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DORPSRAAD TETERINGEN

Teteringse tennissport
in nieuwe banen

De animo voor de verschillende sporten verandert steeds. Redenen daarvoor zijn onder
andere de opkomst van golfbanen en de meer
individuele activiteiten op de sportscholen.
Ook in Teteringen is dat met name bij de tennisvereniging te
merken door een daling van het aantal leden en de vergrijzing
van het ledenbestand. Daardoor ligt er zelfs al een buitenbaan
ongebruikt bij. De gemeente heeft een plan gepresenteerd
om deze vrije ruimte te gaan gebruiken voor de verplaatsing
van de Jeu-de-Boulebaan van het Scheperijplein. Ook heeft
de tennisvereniging TTV een aanvraag gedaan om twee banen om te bouwen tot ‘padel’-banen. Dit is een vorm tennis
ingesloten tussen vier glazen wanden waar twee teams van
twee personen de strijd met elkaar aangaan. De teruggang
van het tennis heeft ook gevolgen gehad voor de twee grote
overdekte tennishallen op ons sportpark. De eigenaren sluiten
deze accommodatie per 1 november 2018. In deze hallen
wordt een meer dan 3000m2 groot indoor trampoline-park
gebouwd met een horecafaciliteit. Deze activiteit zal een duidelijke aanzuigende werking vanuit de regio hebben op dit
fraaie Teteringse sportpark.

Blèrsikkenbal: doe ook mee!

We zijn er dit jaar op tijd bij, maar op 10 november 2018 is het
weer zover! Dan is het tijd voor een spiksplinternieuwe editie
van het Blèrsikkenbal, met als motto: ‘ut klinkt als un klokske’.
Ook dit jaar moet het weer een mooi feestje te worden. Daarvoor hebben we jullie en jullie carnavaleske liedjes en acts
hard nodig. Wie weet doe je deze zomer nog wat inspiratie op. Ben jij normaal gesproken de karaoke-koning van de
camping? De nachtegaal van de Spaanse costa? Of zie je
nog een carnavalesk idee voorbijkomen tijdens het zomercarnaval in Rio? Twijfel dan niet en vertoon jouw kunsten op het
podium bij het Blèrsikkenbal. Stuur een mail naar: blersikken-

bal@gmail.com We helpen je graag met het schrijven van een
tekst, of met het zoeken naar muzikale begeleiding.
Meer weten over het Blèrsikkenbal? Kijk dan op www.facebook.nl/blersikkenbal. Wij wensen iedereen een zonnige, inspiratievolle zomer. Graag tot 10 november!

Gezondheids-centrum Teteringen

In navolging op onze eerdere berichtgeving in de Allerlei omtrent de ontwikkelingen van het Gezondheidscentrum Teteringen volgt hier een nieuwe update.
Zoals eerder aangegeven heeft het college van B & W Breda
in januari een uitspraak gedaan waarin geconcludeerd werd
dat er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd dient te worden naar de verschillende locaties op, aan of in de directe
nabijheid van het Willem Alexanderplein om een goede uitspraak te kunnen doen over de beste locatie om het gezondheidscentrum te kunnen realiseren.
Inmiddels zijn de diverse locaties uitgebreid onderzocht.
De voorlopige conclusie van het onderzoek is dat er nu nog
twee mogelijk geschikte locaties resteren. Dit betreft de locatie op het W. Alexanderplein en de Rabobank-locatie aan het
plein. Beide opties worden verder onderzocht, waarbij op dit
moment de Rabobank-locatie serieus wordt onderzocht met
de gemeente Breda.
Deze informatie hebben we als initiatiefnemers ook besproken
met de directe omwonenden van het Willem Alexanderplein.
Wij vinden juiste communicatie met zowel de direct omwonenden als het dorp erg belangrijk.
We hopen later in dit jaar met meer nieuws te kunnen komen.

I.v.m. de zomervakantie
verschijnt er géén Aller-Lei
op 1-8 augustus!

