sluiten na afloop van het vijfjarige huurcontract. De
uitgeklede functie van de bibliotheek is nu (weer) ondergebracht in ‘t Web.
Het doel van alle plannen was on de sociaal-culturele activiteiten goed te spreiden over Teteringen. Mede in combinatie
met de inmiddels bekend gemaakte plannen voor de Scheperij komt het zwaartepunt van Teteringen sterk te liggen ten
oosten van de Oosterhoutseweg. Voor een evenwichtig dorp
blijft daarom aandacht voor het verbeteren van de functie en
de uitstraling van het W. Alexanderplein een eerste vereiste.

Wild West, Carnaval op zijn Best

Zoals vorige week vermeld zal op vrijdag 26 januari 2018 de
kaarten-ophaalavond voor de zaterdagavond plaatsvinden.
Tussen 20.00 en 23.00 uur kunnen de gereserveerde kaarten
worden opgehaald in Saloon ’t Web. Kaarten die na 23.00
uur niet zijn opgehaald, gaan de vrije verkoop in. Ben dus op
tijd, want er is een grote wachtlijst. Deze avond zal muzikaal
worden omlijst door een bekende DJ. Hou je Whats-App,
Facebook en de Aller-Lei dus goed in de gaten. De saloon zal
weer helemaal vol zitten.
Vergeet ook de Wild-West-Family-Day niet die op 12 februari
wordt georganiseerd. We houden jullie op de hoogte van de
vorderingen. En denk erom: In het Wilde Westen van Totdenringen is altijd wat te doen!
Met groeten van de 6 Daltons

Het Koetshuys van De Meerberg

Zelf alles regelen? Bel Tonny!
06 5438 6800 - www.demeerberg.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 28 januari
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
Diaken B. Hendriksen - Consonne
Misdienaar Florent Muskee; Rose Marie Muskee
Intenties
Janus van Haperen (jgt); Marcel Blous (jgt); Martien v.d.
Broek e.v. Tiny Maat; Jo Snoeren-v. Zon; Marijke Snoekvan der Velden; Toos Joosen-Geerts; Cees en Door
Kleindop-Kimenai; Jet van Meel-de Jongh; Christina
Backx-Havermans; Wim Leunissen; Jef Koster; Paul van
Hemert; Anton Verschueren e.v. Emmy van Waes;
Louise Hoeben; Paul van Hemert; uit dankbaarheid.
Donderdag 1 februari
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - pater E. Leferink svd
Intenties
o.a. Paul van Hemert.

Overleden
Zondag 14 januari is Paul van Hemert, echtgenoot van Clara
Barten, op 78 jarige leeftijd overleden. Zij uitvaart in onze kerk
en zijn crematie in Breda waren vrijdag 19 januari.
Uit het pastoraal team
Aandacht maakt alles mooier is de reclamezin van Ikea. Voor
ons allemaal zou dit moeten gelden. Als wij aandacht aan het
woord van de Bijbel schenken, zou het ons zeker helpen om
onze aandacht te richten op onze kerk, op onze parochianen
en op onze omgeving. Deze aandacht zou het leven van iedereen mooier maken. Er zijn heel veel redenen om te klagen,
er zijn er ook een paar dat ik een virus zou willen noemen,
namelijk zij die altijd klagen en gemeenschappen kapot maken met hun roddels. Er zijn duizend redenen om blij te zijn.
Wij kunnen samen de blijde boodschap met anderen delen
en dat zou erg aantrekkelijk zijn. De eerste Christengemeenschap deelde de blijde boodschap; dat maakte mensen
nieuwsgierig om uiteindelijk volgeling van Jezus te worden. Ik
denk dat de eerste christengemeenschap ons voorbeeld zou
moeten zijn. Laten wij de waarden van de eerste christenen
- gebed, diaconie, aandacht en samenwerking - meenemen
en laten wij ons best doen om toch vurig Jezus’ ideeën met
elkaar te delen. Bid voor mij a.u.b. en voor ons team, zodat
wij allemaal samen deze kerk kunnen opbouwen.
pater Richard Lobo
Installatie toespraak van Pater Richard Lobo.
Beste allen, Ik verwelkom u allen, in het bijzonder bisschop
Liesen en de genodigden uit Hoorn, Amsterdam, Den Haag,
Schiedam, en vertegenwoordigers van verschillende Christelijke kerken en vertegenwoordigers van verschillende instellingen. Ik ben medio september aarzelend, maar met goede
hoop uit Den Haag vertrokken; ik heb het Haagse bakje verruild voor het Brabantse borreltje. Ik was blij met mijn werk
in Den Haag waar ik mijn pastorale werk nog maar net had
opgebouwd. Toen kwam er een verzoek van de provinciaal
en zijn raad dat ik naar Breda moest gaan om het team te
versterken. Ik wist dat het een leuke uitdaging zou zijn. En
terecht, nu krijg ik immers als parochieadministrator extra verantwoordelijkheid. Daar heb ik niet om gevraagd en ik heb er
ook nooit van durven dromen in Nederland die taak op mijn
schouders te nemen. Wij hebben hier het afgelopen jaar onze
nieuwe SVD-communiteit van priesters uit verschillende landen gesticht. Onze stichter Arnold Janssen had een droom
om het Woord aan de mensen te verkondigen. Hij heeft ons
een voorbeeld gegeven om de tekenen van de tijd te verstaan. Daarom is het niet de bedoeling dat wij de opengevallen gaten van de Nederlandse priesters gaan vullen, maar
vooral missionair in onze maatschappij bezig zijn. Wij zijn blij
dat wij deze kans gekregen hebben om hier in onze buurt iets

