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Samen zorgen voor een
schoon en veilig Teteringen?

Dit voorjaar heeft de vereniging Vrouwen van Nu
in Teteringen meegewerkt aan een Teteringse
schoonmaakactie. Daarmee is veel vuil opgehaald dat veelal
de eigen inwoners laten rondslingeren. Ook de gemeente
doet er veel aan om de omgeving schoon te houden. Toch
is het erg teleurstellend dat het voor velen kennelijk teveel
moeite is het afval en met name uitwerpselen van honden
op te ruimen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het Doelenpad (naast de Azuree op het Willem Alexanderplein) dat
in de volksmond het Drollenpad heeft gekregen. Aan onze
BOA is speciaal aandacht gevraagd om daarop actie te ondernemen. Ook vraag je je af waarom je honden uitlaat naast
de daarvoor aangewezen strook langs Adriaan Oomenstraat
terwijl de daarvoor aangewezen strook van een meter breed
wekelijks door de gemeente wordt geveegd. Ook naast de
ondergrondse containers worden vaak te grote zaken aangetroffen die niet in de klep passen. Kennelijk is de gedachte:
de gemeente ruimt het maar op. Dit terwijl op basis van een
melding aan het Meldpunt groot afval gratis aan huis wordt
opgehaald. Ook is er ergernis over het tijdens de bouw kapot gereden wandelpad voor ons voormalige gemeentehuis.
Ondanks aandringen van de huurder van het pand, de Dorpsraad en de gemeente is de eigenaar Amvest kennelijk niet in
staat de entree van dit al 9 maanden in gebruik zijnde fraaie
pand te gemeente herstellen. Om deze reden een dingend
verzoek: ruim je eigen rommel op! Laten we er samen voor
zorgen dat bij een schoonmaakactie in 2019 weinig zwerfafval kan worden verzameld.

Zonnebloem Teteringen

In het kader van de Nationale Ziekendag 2018, is
er op zondag 2 september tijdens de eucharistie viering de mogelijkheid om de ziekenzalving te
ontvangen.
Ook wordt er aandacht besteed aan het werk van

de Zonnebloem.
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven
van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd,
lichamelijke beperkingen hebben. Dit doet zij door mogelijkheden te bieden om contacten te leggen en er op uit te
trekken. Er is aandacht voor elkaar en de vele gasten uit het
Teteringen komen samen met de gasten van Park Zuiderhout.
Bijna alle activiteiten vinden plaats in de Bieënkorf. (recreatiezaal ) Er komen gemiddeld 70 tot 80 gasten per activiteit.
In Teteringen organiseert het bestuur tien tot twaalf gevarieerde activiteiten per jaar. Ook worden vele mensen met regelmaat bezocht door vrijwilligers van de bezoekersgroep. En
er gaan een aantal vrijwilligers mee op vakanties ter ondersteuning van de gasten.
Er zijn 40 vrijwilligers actief in verschillende functies; bestuursleden, bezoekers van de gasten, chauffeurs en vrijwilligers bij
de activiteiten. De Zonnebloem Teteringen is onderdeel van
de Nationale vereniging ‘De Zonnebloem’ en van de Regionale vereniging Breda.
Heeft u interesse als gast of vrijwilliger neem dan contact op
met Jan Spruit, tel.: 06-13247822 of Thilda van Leijsen, tel.
06-21862662 van de plaatselijke Zonnebloem.

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 7 september (Spaans)
Tomaten gazpacho; Paella; Valenciaanse sinaasappelcrème.
Vrijdag 14 september (Limburgs)
Limburgse kaassoep; zoer vleisj (stoofvlees) met aardappelpure; vlaai.
Vrijdag 21 september (barbecue)
Koude schotel met stokbrood en frisse salade; barbecue;
roomijs met chocoladesaus.
De kosten voor de maaltijd zijn: € 7,50 p.p.
Gelieve uiterlijk woensdag voorafgaande telefonisch te reserveren in het dorpshuis, tel.: 076 - 5713579 of via de mail:
dagbesteding@teamuniek.nl
‘t Web is geopend om 12.00 uur. Aanvang maaltijd 12.45 uur.
De mooie bloemen op tafel worden wekelijks geschonken
door Bloemisterij Adriaan Aarts.

