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Informatiebijeenkomst
‘Vang’ druk bezocht!
Vrijdagmiddag 13 januari hebben bijna 150 inwoners van Teteringen in ‘t Web de prima georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst over ‘Vang’ bezocht. Door een grote groep medewerkers van de Dienst Afvalservice werd voorlichting gegeven over de wijzigingen bij
de inzameling van huishoudelijk afval zoals deze die in de
loop van dit najaar zullen worden doorgevoerd. Dit heeft voor
velen verhelderend gewerkt. De meeste aandacht ging uit
naar de plaats van de ondergrondse containers. Inmiddels
zijn de nodige bezwaren tegen de specifieke plaatsen daarvan ontvangen. Indien mogelijk zal de gemeente daar rekening mee houden. De bezwaarmakers worden daarvan op de
hoogte gesteld. Ook is aandacht besteed aan de keuze voor
de rolcontainers. In mei ontvangt ieder een brief, waarbij kan
worden aangegeven welke en hoeveel containers worden gewenst. Een belangrijke keuze omdat deze voor ieder anders
kan zijn. Zeer veel commentaar kwam er over de aangekondigde verplichting om de rolcontainers op verzamelplaatsen
in een straal van 100 meter vanaf de woning aan te moeten
bieden. Daarover konden de medewerkers geen informatie
geven omdat dit in een apart project zal worden afgehandeld.
Aan de hand van de reacties is wel gebleken dat dit komende proces niet op veel bijval aan de brenger van deze boodschap zal kunnen rekenen. De Dorpsraad zal zich hierover
beraden.

La Grand Finale du Carnaval
Het is nu nog moeilijk voor te stellen, maar ook aan Carnaval
2017 komt een eind. Dit einde vieren we met de Klepzijkers
en alle andere Totdenringse kapellen al jaren met ' La Grande
Finale du Carnaval'. Ook dit jaar mag deze traditionele afsluiting van het carnaval niet ontbreken. In het kader van 'Mooi
was die tijd' zullen heel veel dingen zijn zoals voorgaande
jaren: live muziek van de kapellen, pils en gezelligheid. Vorig
jaar ging het dak er voor het eerst af in de DIA-kantine en met
grote trots kunnen we melden dat we ook dit jaar weer een
fijne samenwerking hebben met de beste voetbalvereniging
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van het dorp. U bent dus allen weer van harte welkom in de
DIA-kantine. Dit jaar komen ook verschillende Totdenringse
artiesten ons verblijden met een optreden met liedjes uit de
tijd dat geluk nog heel gewoon was. We gaan dit jaar namelijk 'Op volle toeren'. Hierover zullen we later nog veel meer
berichten. Zoals aangekondigd in 't Sikkebloaike zal er ook
dit jaar weer een grote artiest de avond besluiten. Ik zeg
artiest maar het is eigenlijk een roemrucht duo. Nationaal
bekend met liedjes als 'Wat gaan we nu eten?', 'Chinees
Indisch Restaurant' en hun te gekke hit 'Reggae Te Gek Ee'.
Met grote trots kunnen we melden dat de afsluiting van
Carnaval 2017 zal worden opgeluisterd door..... Anita en Ed!
Dit mag u niet missen. De entree is uiteraard gratis en voor
iedereen. Dus komt allen op dinsdag 28 februari naar 'La
Grand Finale du Carnaval'!

KPJ Teteringen is klaar
voor een groot feest!
De balen stro liggen klaar, de overalls zijn gestreken en de klompen zijn gepoetst!
4 februari barst het Lompe Klompe bal los! Dit
bal wordt georganiseerd ter gelegenheid van
het 95-jarige bestaan van deze prachtige vereniging.
KPJ Teteringen is een vereniging met een rijke historie en zit
diep geworteld in het dorp. Als dank voor de inzet van alle
leden in het verleden gaat de KPJ voor haar leden en oudleden er een speciale avond van maken!