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

te kunnen betekenen. Zeker geven wij voldoende aandacht
aan de opbouw van de Augustinusparochie. Ik ben dankbaar
voor de inbreng van bestuursleden, teamleden, teamondersteuners, kerncommissiegroepen en tal van vrijwilligers die
dag en nacht hun krachten inzetten voor de opbouw van onze
gemeenschap. Speciale en hartelijke dank aan Bert Wooning
voor zijn inzet gedurende de afgelopen anderhalf jaar.
In onze gemeenschappen merken wij diversiteit door de
komst van migranten. Er zijn er velen die hier al regelmatig
diensten komen vieren. Wij creëren een thuisgevoel voor deze
mensen en kunnen ook hun krachten en wijsheid inzetten
voor de opbouw van onze gemeenschap, als vrijwilligers. Een
speciaal verzoek richt ik tot de parochianen van buitenlandse
afkomst: gebruik uw kracht en zet haar voor de gemeenschap in. Wij willen als pastors meer tijd besteden aan de
diaconie en het bezoek aan mensen en minder tijd achter het
bureau doorbrengen. Daarvoor zullen wij binnenkort nieuwe
leden voor de kerncommissies gaan benoemen. Wij kunnen
niet zonder vrijwilligers de kerk opbouwen.
Actie Kerkbalans
Met uw steun kunnen we ons kerkgebouw in stand houden,
een plek om samen te komen. De parochie heeft de ANBIstatus. Informeer als u daar meer over wilt weten.
Wilt u de parochie ook steunen om ons mooie kerkgebouw
overeind te houden? Laat van u horen! Het parochiecentrum
is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur via tel.:
5713203. IBAN-nr. voor de parochiebijdrage in Teteringen is:
NL02 RABO 0150 9933 23.

Wij als uitvaartverzorging ‘Van Gemert’
willen u graag helpen om een onvergetelijk
afscheid te verzorgen voor uw dierbare.
Voor informatie óf het aanvragen van een
uitgebreid informatiepakket:
Uitvaartverzorging ‘Van Gemert’
Heuvelstraat 181, 4812 PJ Breda

Kloosterweekend
Er zijn nog enkele kamers met douche en toilet beschikbaar
voor het kloosterweekend van 9 t/m 11 maart in het Catharinadal te Oosterhout. Graag opgaven via e-mail: hannekeoomen@online.nl of telefonisch: 06 - 48 194 254.
Vormsel 2018
Tot eind januari kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor het
vormsel op vrijdag 18 mei 2018. Graag opgave via hannekeoomen@online.nl

Telefoon: 076-5212868
www.gemert-uitvaart.nl
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

Vespers Maria Mater Dei
Zaterdag 27 januari, 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,
Brabantlaan 5, 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.