Project- en woninginrichting
Pvc vloeren
● Gordijnen
● Vouwgordijnen
●

Rolgordijnen
● Laminaat
● Inbetweens
●

Tapijt
● Marmoleum
● Luxaflex
●

Plisse’s
● Vinyl
● Horren
●

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

Hoolstraat 31 ● Teteringen ● telefoon 076 - 5713312 ● info@jorissenbv.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 2 september
10.00 uur
Eucharistieviering - Pater Lobo - Consonne
Misdienaars Florent Muskee; Rose Marie Muskee
Intenties
Jan van Gurp (jgt); Jos van Dongen; Toon van
Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra de Jong; Ria
Fens-Hoevenaar; Coby Oomen-Boot;
Wilhelmus Oomen en Allegonda Willemse; Jef
Koster e.v. Charlotte Koster; Paul van Hemert;
Henk van Rooij; ; Conny v.d. Brand e.v. Walter
Verdaas; Toon van Oosterhout; Jac Snijders;
Arnold van den Berg; Augusta Beduwé.
Donderdag 6 september
08.45 uur
Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater R. Lobo
De liefhebbende geest
Van alle wezens op onze planeet, springt de menselijke geest
er niet alleen uit vanwege zijn creativiteit, maar het menselijk
hart is ook bijzonder vanwege haar vermogen tot liefde en
empathie. Net als onze geest de potentie heeft om alle dingen te onderzoeken, heeft ons hart de potentie om alle dingen te beminnen. Er zijn ‘ hart-genieën’ net zoals er ‘ geestgenieën’ zijn. Het ‘innerlijk genie’ is zowel een denkende als
een voelende kracht. Er is een werkhypothese, gebaseerd op
de bewijzen van de hedendaagse quantum-natuurkunde, dat
de soort God die zichtbare en onzichtbare fotonen creëert
die in de ruimte nooit hun individualiteit verliezen, een God is
van wie de geest en het hart nooit onderschat mag worden.
Integendeel, we stellen voor dat we de hypothese dat ons
vermogen om lief te hebben en te lachen net zo oneindig is
als het universum zelf, serieus overwegen. Wat meer is, onze
liefde lijkt zo permanent en dynamisch te zijn als het licht van
verre sterren. Glimlach je nu? De vraag is, hoe ver kunnen
wij mensen gaan in het ontwikkelen van onze capaciteit voor
liefde en barmhartigheid? Die zou wel eens zo groot kunnen
zijn als onze potentie voor creativiteit en verstandelijk begrijpen. Zou dat niet de ultieme gift zijn? Denk je dat we hem al
hebben gekregen?
uit pbs
Ziekenzondag
Zondag 2 september is het ziekenzondag in de Willibrorduskerk. Tijdens de eucharistieviering is er de mogelijkheid om
de ziekenzalving te ontvangen. Wilt u de ziekenzalving ontvangen of kent u iemand die de ziekenzalving zou willen ontvangen dan kunt u dit melden op het parochiecentrum. Op
werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur.
Vertrouwen
Zonder vertrouwen is leven onmogelijk. Dat lijkt een stoere
uitspraak, maar het is zo. Iedere dag handel je vele malen zonder dat jij je dat realiseert - in vertrouwen. Als je geld op
de bank brengt, vertrouw je erop dat de bank eerlijk met jouw
geld zal omgaan en dat de euro niet (teveel) aan waarde verliest. Wanneer je in de trein of in een vliegtuig stapt controleer
je niet eerst of de machinist of de piloot de juiste diploma’s
en ervaring heeft om jou goed van A naar B te brengen. Als
je op de operatietafel ligt vertrouw je dat de chirurg zijn werk
naar behoren zal doen en dat je baat hebt bij de ingreep. En
als je een winkel binnenloopt met automatische schuifdeuren
wacht je niet eerst af of de deuren daadwerkelijk opengaan,
maar je stapt met forse treden naar binnen in het vertrouwen
dat de deuren zich openen. Zou dat niet gebeuren mis je naderhand waarschijnlijk een paar tanden. Vertrouwen is zo essentieel dat we zonder vertrouwen niet kunnen leven.
Als je tot hier bent gekomen denk je misschien; nou ja, de
schrijver van dit artikel heeft het onder de knie. Hij weet hoe