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
Donderdag 26 juli
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje.
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Zondag 29 juli
10.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Misdienaar Erika van den Broek
Intenties
Cees en Door Kleindop-Kimenai; Riet van Gils-Pijpers;
Conny van den Brand e.v. Walter Verdaas; Jac Snijders;
Piet van Nimwegen; Frans Ermes.
We gedenken dit weekeinde de overledenen van juli 2017
Jo van Zon e.v. Wim Snoeren; Thomas Graham.
Donderdag 2 augustus
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Zondag 5 augustus
10.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Misdienaar Erika van den Broek
Intenties
Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra de Jong;
Ria Fens-Hoevenaar; Coby Oomen-Boot; ouders Akkermans-Loonen; Ad Akkermans; Anton Verschueren
e.v. Emmy van Waes; Jef Koster e.v. Charlotte Koster;
Karel van Lieshout; Paul van Hemert; Henk van Rooij;
Frans Ermes; Toon van Oosterhout; Conny v.d. Brand
e.v. Walter Verdaas; Jac Snijders.
Donderdag 9 augustus
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje.
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Zondag 12 augustus
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
(overweging) - werkgr. Liturgie - Willebrordkoor
Intenties
Jan en An de Jong-Gommers; Martien van Beek e.v.
Wies Aartsen (jgt); Johan van Beek; Toos Hooghwinkelvan Meer; Anneke Joosen-Joosen; Ad van Dun; Wim
Leunissen; Ivonne Kremers-Vandemeulebroeke; Conny
v.d. Brand e.v. Walter Verdaas; Jac Snijders (buurt); ouders Rambelje-Son Won; Leo Drummen; Frans Ermes.
Donderdag 16 augustus
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intenties
o.a. Toon van Oosterhout.

Vakantie
Tijdens de vakantie periode, is van maandag 9 juli t/m vrijdag
3 augustus, ons parochiecentrum open van half 10 tot half elf.
Er is dan iemand aanwezig om uw boodschap aan te nemen
en u te woord te staan.
Zomerprogramma
In het kader van Zomerprogramma van de Augustinusparochie komt Rob van Uden over zijn nieuwe dichtbundel vertellen. Rob van Uden is werkzaam als diaken in de parochie in
Rijen. Naast zijn werk als diaken treedt hij op als dichter en
verhalenverteller.
Zijn gedichtenbundel David leidt ons binnen in de Bijbelse tijd,
maar confronteert ons ook met onze eigen tijd. Het woordgebruik van de dichter en de foto’s van de Palestijnse gebieden
brengen heden en verleden samen. In de gedichten komen
verschillende thema’s aan bod, zoals geboorte, dood, liefde,
haat, geloof en trouw. Door zijn manier van spreken weet Rob
van Uden mensen te boeien. Het belooft dan ook een interessante middag te worden. U bent van harte welkom op 18 juli
a.s. om 14.30 uur in de Lucaskerk.
Overzicht Zomerprogramma 2018
26 juli: Afsluiting Annanoveen om 12.00 uur.
1 aug: Rondleiding door Willibrorduskerk.
8 aug: Augustinuspad fietstocht.
15 aug: Bingo en soep in de Franciscuskerk.

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

aanleveren kopij en advertentie’s

allerlei@drukkerijzopfi.nl
15 aug: Feest Maria ten Hemelopneming Annakapel 19.00u.
22 aug: Feest Maria ten Hemelopneming; Eucharistieviering
bij de grot in Meerseldreef 13.30 uur.
26 augustus: Startviering - 5 jaar Augustinusparochie
Kerkproeverij, 10.30 uur Franciscuskerk.
Vieringen Breda-Oost
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.