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

Vrede
Voor vrede in de wereld moet er vrede zijn in de naties.
Voor vrede in de naties moet er vrede zijn in de steden.
Voor vrede in de steden moet er vrede zijn tussen buren.
Voor vrede tussen buren moet er vrede zijn thuis.
Voor vrede thuis moet er vrede zijn in het hart………

Venesjaans bal maskee op maandag

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 28 jan. 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.

Carnavalsprogramma Totdenringen

Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 28 jan. 10.00 uur: Drs. M. Bondzio.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 28 jan. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

CARNAVAL

Sikkenkop inleveren en inschrijven Lampkesoptocht
Vrijdagavond kunnen de Vrienden van de Sik
hun Sikkenkop inleveren bij de commissie tussen 19.00 en 20.00 uur in de Dorpsherberg
zodat deze weer in orde wordt gemaakt voor
het komende carnaval. Tevens is het dan inschrijven voor de
Lampkesoptocht.

Carnavalslunch op zondag

Een lunch met heel carnavalvierend Totdenringen, klinkt gezellig toch? Dat dachten wij nou ook! Daarom is een carnavalslunch georganiseerd op zondag 11 februari om 12.00 uur in
de Dorpsherberg. De lunch duurt tot ± 13.30 uur. Tijdens de
maaltijd vindt ook de lintjesregen plaats. De kosten zijn € 5,00
p.p. voor koffie met worstenbrood en soep met broodjes.
Neem gezellig deel aan de lunch en schrijf je in bij de Dorpherberg of per e-mail (secretaris@akvdesikken.nl). Tip, ga vooraf
gezellig mee naar de carnavalsviering in de Totdenringse kerk.

Totdenringsb(al), jij komt toch ook?

Op de zondagmiddag met carnaval stonden voorgaande jaren de ouderen in de belangstelling. Dit jaar verandert deze
middag en organiseren we een gezellige (familie)middag voor
iedereen. Of je nou jong, oud of iets er tussen in bent, het
maakt allemaal niets uit. Kom naar ’t Web en vier van 14.00
uur tot 17.00 uur een feestje met alle generaties carnavalsvierders. Onder het genot van een hapje en een drankje kun
je genieten van verschillende kapellen, een quiz en tal van
polonaises. En als je er dan toch bent, ga dan even terug in
de tijd en maak een foto met op de achtergrond het oude Totdenringen. Jawel, ook dat is nog mogelijk in 2018! Natuurlijk
wordt er ook aan de jeugd gedacht, een dj voorziet hen heel
de middag van de nieuwste carnavals hits. Kortom, een gezellige middag voor de hele familie. Jij komt toch ook?!

Ziekenbezoek Prins IEF dun Irste

Carnaval staat voor de deur. Velen zullen weer feestend door
ons dorp trekken onder het motto “Bij ons gaot ut lampke nie
ut”. Er zijn echter ook een aantal sikken en sikkinnen die graag
mee zouden willen carnavallen maar hier niet toe in staat zijn
door zieke. Het is traditie dat op zondag tijdens carnaval onze
Prins, raad en jeugdraad bij hen op bezoek gaan.
Stelt u het op prijs dat zij langskomen of weet u iemand die
dat op prijs stelt, dan kunt u dat doorgeven aan Ernst Horsten
van AKV de Sikken. Dit kan telefonisch (06-1350 4887) of per
e-mail (secretaris@akvdesikken.nl).
Voor onze Prins en zijn gevolg is het een kleine moeite en we
doen er onze zieke sikken en sikkinnen een groot plezier mee.

Op maandag 12 februari vanaf 20.00 uur start in de Dorpsherberg het Venesjaans bal maskee met medewerking van
Kwart voor 3 en DJ Twan. Rond 21.30 uur vindt tussendoor
de prijsuitreiking van de lampkesoptocht plaats. De entree is
gratis. Zoek je masker alvast en kom gezellig langs.