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

het gaat. Hij kan God vertrouwen voor het onmogelijke in zijn
leven.
Niets is minder waar! God vertrouwen voor het onmogelijke
went nooit. Je zou eens moeten weten hoeveel slapeloze
nachten de schrijver heeft doorgebracht. Je zou eens moeten weten hoe vaak hij met God in het verborgene gestreden
heeft. Hoe vaak hij vertwijfeld is geweest. Hoe vaak hij niet
meer heeft geweten hoe het verder gaat. Toch moet het vertrouwen in God iedere dag nieuw zijn, vertrouwen gaat niet
vanzelf. Het went nooit! Het is iedere keer weer een keuze die
men moet maken. Het is iedere dag opnieuw een keuze die
jij mag maken.
uit pbs
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 2 sep. 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. 2 sep. 10.00 uur: Drs. H. Berflo.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 2 sep. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Katjeskelder
Zo. 2 sep. 09.00 uur: Ds. C. Nieuwenhuizen.

Harmonie Euphonia
Oetblaoze met Gé Reinders
De Limburgse ‘Ambassadeur van de Blaosmuziek’ staat tijdens zijn laatste tour in de
Bussel op de planken met Harmonie Euphonia Teteringen die onder leiding staat van dirigent Römanö
Mediati. In deze unieke samenwerking brengen zij zowel
Gé’s nieuwe nummers als zijn veel geprezen successen,
waaronder Blaasmuziek en d’n Haof. De arrangementen zijn
geschreven door internationaal bekende blaasmuziek-grootheden als Hardy Mertens en Peter Kleine Schaars. In Gé’s
prachtige liedjes krijgt u alle klankkleuren van het orkest te
horen, van zachte harmonieën tot overweldigende tutti. Dit is
een voorstelling die u raakt én omverblaast.
Zondag 21 oktober om 15.00 uur in theater De Bussel Oosterhout. Tickets via: www.theaterdebussel.nl
OPHALEN OUDE METALEN
Harmonie Euphonia zal op zaterdag 1 september tussen
09.00 uur en 11.00 uur weer oude metalen ophalen (indien
van tevoren aangemeld). Indien u oude metalen wilt laten ophalen kunt u dit kenbaar maken via het mail-adres: metalen@
harmonie-euphonia.info Wij zullen dan zsm contact met u op
nemen. Alvast bedankt!
Het is nu ook mogelijk om de oude metalen tussentijds in te
leveren bij ‘Fietsen Breda’, Peter van den Broek, Tilburgseweg 1 in Breda.
Agenda Euphonia 2018
1 september inzamelen oude metalen
21 oktober		 Gé Reinders Oetblaoze met Euphonia
			 in Theater de Bussel te Oosterhout
26 december Kerstconcert St Willibrorduskerk

Filosofie Platform Breda

Bijeenkomst op zondag 2 september om 14.00 uur in het
Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71 in Breda.
Welkom vanaf 13.30 uur. Entree € 3,50 euro (gepast aub).
Thema: ‘Wat zijn de consequenties van dat je niet weet wat je
niet weet? (Hypocognitie)’. Graag tijdig aanmelden via: info@
filosofieplatformbreda.nl (www.filosofieplatformbreda.nl).