Park Zuiderhout

Culinair genieten
Tijdens de zomermaanden kunt u genieten van
heerlijke the-madiners van ons gastronomisch
team: donderdag 26 juli: barbecue; donderdag
9 en 23 augustus: Italiaans. De kosten voor een
diner zijn €18,00 incl. 2 drankjes naar keuze.
Expositie ‘Niet van Gisteren’ in Stedelijk Museum Breda
Stedelijk Museum Breda presenteert ‘Niet Van Gisteren’, een
interactieve beeld- en geluidsinstallatie met persoonlijke en
actuele verhalen van ouderen. De tentoonstelling in het museum kwam tot stand i.s.m. de bewoners en medewerkers
van Park Zuiderhout en met AKV| St.Joost. De verhalen van
levensveteranen van Park Zuiderhout zijn t/m 5 augustus (gratis) te bezoeken in de projectruimte NEXT van het museum.
Mariaprocessie
Ook dit jaar vindt er op woensdagmiddag 15 augustus (Maria
ten hemel opneming) een processie plaats naar de Mariakapel in het bos bij Park Zuiderhout. Aldaar zal een gebedsdienst plaatsvinden. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Er is een processie in de ochtend en in de middag. Na afloop
is er koffie en thee.
Meer informatie over deze activiteiten vindt u terug in het overzicht op onze website (www.parkzuiderhout.nl/vieren-van-leven/activiteiten). Of neem contact op met een van de medewerkers van Zuiderhout Buiten via onderstaande gegevens.
We zien uw aanmelding graag tegemoet via het serviceteam:
tel.: 076-578 4000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl
Grand Café
Ook in de zomer is het Grand Café met terras dagelijks geopend van 14.30 tot 17.30 uur. We ontvangen u graag voor
een kopje koffie, drankje, kleine versnapering of ijsje. Op donderdag staan de deuren ook open van 19.00 tot 21.30 uur.
Graag tot ziens! Vier het leven, in Park Zuiderhout.
Arnold Janssenlaan 46 - 4847 DK in Teteringen
T 578 40 00 - E zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl - www.
parkzuiderhout.nl

SVT/KBO

De datum voor de Bedevaart in Meerseldreef
is 22 augustus a.s. geworden!
Busreis SVT/KBO
Op woensdag 12 september 2018
organiseert de SVT/KBO voor de leden een prachtige busreis naar het Bra-bantse Soerendonk. Ze
gaan o.a. de smokkeltocht rij-den o.b.v. een gids
met leuke bezienswaardigheden en een kleine
stop aan de ‘Achelse Kluis’ met diverse leuke
winkeltjes en een eigen trappisten brouwerij. De
bus vertrekt om 08.30 uur vanuit Dorpshuis ’t
Web. Zoals men gewend is, is deze reis geheel
verzorgd. Men ontvangt halverwege de ochtend
koffie/thee met smokkelvlaai, tussen de middag
een goed verzorgde koffietafel en aan het eind
van de reis een driegangen diner.
De eigen bijdrage voor deze reis bedraagt €
49,50, introducés betalen € 5,00 extra. Het inschrijfformulier van deze reis staat in de nieuwsbrief van augustus 2018.

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

i.v.m vakantie zijn wij de dinsdagen
31 juli en 7/14 augustus gesloten
wo -do - vr 8.30 - 18.00 uur geopend
zaterdag 8.30 - 17.00 uur geopend
Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44 - Teteringen
Tel.: 076 - 5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

Fietsgilde De Baronie

Bijgaand het programma voor de maand augustus. In deze
maand kunt u maar liefst 10x met ons op stap. Er zijn twee
extra lange ‘Tour de Baronie’: Noorderkempen in zuidelijke
richting op 3 augustus en de route naar Willemstad naar het
noordwesten op 24 augustus. We sluiten de maand af met
de traditionele Bloemencorsotocht. Bij deze editie zal er wat
meer gefietst worden dan in de voorafgaande jaren. Er zal
onder andere een kijkje kunnen worden genomen bij de wagenbouwers van Schijf en Achtmaal.
1 aug. Hoogstratenroute, start 10.00 uur Boshuis
3 aug. Tour de Baronie Noorderkempen, start 9 uur Boshuis
7 aug. Aa of Weerijsroute, start 10.00 uur Boshuis
9 aug. Groote Oorlogroute, start 10.00 uur Boshuis
15 aug. Chaamse Beekroute, start 10.00 uur Boshuis
18 aug. Bergsche Vestingroute, start 10.00 uur Intratuin
22 aug. middagtocht Vennenroute, start 13.00 uur Boshuis
24 aug. Tour de Baronie Willemstad, start 9.00 uur Intratuin
29 aug. Regte Heideroute, start 10.00 uur Boshuis
31 aug. Bloemencorsotocht, start 10.00 uur Boshuis
Informatie: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen
Vrijwilligerswerk: voor elk wat wils