Afgelopen zaterdag is de nieuwe editie van ’t Sikkenblaoike
rondgebracht in het dorp. In deze carnavalskrant treft u het
programma van carnaval aan. Het programma is ook op de
website te vinden. Kijk voor de laatste informatie op www.akvdesikken.nl
De Bokkepoot, AKV de Sikken

8e Teterings Driebanden
Kampioenschap in ‘t Web

Tussen Kerst en Oud & Nieuw heeft, voor de
2e keer in het ‘t Web, de strijd plaatsgevonden om het Driebanden Kerst Kampioenschap van Teteringen. Het was weer een goed en geslaagd kampioenschap
waar 32 deelnemers met alle bekende lokale namen aanwezig waren. In de eerste en tweede ronde vielen er veel favorieten af, zodat er een verrassende finale kwam tussen Ad van
Hooijdonk en Bas van Unen. En... Ad van Hooijdonk werd
de ‘nieuwe’ 8e Teteringse Driebandenkampioen. Ad, proficiat
met je titel.
Bij deze wil ik alle sponsors en de medewerkers van ‘t Web
bedanken! Iedereen een goed biljartjaar en een gezond 2018.
De organisatie, Toine van Oosterhout

Open WinterTennistoernooi TTV

Van een Elfstedentocht is (nu nog) geen sprake maar deze Friese elf-steden staan wederom centraal in het Open Winter Tennistoernooi
dat van zaterdag 3 maart t/m zondag 11 maart georganiseerd
wordt door de Teteringse Tennis Vereniging (TTV).
Er wordt gespeeld in de categorieën: heren- dames- en gemengd-dubbel, speelsterkte vanaf 3.1, op basis van actuele
rating. In de leeftijdscategorieën 17+ en 45+ wordt er gespeeld op de verlichte smashcourtbanen van TTV.
Naast tennis en sportiviteit staat sfeer, vriendelijkheid en gezelligheid centraal in dit eerste toernooi van het seizoen. Er
kan ook een gokje gewaagd worden met de jaarlijks terugkerende prijsvraag en uiteraard met de loterij waaraan alle deelnemers mee kunnen doen.
Maart roert zijn staart; Op het weer hebben we helaas geen
invloed maar zoals de Friezen zeggen: ‘Als de bui oer is, is it
moai waar’. Wij zullen iedereen sowieso verwarmen met een
zeer ‘Hertlik Wolkom’.
Inschrijving is t/m 18 februari mogelijk via: www.toernooi.nl
Zie ook Facebook: Open Winter Tennistoernooi Teteringen

Feestje voor mensen
met een beperking
Zaterdag 24 februari wordt er van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00
uur in ‘t Web een feestje gegeven voor mensen met een beperking. De zaal gaat open vanaf 19.00 uur. Het idee om dit
feestje te geven komt van Team Uniek. Zij willen deze mensen
graag samenbrengen om nieuwe vrienden en contacten te
maken. Op deze avond zijn er een aantal spelletjes, er is karaoke en er mag gedanst worden.
Kijk voor meer info op de Facebook-pagina van Team Uniek.

Geef aan de collectant
van de Hersenstichting

Van maandag 29 januari t/m zaterdag 3 februari 2018 vraagt
de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collectanten
gaan in Teteringen op pad om geld in te zamelen voor ruim 4

miljoen mensen met een hersenaandoening. Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen, zoals beroerte, hersenletsel,
autisme, dementie, hersentumor en de ziekte van Parkinson.
Eén op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven met
een hersenaandoening te maken.De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan
voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere
toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. U kunt ook uw gift overmaken op IBAN NL18INGB 0000
000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag.
Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden
op www.hersenstichting.nl

Kasteelwandeling - VVV Breda

PIANOSTUDIO FRANK ANTENS
PIANOLESSEN en OPTREDENS
www.frankantens.com
06 24 749 440

Peutergym!