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

Nieuwe locatie
vanaf 17 september in
’t Web in Teteringen
Wees welkom!
www.dbcplexus.nl

‘Muzen aant Moleneind’

M
FYSIO

Voor de vierde keer organiseren we een expositie van
Fysiotherapie
kunstenaars die bij ons op de boerderij, Moleneind 13 in
Manuele Therapie
Teteringen, geboren en getogen zijn. Deze keer zullen er
Geriatrie Fysiotherapie
ook twee gast-exposanten deel uitmaken van de groep.
Oncologie Fysiotherapie
U bent van harte welkom deze expositie te bezoeken
zaterdag 1 september en/of zondag 2 september van
Oedeemtherapie
13.30 uur tot 17.00 uur.
FysioFit
Wim van Beek maakt sculpturen van metaal en hout. Het
verhaal begint bij Wim met materiaal en vooral ook gereedschap. Zo transformeert hij boomstammen en metalen platen tot elegante vogels en andere figuren en maakt
hij handdoeken en zelfs een ‘leren’ jas van hout.
De werken van Peter van Beek zijn figuratief en lijken te
bestaan uit voorstellingen van mensen, planten en die- Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
ren. Maar dat is maar schijn, want filosofische gedachten
Revalidatie tijdens en na kanker
spelen ook een grote rol. Hij legt ze graag uit tijdens de
expositie.
José van Rovers-van Beek begint veelal met aards materiaal: een stuk hout of een steen en soms ook een fabricaat als brons. Er ontstaat een werk met menselijke
elementen als liefde, verbondenheid, gezelligheid. En
Praktijk Fysiotherapie
toch behouden de werken veelal hun aardse oorsprong.
W.
Alexanderplein
11 4847 AL Teteringen
Zoals bij José is ook voor Gea Knook ook het proces belangrijker dan het uiteindelijke resultaat. Ze gaat aan het
werk met keramiek, steen en glas en gaandeweg ontdekt ze uitdrukkingen en betekenissen in het materiaal.
sportkleding, een leuk Rad van Fortuin met toffe prijzen. TijAnton Knook vindt bij het aquarelleren en boetseren zijn in- dens een gezellige borrel met muziek van Wazzzup en Lucifer
spiratie in de natuur. Wanneer een object in de natuur hem zijn alle oud-leden, vrienden en vriendinnen van MHCT, sponberoert, raakt, probeert hij het al beeldend te vangen. De ma- sors en dorpsgenoten die eens willen komen kijken bij onze
terialen zijn penseel, steen en brons.
club van harte welkom op Sportpark De Gouwen.
In het boekje, dat tijdens de expositiedagen te koop is, heeft Op zondag 2 september zal het 40ste Warming Up Toernooi
Chris van Beek het voorwoord geschreven. Chris is een plaatsvinden voor senioren/veteranen/trimteams. Het toerwoordkunstenaar en legt in het voorwoord de betekenis van nooi duurt de hele dag en zal eindigen met een gezamenlijke
de muzen uit. Crétien van Campen (neef) beschrijft hoe de borrel om ± 15.30 uur. Iedereen is welkom, zegt het voort!
kunstenaars tot hun werk gekomen zijn.
Frans en Loni

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

www.my-fysio.nl

076 7510345

Stoelyoga in ‘t Web

Groots jubileumweekend

MHC Teteringen
bestaat 45 jaar

Dit najaar bestaat de Mixed Hockey Club Teteringen 45 jaar. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit mee te komen vieren.
Op vrijdagavond 31 augustus beginnen we
met een Tropisch Hawaï feest voor de jongere jeugd tot 12 jaar. Alle kinderen zijn welkom, je hoeft geen
lid te zijn. Inloop vanaf 18.30 uur, het feest duurt tot 21.00 uur,
kaartjes kopen is niet nodig want alles is gratis! Trek je leukste
zomeroutfit aan want er is een prijs te winnen. Locatie MHCT
clubhuis, Sportpark De Gouwen.
Op zaterdag 1 september is er rondom het clubhuis vanaf
15.00 uur van alles te zien en te doen; een mega stormbaan
voor de jeugd, kramen met eten en drinken, hockeyspullen,

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. Stoelyoga brengt het lichaam weer in harmonie
door lichaamsoefeningen, ontspanningsoefeningen, gerichte
aandachtoefeningen en de losmaak oefeningen.
Vanaf 29 augustus op woensdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Bent u na het lezen van dit stukje geïnteresseerd en wilt u
deelnemen of meer informatie. Neem dan contact op met:
Jolandaververs1967@gmail.com of bel, tel.: 06-15635390.