Run@Teteringen zoekt leden
We zijn een gemêleerde groep van hardlopers die eenmaal
per week samen trainen onder leiding van een ervaren trainer.
Sommige leden lopen 5 km, anderen meer (10 km, 10 EM,
halve of een hele marathon). De donderdagavond training is
primair gericht op interval- en tempolopen die individueel niet
gemakkelijk uitgevoerd worden.
Zin om mee te doen?
Info/aanmelden: Run-Teteringen@hotmail.com

www.meerberg.nl

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
We gedenken dit weekend de overleden van januari 2016
Mia Speessen w.v. Harry Luijten; Wim Schneidenberg
e.v. Nanny Janssen; Betsy Pijpers w.v. Ko Beekers;
Marcel Blous e.v. Agaath Schuitemaker (zijn jgt).
Zondag 29 januari
Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
10.00 uur
Diaken B. Hendriksen - Willebrordkoor
Misdienaars Brechtje de Haas; Rose Marie Muskee
Intenties
Janus v. Haperen (jgt); Ad van Gils e.v. Riet Pijpers (jgt);
Peter en Agnes Touw-Michielsen; Thea v.d. BroekBoom; Rien Godschalk; ouders Jan Rijvers en Cor
Bastiaanssen; Marieke Wohrmann; Door KleindopKimenai; Jan v. Gurp; Herman Damen; Marijke Snoekv.d. Velden; Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Riky
Hendrickx-v. Dongen; Jac v.d. Veeken; Louise Hoeben;
Jacques Alberts; Coby Oomen-Boot; Anton Verschueren e.v. Emmy v. Waes; Rinus Berkhof e.v. Riek de Goey
Dinsdag 31 januari
19.00 uur
Eucharistieviering - Pater SVD
Donderdag 2 februari
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater SVD

Uit het pastoraal team
Op 29 november 1980 werd ik, Pater Edmund Effah Owusu,
SVD als de vierde kind van Peter Effah Koramoah en Monica
Effah Koramoah te Ntronang, Ghana geboren. Ik werd enkele weken daarna in de parochiekerk van het Heilig Sacrament
gedoopt. Ik kom uit een gezin van acht mensen met drie zussen en twee broers. Als kind volgde ik de voetsporen van
mijn ouders, die docenten en leden van ons parochiekoor
waren. Toen ik zes was werd ik lid van het parochiekoor en
tijdens mijn basisschooljaren werd ik misdienaar. Jarenlang
heb ik de heilige Mis gediend. In het jaar 2000 werd ik wiskundeleraar. Gedurende drie jaar gaf ik wiskundeles op een
basisschool. In de loop van de tijde groeide bij mij de wens
om priestermissionaris te worden. Dus op 7 augustus 2003
nam ik afscheid van de school waar ik drie jaar had gewerkt.
Op 18 september 2003 ging ik naar het missiehuis St. Victor
in Tamale in het noorden van Ghana waar ik negen jaar filosofie en theologie studeerde. In het seminarie trof ik een heel
andere situatie aan dan dat ik thuis gewend was: mensen
met verschillende culturen en gewoontes. Maar ‘t was mooi:
onder één dak samen in het geloof te groeien. Internationaliteit en interculturaliteit hebben mij geholpen om mijn horizon
te verbreden. Onder deze omstandigheden kreeg ik de kans
om mij aan te passen aan verschillende situaties en het leven
van anderen te leren kennen. Zo heb ik geleerd om te gaan
met de waarden en gewoontes van anderen. Al deze ervaringen waren een goede voorbereiding om priester-missionaris te worden.
In juli 2006 begon ik mijn noviciaat in het Gezelschap van het
Goddelijk Woord (SVD) in Nkwatia Kwahu, in het oosten van
Ghana. Na mijn eerste geloften op 20 juli 2008 en de eeuwige op 15 augustus 2012 werd ik op 17 augustus tot priester
gewijd en kreeg ik missiebenoeming voor de NederlandsBelgische kerkprovincie. Voor ik naar Nederland vertrok was
ik 1 jaar werkzaam in de parochie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad en op de middelbare school St. Joseph in Kwahu
Tafo, in het oosten van Ghana.
Op 3 mei 2014 ben ik naar Nederland gekomen en werd ik
lid van de Missionaire Leefgroep SVD in Nieuwegein, Utrecht.
Vandaaruit heb ik mijn studie van de Nederlandse taal gedaan in Utrecht. Vanaf 1 november 2015 t/m 30 april 2016
deed ik pastorale inburgering in de Vredeskerk en de Rozenkrans kerk in Amsterdam. Het was de bedoeling dat ik door
middel van participatie kennis maak met de Nederlandse
kerk, cultuur, de samenleving en de dagelijkse werkpraktijk in