Wist u dat Breda een historische band heeft met ons Koningshuis? Dat de Haven van Breda vroeger een belangrijke aanvoerplaats van zeevis was en dat er een echt Nassaukasteel
Maandag 09.30-10.30 Locatie Nutsbasisschool
midden in het stadscentrum staat? Gidsen van de VVV Breda
vertellen er alles over tijdens de Historische Kilometer en de
Teteringen. Info zie www.kinderfysiobreda.nl
Kasteelwandeling die VVV Breda iedere laatste zaterdag van
de maand (behalve 24 februari en 24 november) en tijdens
schoolvakanties organiseert. Op zaterdag 27 januari kunt
Fysiotherapie
u om 14.00 uur aansluiten bij een Kasteelwandeling.
Manuele Therapie
Tijdens deze wandeling krijgt u een uitgebreide rondleiding
Geriatrie Fysiotherapie
over het terrein van het Kasteel van Breda. U bezoekt o.a.
Oncologie Fysiotherapie
de onderaardse gang, een van de torens van het Spanjaardsgat en de binnenplaats van het kasteel. De gids verOedeemtherapie
telt u alles over het kasteel en de mooiste verhalen over
FysioFit
de kasteelbewoners van vroeger en nu. Op het terrein
van het Kasteel van Breda is al bijna tweehonderd jaar de
Koninklijke Militaire Academie gevestigd. VVV Breda is de
enige organisatie die hier groepen mag rondleiden. Door
deel te nemen aan de Kasteelwandeling draagt u bij aan
het behoud van het Kasteel van Breda.
Omdat het Kasteel van Breda op militair terrein staat, is
Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
een legitimatiebewijs verplicht! De Kasteelwandeling start
Revalidatie tijdens en na kanker
bij de VVV Breda, Willemstraat 17 (bij Centraal Station) om
14.00 uur (13.45 uur verzamelen i.v.m. registratie legitimatiebewijzen). Prijs: € 8,95 p.p. (€ 7,95 kind 4 t/m 13 jaar).
BredaPas-houders gratis. Van tevoren reserveren aanbevolen. Voor groepen zijn de wandelingen van de VVV
Breda het hele jaar op afspraak te boeken.
Praktijk Fysiotherapie
Reserveringen en informatie
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen
VVV Breda - Willemstraat 17-19 en Grote Markt 38.
Tel.: 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut).

M
FYSIO

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

www.my-fysio.nl

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

Open dag Inloophuis De Honingraad

Op zondag 4 februari 2018 is het Wereldkankerdag - een dag
waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij kanker. Een op de
drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met
kanker. De confrontatie met een levensbedreigende ziekte
brengt een heleboel verdriet, onzekerheid en vragen met zich
mee. Het kan dan fijn zijn om uw zorgen te delen met mensen
die weten wat u doormaakt. Of u nu zelf ziek bent (geweest),
meeleeft met iemand in uw omgeving of een dierbare aan
kanker hebt verloren: u staat er niet alleen voor. Kanker heb je
samen. In Nederland zijn in veel plaatsen inloophuizen die hun
deuren openstellen voor iedereen die, op welke manier dan
ook, met kanker te maken heeft. U bent er welkom voor een
luisterend oor, contact met mensen die hetzelfde meemaken
en ondersteuning bij het verwerken van wat u is overkomen.
Inloophuis de Honingraad, aan de Johan Willem Frisolaan
100 in Breda bestaat in 2018 reeds 20 jaar en veel mensen
met kanker en hun naasten hebben de weg naar ons inloophuis gevonden.
De Honingraad wil op zondag 4 februari tussen 11.00 en
15.00 uur graag informatie geven over wat er zoal te doen is
in ons inloophuis. Er worden o.a. schilderijen en beelden van
cursisten geëxposeerd en de begeleiders van diverse cursussen en de gastvrouwen en gastheren geven u graag informatie over alle activiteiten die er in ons inloophuis plaatsvinden.
Zie ook www.honingraad.nl, www.facebook.com, welkom@
honingraad.nl, tel.: 076 - 565 52 91.