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

Schaken
een gezellige denksport

Bent u net als velen een thuis-schaker en wilt
u in clubverband uw vaardigheden verbeteren? Dan is schaakvereniging DSK (De Stille
Kracht) wellicht een mooie aanvulling voor u.
Wij zijn een kleine schaakclub die tweemaal
per maand op maandag vanaf 20.00 uur in
wijkcentrum ‘t Houwke (Heusdenhout) bijeenkomt voor leuke partijtjes schaak.
De interne competitie wordt zoveel mogelijk
gespeeld tegen tegenstanders van gelijkwaardig niveau.
Het nieuwe seizoen start maandag 3 september 2018 en nieuwe leden zijn van harte
welkom. Het seizoen duurt t/m mei 2019, de
contributie is slechts € 30,00 per jaar.
Kom gerust eens langs, proef de gezellige
sfeer, speel mee en meld u aan als lid. Voor
aanmelding of meer informatie neem contact
op met onze voorzitter, Stefan Meeles, tel.:
06-54383120 of mail: s.meeles@casema.nl
Wij zijn ook te vinden op facebook: schaakverenigingdsk.

Natuurwandeling
Gilzewouwerbeek

Zondag 9 september gaan de
natuurgidsen van IVN Mark en Donge op ontdekking in de kronkelende natuur rond de Gilzewouwerbeek.
Sinds enkele jaren slingert de Gilzewouwerbeek weer als in vroeger tijden. Het stroomgebied met de nieuw gegraven meanders doet
dienst als waterberging bij gevaar voor overstroming, maar ook als buffer om water vast te
houden in droge tijden. Het is een rijk begroeid
natuurgebied geworden met al bijzondere
planten- en dierensoorten. Zelfs de boomkikker is er al gehoord en gezien.
We kunnen kiezen uit een ‘drogevoetenpad’
over de hoge oevers of het spannende laarzenpad langs en door de beek met ‘voordes’
waar je door de beek kunt waden.
Wat is trouwens een ‘wouwer’? Wandel mee en
vraag het onze natuurgidsen.
Vertrek om 14.00 uur, einde Blookweg (doodlopende weg, ingang via Lage Aard) in Bavel.
De wandeling duurt anderhalf à twee uur en is vrij
toegankelijk. Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie kunt u vinden op www.
ivn-markendonge.nl

‘rolerisuit’

De sponsor-motorrit t.b.v. de stichting ‘rolerisuit’.
Deze inmiddels zeer bekende motortoertocht
voor clubs en individuele rijders start op zondag
2 september a.s. in Breda. De rit heeft een lengte
van ongeveer 170 km en is zo uitgezet dat deze
goed te berijden is door motoren (met zijspan),

KLACHTEN OVER DE BEZORGING? BEL 0165 - 578222

motorscooters, MP3 LT motoren en trikes.
Je betaald €8,50 en de duopassagier €4,50. Hiervoor krijg
je 1 kop koffie/thee bij de inschrijving, een leuke route en bij
het afmelden een warme hap (tot 16.30 uur). Route op GPS.
Heb je geen navigatie dan is dat geen probleem. Je kunt altijd
wel bij andere rijders aansluiten maar kom dan wel op tijd.
Inschrijven van 9.00 uur tot 11.00 uur . Start: Boerderij van
Rolerisuit, Bredestraat 4 4823 ZA Breda.
De stichting Rolerisuit verricht waardevol werk, waar vele bejaarden en gehandicapten elk jaar reikhalzend naar uitkijken.
Rolerisuit bied hen namelijk busvervoer aan, in voor hen keurig omgebouwde bussen, op bovendien, betaalbare voorwaarden. Dit laatste dankzij het feit, dat het volledige personeelsbestand uit vrijwilligers bestaat.
Informatie over de stichting vindt je op www.rolerisuit.nl