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 alarmering
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

de typisch Nederlandse context en hoe die eruitziet. Het is de
bedoeling dat ik voldoende ervaringen opdoe om adequaat
te kunnen functioneren in mijn nieuwe werkomgeving. Het
blijft vervolgens wel zaak om het aangeleerde zoveel mogelijk in de praktijk toe te passen om tot verdere verbetering,
verdieping en verfijning te komen. Dus ik heb iedereen steun
nodig om dit te bereiken. ‘Alles is mogelijk met de genade en
kracht van de Heilige Geest’, (H. Arnold Janssen, stichter van
het Gezelschap van het Goddelijk Woord -SVD-). Ik heb vanaf mei afgelopen jaar tot dit jaar in de RK Amsterdam Oost/
Watergraafsmeer/Zuidoost-Diemen-Duivendrecht als priester
assistent gewerkt. Ik ben ook sinds september afgelopen
jaar werkzaam bij stichten ShivA - (Spiritualiteit hiv Aids) als
geestelijk verzorger.
Als SVD-missionarissen en verkondigers van het Woord
Gods heeft de Bijbel een centrale plaats in ons leven en missie. Wij zien het als ons ideaal om in de context van de lokale kerk en de huidige maatschappij een dialoog aan te gaan
en te bevorderen met armen en kansloze mensen van andere culturen, mensen die niet tot een geloofsgemeenschap behoren en die op zoek zijn naar geloof in God en ook mensen
van andere religieuze tradities en seculiere ideologieën. Het is
mijn gebed dat ik een bijdrage aan de Nederlandse geloofsgemeenschap en samenleving kan leveren, vooral in deze
Augustinusparochie, Breda.
‘Ik zeg dank aan Hem die mij gesterkt heeft, Christus onze
Heer, omdat Hij mij vertrouwen heeft geschonken, door mij in
zijn dienst te nemen,’ (Timoteüs 1:12).
Vespers Maria Mater Dei
Zaterdag 28 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 (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.

Vroeger ging alles
anders
Nu kán alles anders
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
Telefoon: 076-5212868
www.gemert-uitvaart.nl

Taizéviering Michaelkerk
Zaterdag 4 februari om 19.00 uur is er in de Michaelkerk een
Taizéviering. De viering heeft o.a. 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.
Actie Kerkbalans ‘Op verhaal komen’
Wij leven in onrustige tijden. De gevolgen van de economie
en de politiek groeien ons boven het hoofd, mensen zijn op
drift geraakt, er is van alles aan de hand. Hoe houd je je
staande? Soms komt het heel dichtbij: ben ik nog zeker van
mijn baan en inkomen? Relaties en gezinnen staan onder
druk. Wie hoort en verstaat mijn ongerustheid?
Het lijkt of alleen succes, geld en status en veel vrienden op
facebook je geluk bepalen, Maar velen voelen zich armer en
eenzamer dan ooit tevoren. Om uit te rusten, om anderen te
ontmoeten, om de stilte te smaken, om aan te sterken, om
op verhaal te komen. Dat kan prima in ons kerkgebouw.
Helpt u ook mee om deze draaiende te houden?
Doe mee, draag uw financiële steun bij en bel tel.: 5713203!