Gezocht: vrijwilligers die het verschil maken voor mantelzorgers

Vrijwilligers kunnen een groot verschil maken in het drukke
leven van mantelzorgers. Ze ondersteunen, bieden een luisterend oor en kunnen mantelzorgers op weg helpen hun netwerk uit te breiden. Vrijwilligers kunnen ook tijdelijk zorgtaken
overnemen, zodat een mantelzorger even tijd voor zichzelf
heeft. Zo houden ze de zorg langer vol. Steunpunt informele
zorg Breda (StiB) is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk voor
meer informatie en alle soorten vacatures op www.stib-breda.
nl/vacatures.
Voor elk wat wils
StiB gaat uit van wat mensen zelf graag willen doen en bekijken samen wat voor soort vrijwilligerswerk hier het beste bij
aansluit. Er is keuze uit een breed aanbod, zowel op kantoor
bij StiB als bij mantelzorgers en zorgvragers thuis. Vrijwilligers
maken bijvoorbeeld een wandeling of drinken een kop koffie met iemand die dementie heeft. Ze helpen mensen met
psychische problemen hun netwerk (weer) op te bouwen. Ze
ondersteunen bij het klanttevredenheidsonderzoek of gaan
als razende reporter de stad in om mooie verhalen over mantelzorg op te halen.
Vrijwilligerswerk bij StiB: erkend & gewaardeerd
StiB heeft het NOV-keurmerk ‘Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld’. Het is dé officiële en publieke bevestiging dat het vrijwilligersbeleid goed in elkaar zit. ‘De vrijwilligers zijn erg tevreden
over de betrokkenheid, begeleiding, duidelijkheid, aansturing
en gelijkwaardigheid in de organisatie. Zij voelen zich erkend
en gewaardeerd.’ Ook over deskundigheidsbevordering zijn
vrijwilligers positief. “Door het aanbod van cursussen, intervisie, 1 op 1 gesprekken en overleggen zijn er voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen en te groeien,” aldus Corrie
Marijnissen van Breda Actief, die de organisatie heeft begeleid bij het behalen van dit keurmerk.
Meer informatie en aanmelden
Mensen die interesse hebben om als vrijwilliger aan de slag te
gaan, kunnen contact opnemen via 076- 750 32 00 voor een
vrijblijvend gesprek. Meer informatie is te vinden via: www.
stib-breda.nl/vrijwilligerswerk.

Breeparkfestival

Het outdoor terrein in Breepark wordt het tweede weekend
van september omgetoverd tot de achtergrond van het Breeparkfestival. Een parkfestival met foodtrucks, picknick- area’s,
muziek en vermaak voor kinderen. ‘Mensen kunnen hier genieten van lekker eten, drinken en live muziek terwijl de kinderen zichzelf vermaken in o.a. de zweefmolen of bij diverse
workshops’, aldus Pierre Bonenberg commercieel manager

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

Koningsdijk 24 - 4905 AP Oosterhout
Tel.: 0162-453159 www.drukkerijzopfi.nl
van Breepark. Het festival is een eigen productie van Breepark. Het is ontstaan omdat ze merkten dat mensen steeds
meer de behoefte hebben aan kwaliteit en om hun kinderen
mee te kunnen nemen naar een festival. Het Breeparkfestival
biedt deze mogelijkheid. Het festival vindt plaats op 6, 7, 8
en 9 september 2018. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf € 7,50,p.p. Er zijn familietickets verkrijgbaar voor € 15,00. Meer informatie en tickets via www.breepark.nl/breeparkfestival

Dadara - ‘Summer of Like’