400 jaar Turfvaart en Bijloop
In het kader van Open Monumentendag 2018 en de tentoonstelling ‘400 Jaar Turfvaart en Bijloop’ die binnenkort in het
Princenhaags museum opent, verzorgt Fietsgilde De Baronie op zondag 9 september een fietstocht van een kleine 30
km die aansluit bij deze tentoonstelling. Vanuit Princenhage
wordt u meegenomen door het stroomgebied van Turfvaart
en Bijloop. Onderweg zal er natuurlijk de nodige aandacht zijn
voor dit gebied en zijn historie. Bovendien zal er stil worden
gestaan bij diverse landgoederen. Onderweg is er een koffie-/
theepauze (consumpties voor eigen rekening).
Er vertrekt vanaf 10.00 uur ieder uur een fietstocht vanaf het
Princenhaags museum. Laatste start om 14.00 uur. Kosten
€ 3,00 p.p. (10-rittenkaart niet geldig). Maximaal 15 deelnemers per tocht. Zelf in elk geval water meenemen.
Speciaal voor jonge mantelzorgers

Graffiti- en circusworkshop
Ongeveer een kwart van de jongeren onder de 24 jaar groeit
op in een gezin met extra zorg. Dat kan zorg zijn voor een ouder, broer of zus. Soms is er sprake van een gezinslid met een
langdurige ziekte, beperking of psychische of verslavingsproblematiek. Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor deze jongeren, zogenaamde jonge mantelzorgers, belangrijk is. Door
deelname aan gezellige activiteiten met andere jonge mantelzorgers kunnen ze tips en ervaringen uitwisselen. Daarom
organiseert Steunpunt informele zorg Breda (StiB) speciaal
voor jonge mantelzorgers twee leuke workshops. Deelname
is gratis. Aanmelden en meer informatie via www.stib-breda.
nl/agenda of bel, tel.: 750 32 00.
De graffitiworkshop is speciaal voor jonge mantelzorgers van
12 en 20 jaar. De workshop start om 16.00 uur. Nadat de
deelnemers uitleg hebben gekregen over graffiti maken ze
een schets en dan kan het echte werk beginnen. Om 17.30
uur nemen ze een prachtig kunstwerk mee naar huis. De
workshop vindt plaats bij Atelier Breda, Schapendreef 60.
Ook voor de nog jongere mantelzorgers, tussen 7 en 12 jaar,
is er een activiteit. Zij kunnen op zaterdag 29 september van
15.00 tot 17.00 uur deelnemen aan een verrassende, actieve en gezellige circusworkshop. Samen werken de jonge
mantelzorgers aan vijf verschillende circusonderdelen met als
resultaat een spetterende voorstelling voor ouders, broertjes
en zusjes. De workshop vindt plaats bij Jeugdcircus Woezini,
Teteringsedijk 87, Breda.

Ideale plek voor werkervaring
Steeds meer mensen zijn op zoek naar zingeving en overwegen een carrièreswitch omdat ze echt iets voor een ander willen betekenen. De functie van vrijwillig consulent bij Steunpunt
informele zorg Breda (StiB) geeft mensen de mogelijkheid op
hbo-niveau werkervaring op te doen en kennis te maken met
een voor hen vaak geheel nieuw werkveld. StiB is op zoek
naar nieuwe vrijwillig consulenten voor de aandachtsgebieden dementie/NAH, chronisch zieken en GGZ. Meer informatie is te vinden op www.stib-breda.nl/vacatures.

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!
Voor al uw strijkgoed: Strijkservice ‘Het IJzertje’ Teteringen
www.hetijzertje.nl - tel.: 06-20873275.
Verkoop van curiosa: zaterdag 15 september van 11.00 tot
17.00 uur, Hoeveneind 7 in Teteringen.