GOEDKOOPSTE in de regio. OPSLAG particulier en zakelijk vanaf 1 m2. Vorstvrij, beveiligd
en droog. GOED bereikbaar. 076-3033544
www.markoever.nl info@markoever.nl

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67:
Zo. 29 jan. 11.30 uur: Oecumenische viering.
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. 29 jan. 10.00 uur: Pastor L. v.d. Wel.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
De Ark
Zo. 29 jan. 10.00 uur: Ds. J. Heetderks.
Vredeskerk
Zo. 29 jan. 10.00 uur: Ds. R. Wouda; Nieuwendijk.

Stichting
Werk aan de Wijk

Hebt u een klusje en is er niemand in uw buurt die daarbij behulpzaam kan zijn, dan biedt de Stichting Werk aan de Wijk
mogelijk uitkomst. Werk aan de wijk werkt mét en vóór de
bewoners in de wijk of dorp. De organisatie biedt mensen
zonder werk de mogelijkheid om, onder begeleiding werkervaring op te doen in de wijk of dorp als voorbereiding naar de
arbeidsmarkt. Werk aan de Wijk brengt mensen met elkaar in
contact, door het aanbieden van een breed pakket aan diensten aan bewoners van de wijk of dorp.
Zij doen dat niet voor niets. Particulieren betalen € 10,00
p.u./p.p. incl. BTW (Bredapas, maar € 6,00 per uur). Gebruik
van materialen zit niet bij deze prijs inbegrepen.
Welke diensten voeren zij zoal uit
Kleine reparaties aan de fiets, zoals een lekke band; Fietsles;
De woonzorgdienst: dagelijkse klusjes, als wekelijks stofzuigen ramen lappen, poetsen en grote schoonmaakbeurten,
ook strijken, boodschappen doen of meegaan met een bezoek aan de dokter; Ontruimen, opruimen en klein transport:
Gaat u verhuizen dan kunnen zij uw oude woning opruimen,
maar ook de vloerbedekking of het behang verwijderen, ze
willen u ook helpen bij het transport van bijvoorbeeld aangekochte spulletjes; Montage- mobiliteitsmiddelen en klussendienst: ze komen graag uw aangekochte kast in elkaar zetten of een schap ophangen, ook kleine schilderklusjes en
reparaties in en om het huis willen ze voor u doen, bijvoorbeeld ook het aansluiten van uw nieuwe computer; Hulp bij
het invullen van allerlei formulieren, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, belastingaangifte en vele andere zaken.
Waar kunt deze Stichting vinden?
Namenstraat 62, 4826 LL Breda, tel.: 780960, e-mail: info@
werkaandewijk.nl Wilt u meer weten kijkt u dan op de site
van de stichting (www.werkaandewijk.nl)
Het blijft ook nog steeds mogelijk om met uw vragen naar ’t
Web te komen. Elke vrijdag kunt u hier terecht bij het info
spreekuur van 11.00 tot 12.30 uur. U kunt ook bellen naar
tel.: 532 2173 (Jan Spruit) of tel.: 593 2646 (Johan Weijters),
beiden bestuursleden van Stichting Kruiswerk Teteringen.

Rommelmarkt
Harmonie Euphonia
Zaterdag 4 februari kunt u uw oude spullen
weer inleveren t.b.v. de rommelmarkt van
Harmonie Euphonia die op 2 april 2017 gehouden wordt. We zijn we op zoek naar goede verkoopbare
spullen. Denk hierbij aan boeken, cd's, dvd's, antiek, speelgoed, audio ap-paraten, etc. (geen grote zware meubelen
e.d). Versleten en kapotte spullen als ook echte rommel zal
ook niet worden ingenomen. U kunt de spullen inleveren tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij de kiosk op het W. Alexanderplein. Wij vragen u de spullen in dozen aan te leveren.
Voor meer informatie: secretaris@harmonie-euphonia.info of
tel.: 5812679.