Tot 21 september vormt Park Valkenberg het decor van de
Summer of Like, een project van Nederlandse kunstenaar
Daniël Rozenberg, alias Dadara, i.s.m. Graphic Matters. Dadara begon zijn carrière met ontwerpen van flyers en platenhoezen, voornamelijk in de electronic house scene. Met zijn
handgetekende werk was hij in de jaren negentig hét creatieve icoon van de rave en RoXY scene. Grotere bekendheid
kreeg hij met het 9 meter hoge sculptuur ‘Greyman Statue of
No Liberty’ (on-vrijheidsbeeld), dat in 1999 voor het Rijksmuseum werd geplaatst.
Social media is een onderwerp wat de laatste jaren veel voorkomt in het werk van Dadara, een aantal jaar geleden richtte
hij een fictieve religie op met ‘Like 4 Real’, waarna hij in 2013
een metershoge Like duim verbrandde op het beroemde Burning Man festival in de woestijn van Nevada, en organiseerde
hij een begrafenis in Amsterdam waarbij de stoet achter een
like-kist aan liep. Dadara was de eerste internationale kunstenaar met een groot project op Burning Man, en tevens de
enige Nederlandse kunstenaar die ooit met een project op het
festival heeft gestaan. Deze zomer brengt Dadara het Like 4
Real project naar Breda met de Summer of Like.
Dadara liet zich inspireren door de beroemde Summer of Love
in 1967, waar alles draaide om de verbinding tussen mensen
en het geloof in een betere wereld, mede gevoed door weinig
liefdevolle gebeurtenissen zoals de Vietnam oorlog. In 2018
ligt de focus van mensen ergens anders; Facebook. Overal
waar je komt staren mensen het liefst naar hun telefoon, in
plaats van te genieten van hun omgeving of spontaan in gesprek te gaan met een vreemde. Dadara zag dit als een mooi
moment om de Summer of Love te laten herleven, in een tijd
waarin we worden overspoeld met digitale likes.
De Summer of Like is een evenement waar bezoekers zelf invulling aan moeten geven. Het is een ingreep in de openbare
ruimte, met elementen die bezoekers uitdagen om bewusters
te zijn van het effect van sociale media op onze menselijke
relaties. Zo zijn er door de stad heen posters geplaatst die het
evenement aankondigen. Het ontwerp van de poster verwijst
naar de jaren zestig, met daarin hedendaagse elementen zoals de surveillance camera.
In Park Valkenberg hangen vlaggen met daarop een moderne
remix van het iconische LOVE symbool van Robert Indiana.
Het ontwerp is opgebouwd uit like-duimen, waardoor het
symbool bijna uit elkaar lijkt te vallen. Indirect stelt Dadara
hiermee de vraag ‘wat stelt love nog voor in tijden van de

like?’ Tot slot zijn er verkeersborden geplaatst in het
park. De borden zijn haast niet van echt te onderscheiden, waarmee Dadara hoopt verwarring te creëren en
mensen aan het denken te zetten. Zo is er een bord
op een boom met een symbool wat lijkt op een wi-fisignaal, met de tekst ‘free oxygen’ in plaats van free
wi-fi. Ook is er een bord te zien met daarop ‘free hu-fi’,
wat staat voor human fidelity, oftewel de verbinding tussen mensen.

Biesbosch Challenge 8/9 sept.

Tijdens de races moeten teams van 2 personen non
stop een traject op eigen kracht afleggen, waar men
onderweg natuurlijke en opgebouwde hindernissen
tegenkomt. De organisatie verschaft de deelnemers
een kaart met daarop ingetekend de punten waar men
langs moet. De teams moeten middels navigatie zoveel
mogelijk checkpoints (cp’s) en verplichte punten verzamelen. Het team met de meeste cp’s en de snelste tijd
wint de wedstrijd. Het spreekt voor zich dat kracht, uithoudingsvermogen, souplesse en doorzettingsvermogen nodig zijn om de finish te halen. De routekeuze van
de deelnemers is overwegend vrij. Het kaartlezen is dan
ook een belangrijk onderdeel omdat het een grote invloed heeft op de hoeveelheid tijd die je nodig hebt om
het parcours af te leggen. Onderdelen in het parcours
zijn: lopen, fietsen, steppen en kanoën. Ook dit
jaar starten en finishen we vanuit recreatiepark
‘de Kurenpolder’ in Hank.
De Biesbosch Challenge is onderdeel is van de
DARS competitie. Deze landelijke competitie
waaraan deelnemers meerdere adventure races volgen, daar punten mee verzamelen en
meedingen naar de Nederlandse titelzegen.
Nieuw dit jaar is het Ouder-Kind Parcours
Sporten is gezond en dit willen we ook als
Team Biesbosch Challenge extra promoten.
Daarom organiseren we naast de challenge op
9 september 2018 ook een ouder & kind challenge op zaterdag 8 september.
Kinderen tussen de 8 en 15 kunnen deelnemen, samen met een ouder. De challenge
duurt zo’n 2 tot 4 uur.
De challenger
Voor de sporter die een uitdaging wel ziet zitten. Het parcours is tussen 75 km en 124 km,