Vrijwilligers gezocht voor uniek afvalonderzoek langs de Maas en Waal

Voor het eerst in Nederland wordt er een grootschalig onderzoek gestart naar rivierafval langs de Maas en Waal met citizen
science (burgerwetenschap). Dit onderzoek is onderdeel van
Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic
Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Schone Rivieren
zoekt vrijwilligers die mee willen doen aan dit unieke rivierafvalonderzoek. Hiermee kan het verschil worden gemaakt in de
aanpak van de plastic soep. De droom van Schone Rivieren
is dat er vanuit de Nederlandse rivierdelta geen plastic afval
meer de Noordzee in stroomt. De voorbereidende trainingen
voor het onderzoek worden in januari 2018 gegeven.
Het onderzoek
Voor het onderzoek in Noord-Brabant worden vrijwilligers
gezocht die als onderzoeker een bijdrage willen leveren aan
kennis over zwerfafval op de oevers van de Maas en/of Waal.
Vrijwilligers dienen op vier dagen beschikbaar te zijn: een
dag training, twee onderzoeksdagen en een dag evaluatie.
Tijdens het onderzoek worden vrijwilligers ingedeeld op een
tracé (stuk oever langs de Maas/Waal) en volgens een gestandaardiseerd protocol wordt het afval geteld en ingedeeld
in categorieën. De metingen vinden plaats in februari en september 2018. Het exacte moment kunnen vrijwilligers zelf bepalen. Het werken in tweetallen vereenvoudigt en verbetert de
inventarisatie. Aansluitend worden thuis de gegevens via de
website ingevoerd en verstuurd voor verwerking en analyse
door de Universiteit Leiden. Het onderzoek loopt 5 jaar, vrijwilligers mogen natuurlijk elk jaar meedoen.
Vrijwilliger worden
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor de training op 27
januari in Den Bosch. De training duurt van 10.00 tot 15.00
uur. Reiskosten voor de training worden vergoed. Aanmelden
als vrijwilliger kan via de vacature op de homepage van www.
schonemaas.nl/brabant. Hier is ook uitgebreide informatie te
vinden.
Schone Rivieren
Er is steeds meer aandacht voor de plastic soep en wereldwijd verzamelen miljoenen mensen zich voor opruimacties
op stranden. De aanvoer van plastic afval vanuit rivieren is
echter een onderbelicht probleem. IVN Natuureducatie, Plas-

tic Soup Foundation en Stichting De Noordzee bundelen de
krachten en brengen hierin verandering met ‘Schone Rivieren’. We bereiken dit met Onderzoek, Opruimen, Oplossen
en Ontdekken. Hierbij betrekken we de ruim 4.000 vrijwilligers
die als Maasjutters en Waaljutters al enkele jaren actief zijn
met opruimen en onderzoeken.
Informatie en advies voor mantelzorgers

‘Vraag het de notaris’

Mantelzorgers hebben te maken met wet- en regelgeving of
sociaaljuridische zaken in de zorg voor hun naaste. Soms kan
het nodig zijn om zaken officieel vast te laten leggen door
de notaris. Kandidaat-notaris Tiemen van Hassel van Seydlitz
notarissen vertelt mantelzorgers er alles over tijdens de themabijeenkomst ‘Vraag het de notaris’ op maandag 29 januari
van 19.30 tot 21.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats bij De
Leystroom, Lage Kant 60 in Breda. Aanmelden kan via info@
stib-breda.nl of 076 750 32 00. Deelname is gratis.
Mantelzorgers krijgen deze avond informatie en advies over
erven, testamenten, erfrecht en erfbelasting, over schenken
en schenkingsrecht. Het levenstestament komt aan bod:
wanneer is dit handig of nodig? Ook komt het voor dat mantelzorgers zaken willen regelen als hun naaste niet meer zelf
kan beslissen. Denk daarbij aan wilsonbekwaamheid en het
bespreken of vastleggen van volmachten. Wanneer is dat
aan te raden, hoe werkt het en waarmee moet je rekening
houden? Ook in situaties van dementie schetst de notaris de
mogelijkheden. Er is tijdens de bijeenkomst ruimte om vragen
te stellen. Mantelzorgers zijn van harte welkom.

Balieweide

Hersengymnastiek
Elke vrijdag in februari van 10.00 tot 12.00 uur hersengymnastiek in het wijkcentrum! Verschillende geheugenspelletjes
om je brein fit te houden.
Koffie met gebak
Op vrijdag 2 februari is er een open inloop van 09.30 tot 12.00
uur. Koffie met gebak staat klaar. De kosten: € 2,95.
Bingoavond
Op zaterdag 27 januari is er bingo van 19.30 tot 22.00 uur. De
zaal is open om 19.00 uur. Prijs per bingoronde € 0,60. Er zijn
zeven rondes, voor de prijs van € 4,20. Superronde € 1,50.
Wijkcentrum Balieweide, Baliëndijk 82, tel.: 076 - 5875028.

Zing Mee in ’t Houwke

Zing mee met Zing Mee! Samen bekende liedjes zingen met
accordeonbegeleiding op maandag 29 januari om 14.00 uur
in ’t Houwke. Kosten € 1,50 per maand.
Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, tel.: 076 - 5872924.
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