IVN–natuurwandeling
Gooren en Krochten
Zondag 5 februari doorkruisen we van hoog naar
laag dit aantrekkelijke gebied. Hoog over de oude dekzandruggen uit de ijstijd, laag langs de drassige beemden naast
de Goorloop. Tussendoor struinen we door een gevarieerd
landschap met bos en heide, vennen en veenputten, moerassen en weitjes. De naam Gooren en Krochten doet een
duistere en geheimzinnige betekenis vermoeden. Niets van
dat alles, maar wat dan wel - dat zullen de natuurgidsen u
vertellen tijdens de wandeling.
Sommige stukken kunnen flink drassig zijn, dus waterdicht
schoeisel wordt aanbevolen. Vertrek om 14.00 uur, vanaf
Informatiebord SBB, nabij Meirseweg 56, 4881 MJ Zundert.
De wandeling duurt 1,5 à 2 uur en is vrij toegankelijk.
Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie
kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

Vogels spotten en vogelvoer
maken bij Boerderij Wolfslaar
Bij Boerderij Wolfslaar starten twee verschillende activiteiten
over tuinvogels. Beide activiteiten kunnen gecombineerd worden. Opgeven is niet nodig.
Om 13.00 loop je met een gids van de West Brabantse Vogelwerkgroep door Park Wolfslaar. Met een (evt. je eigen) verrekijker en tel-lijst ga je op pad om vogels te kijken. Deze
wandeling duurt ± 45 minuten. Verzamelen bij Informatie
Wolfslaar (Bezoekerscentrum). Geschikt voor alle leeftijden.
Om je vogels in je eigen omgeving te helpen, kun je vogelvoer
maken zoals pindasnoeren en dennenappel-vetbollen (kleine
onkostenvergoeding). Aan de hand van verschillende snavelvormen en opgezette vogels leer je meer over wat vogels in
de winter eten en waarom sommige vogels hier blijven en andere wegtrekken. Deze inloopactiviteit start om 13.30 en eindigt om 15.30 uur.
Wilt u thuis tuinvogels tellen, dan kan dit met de tellijst van de
Nationale Vogeltelling. Deze lijst kunt u zelf downloaden op
www.tuinvogeltelling.nl maar is ook verkrijgbaar bij Boerderij
Wolfslaar. Meer info: www.wolfslaarbreda.nl (groene kalender). Facebook: www.facebook.com/boerderijwolfslaar.

Geef aan de collectant
van de Hersenstichting
Van maandag 30 januari t/m zaterdag 4 februari 2017 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 NL18 INGB 0000
000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag.
Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden
op www.hersenstichting.nl

Pannenkoeken eten bij Parkhoeve
Zondag 12 februari 2017 pakken onze vrijwilligers weer de
pannen uit de kast, om lekkere pannenkoeken voor u te bakken. Van 12.00 uur tot 15.00 uur kunt u genieten van een
heerlijke pannenkoek voor € 0,50 per stuk.
Bij slechte weersomstandigheden wordt het verplaatst naar
een andere datum. Voor meer informatie check onze facebookpagina of de website van Parkhoeve Breda Noord.
Parkhoeve Breda-Noord, Tussen de dijken 101, 4826GW
Breda, tel.: 5716449, zie ook www.parkhoevebredanoord.nl