M
FYSIO

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

www.my-fysio.nl
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

duur 6 tot 8 uur.
De Rekruut
Voor de beginner die wilt proeven wat een
adventure race inhoud. In ± 3 tot 4 uur leg je
een parcours af van 45 km. Dit lijkt veel maar
er zitten veel interval momenten tussen en er
zijn geen extreme voorbereidingen benodigd.
Meer informatie?
Corine Polak, Stationsstraat 38, 4921 AD
Made, tel: 06-22241090, e-mail: info@biesboschchallenge.nl (www.biesboschchallange.
nl - www.facebook.com/biesboschchallenge).

Voogdij na overlijden
niet op orde

Ook opvang huisdieren vaak niet geregeld
De helft van de Nederlanders heeft de voogdij
voor hun kinderen niet geregeld wanneer zij
komen te overlijden. Dat blijkt uit onderzoek
onder 2.108 respondenten uitgevoerd door
Monuta Uitvaartverzekeringen in samenwerking met onderzoeksbureau NL-Eyes.
Slechts een derde van gezinnen met thuiswonende kinderen
heeft testamentair vastgelegd wie de voogdij over de kinderen krijgt bij overlijden. 47% van de respondenten geeft aan
nog helemaal niets geregeld te hebben. Mannen hebben de
voogdij voor hun kinderen vaker op orde dan vrouwen. 36%
van de mannen geeft aan dit geregeld te hebben tegenover
31% van de vrouwen. In regio Zuid heeft men de voogdij met
33% t.o.v. het landelijk gemiddelde van 33% exact volgens
het landelijk gemiddelde geregeld.
Huisdieren
Ook voor huisdieren is er in bijna de helft van de gevallen nog
niets geregeld. 39% neemt aan dat nabestaanden de dieren
in huis nemen, maar hebben hier niet echt iets over afgesproken. Wanneer er wel iets geregeld wordt, doen in het geval
van huisdieren vrouwen dit opmerkelijk vaker dan mannen.
51% van de vrouwen weet bij overlijden waar hun huisdier
terechtkomt tegenover 32% van de mannen.
Kosten uitvaart
Wanneer iemand komt te overlijden moeten er een hoop zaken geregeld worden. Ook financieel. Een uitvaart in Nederland kost al gauw tussen de € 6.500,- en € 11.000,-.
Met name jongeren blijven een schatting voor de kosten van
een uitvaart schuldig. Driekwart van de respondenten geeft
wel een schatting, die gemiddeld op bijna € 6.500,- uitkomt.
Slechts een kwart geeft aan dat een uitvaart € 8.000,- of
meer kost.
Driekwart van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering
om de kosten van hun uitvaart te dekken. 62% denkt dat
deze verzekering hoog genoeg is om de waarde van de uitvaart te dekken. 17% heeft geen idee of de verzekering hoog
genoeg is om alle kosten te dekken. 21% denkt dat de verzekering niet hoog genoeg is.

GUNSTIGSTE in de regio. OPSLAG particulier
en zakelijk vanaf 1 m². Verwarmd, beveiligd en
geventileerd. GOED bereikbaar. Tel.: 076-3033544.
www.markoever.nl - info@markoever.nl

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Kapster; komt bij u aan huis! Ervaren en professioneel. Overdag, maar ook ‘s avonds. Bel voor info: 06 - 21 55 81 73.
Makkelijk voor u en niet te duur. Groetjes!