Kees
Een week geleden hebben we hem voor het laatst gezien.
Een paar dagen later lag, waar hij eerst stond, een wortel,
twee zwarte knopen, twaalf koffiebonen, een shawl, een bezem en een klein plasje water. En hijzelf was verdwenen. Maar
waar naar toe? ’s Ochtends stond hij er nog, maar wat er ’s
avonds resteerde was het hiervoor genoemde. Voor zijn verdwijning was hij een imposante verschijning in de straat. Je
kon er niet omheen, want hij was duidelijk aanwezig. En dat
in weer en wind. En ook het enige wezen op de kat na, die
’s nachts op straat bleef. Een onderlijf met een diameter van
bijna een meter, een iets kleiner bovenlijf en een hoofd als een
grote bloemkool. En hagelwit was hij. Hij hoorde er sinds het
heeft gesneeuwd helemaal bij en wij noemden hem Kees.
Maar Kees is weg. Hij blijkt langzaam gesmolten en als water
in het putje langs het trottoir te zijn gelopen. Jammer, om na
zo’n kortstondig leven in de goot terecht te komen. Maar Kees,
het moet gezegd, je was een sneeuwpop uit duizenden!
(TW)

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 27 januari 2017
Erwtensoep; roggebrood met spek; pannenkoekjes; rietsuikerstroop; appelmoes; vruchtenkwark .
Vrijdag 3 februari 2017
Gebonden venkelsoep; babi ketjap; tjap tjoy; gemengde salade; kroepoek; vruchtenkwark.
De kosten voor deze maaltijd zijn € 8,50 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag voorafgaande telefonisch te reserveren in het
Dorpshuis, tel.: 5713579 of 5713478. ‘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.

Nieuw aanbod voor mantelzorgers
Mantelzorgers zetten zich vaak 100% in voor hun naaste.
Maar alleen als mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen,
houden ze de zorg lang vol. Ook in 2017 ondersteunt Steunpunt informele zorg Breda (StiB) mantelzorgers daarom zo
goed mogelijk. Met themabijeenkomsten, ondersteuningsgroepen, familiegesprekken en de Geheugenwinkel. Voor
vragen over werk & zorg, wet- en regelgeving of andere vragen over zorg is er elke maand een inloopspreekuur. Het
complete aanbod voor mantelzorgers in Breda is te vinden
op: www.stib-breda.nl/agenda2017. Aanmelden kan via:
info@stib-breda.nl of tel.: 7503200.
Activiteiten in 2017
Nieuw dit jaar zijn de themabijeenkomsten voor mantelzorgers. Zoals de themabijeenkomst ‘grenzen stellen’ op vrijdag
27 januari. Hoe doen mantelzorgers dat in alle drukte: goed
zorgen voor zichzelf? Mantelzorgers leren het tijdens deze
bijeenkomst vol advies en praktische tips. De bijeenkomst
vindt plaats van 10.00 uur tot 12.00 uur op Heerbaan 100,
Breda. Deelname is gratis, vooraf aanmelden wordt op prijs
gesteld. Dat kan via tel.: 7503200.

BERT HOOSEMANS UURWERKREPARATIE
OOK RESTAURATIE VAN ANTIEKE KLOKKEN EN HORLOGES

PATERSERF 765 TE OOSTERHOUT
ALTIJD TIJD - TEL.: 0162-424545 - VOOR TIJD

PIANOSTUDIO FRANK ANTENS
PIANOLESSEN en OPTREDENS
www.frankantens.com
06 24 749 440
Op donderdag 2 februari start de ondersteuningsgroep nietaangeboren hersenletsel (NAH). Zorgen voor een partner,
kind of ander familielid met NAH vraagt veel energie en inlevingsvermogen. In deze ondersteuningsgroep staat de mantelzorger centraal. Er is veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en we gaan in op thema’s die vanuit de groep naar voren komen. In totaal zijn er drie bijeenkomsten van 14.00 tot
16.00 uur op Heerbaan 100, Breda. De kosten bedragen €
25,00. Aanmelden kan viatel.: 7503200.
Ook in de rest van het jaar zijn er interessante bijeenkomsten
voor mantelzorgers. Het complete aanbod voor mantelzorgers in Breda staat op: www.stib-breda.nl/agenda2017.
Antwoord op vragen over mantelzorg
Er komt vaak veel op mantelzorgers af. De juiste informatie
kan hen helpen bij de zorg voor hun naaste. Voor vragen over
mantelzorg is er de Vraagbaak van StiB. De Vraagbaak is een
online informatiepunt met alle vragen over wet- en regelgeving, sociaal juridische zaken en werk & zorg in relatie tot
mantelzorg in Breda. De Vraagbaak is 24 uur per dag, 7
dagen per week te raadplegen op www.stib-breda.nl.
Zelfhulpcursussen
In de Vraagbaak is ook informatie te vinden waarmee mantelzorgers zelf aan de slag kunnen. StiB heeft online cursussen van diverse aanbieders op een rij gezet. Mantelzorgers
kunnen bijvoorbeeld aan de slag met ‘zorgen voor balans’.
Of leren over wettelijke regelingen en maatwerkoplossingen
op het werk. Ook zijn er cursussen over wonen of geldzaken
in combinatie met mantelzorg. Zo krijgen mantelzorgers informatie op maat, wanneer het hen uitkomt.
Andere vragen?
Mantelzorgers met andere vragen dan in de Vraagbaak vermeld, kunnen ‘n e-mail sturen naar vraagbaak@stib-breda.nl
Op maandagmiddag, dinsdag, woensdagochtend en vrijdag
kunnen zij ook telefonisch contact opnemen met Pauline van
der Stoel van de Vraagbaak via tel.: 750 32 00. Ook kunnen
zij terecht bij het inloopspreekuur dat elke eerste dinsdagmiddag van de maand plaatsvindt bij StiB.

Olieverfschilderijen Brigitta Korving
Haar opleiding heeft zij o.a. gehad aan de Kunstacademie St.
Joost, Breda. Zij schildert graag portretten, paarden, honden, katten, kippen, stillevens en zomers werkt zij buiten aan
landschappen. De expositie loopt t/m 24 mei 2017, dagelijks
te bekijken in Thebe Lucia Liesboslaan 6 te Breda van 10.00
tot 17.30 uur.

Kasteelwandeling VVV Breda
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 midden in het stadscentrum staat?
Gidsen van de VVV Breda vertellen er alles over tijdens de
Historische Kilometer en de Kasteelwandeling die VVV Breda
iedere laatste zaterdag van de maand en tijdens schoolvakanties organiseert. Op zaterdag 28 januari kunt u aansluiten
bij een Kasteelwandeling. Tijdens deze wandeling krijgt u een
uitgebreide rondleiding over het terrein van het Kasteel
van Breda. U bezoekt o.a. de onderaardse gang, een
Fysiotherapie
van de to-rens van het Spanjaardsgat en de binnenplaats van het kas-teel. De gids vertelt u alles over het
Manuele Therapie
kasteel en de mooiste verhalen over de kasteelbewoGeriatrie Fysiotherapie
ners van vroeger en nu. Op het terrein van het Kasteel
Oncologie Fysiotherapie
van Breda is al bijna tweehonderd jaar de Koninklijke
Militaire Academie gevestigd. VVV Breda is de enige
Oedeemtherapie
organisatie die hier groepen mag rondleiden.
FysioFit
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 een legitimatiebewijs verplicht!
De Kasteelwandeling start bij de VVV Breda
(Willemstraat) om 14.00 uur (13.45 uur verzamelen).
Prijs: € 7,95 p.p. (€ 6,95 kind 4 t/m 13 jaar). BredaPashouders gratis. Voor groepen zijn de wandelingen van Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
de VVV Breda het hele jaar op afspraak te boeken.
Revalidatie tijdens en na kanker
Reserveringen en informatie
VVV Breda, Willemstraat 17-19 en Grote Markt 38,
tel.: 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut), e-mail: info@
vvvbreda.nl (zie ook: www.vvvbreda.nl)

M
FYSIO

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

www.my-fysio.nl

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:

Hoolstraat 77
4847 AB Teteringen
Tel.: 076 - 5879760
Fax: 076 - 5879752

Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
Hoolstraat 65
4847 AB Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975 www.michelzandvliet.nl

* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

