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U kunt copij en advertentie’s
inleveren tot dinsdag 12.00 uur
De Aller-Lei ligt op donderdagochtend bij Zorgcentrum Zuiderhout, ‘t Web, De Jumbo Supermarkt, Mitra Ad van Dongen, de Willibrorduskerk, Bloemisterij Aarts, MyFysio en Bij Snoek

WEEKBLAD VOOR TETERINGEN

Aanleveren kopij: dinsdag voor 12.00 uur: Drukkerij Zopfi, Koningsdijk 24,
4905 AP Oosterhout, Tel.: 0162-453159, E-mail: allerlei@drukkerijzopfi.nl

Bloemisterij

DORPSRAAD TETERINGEN

Groen licht voor de Woonakker, nu het verkeer nog!

Nu het haalbaarheidsonderzoek positief is afgerond zal het plan de Woonakker worden uitgewerkt. Woningen
voor starters en senioren staan op het wensenlijstje maar er komen ook plaatsen beschikbaar voor het collectief
particulier opdrachtgeverschap (CPO). De helft van alle woningen valt zelfs in het sociale en middendure segment. Met rijtjeshuizen, appartementen, bungalows, twee-onder-één-kaphuizen, beneden- en bovenwoningen,
etc. Een klankbordgroep van bewoners en belanghebbende begeleid het verdere proces. Ook tussentijdse informatiebijeenkomsten zitten in de planning met toegang voor allen die belangstelling hebben.
Het verkeer zal door de uitbreiding en de nieuwbouw in Oosterhout, op de grens met Teteringen, sterk toenemen. De gemeente Breda heeft toegezegd daar maatregelen voor te nemen maar de Dorpsraad Teteringen acht die onvoldoende. Ook
Oosterhout zal de toestroom van verkeer via de Oosterhoutseweg naar Breda, moeten afremmen. Wethouder Daan Quaars,
van bouwen en wonen, heeft toegezegd dat er al gesprekken tussen beide gemeenten staan gepland. We zullen er nauwlettend op toe zien dat maatregelen uitgevoerd zijn, vóór de woningen in 2025 opgeleverd worden. De Dorpsraad houdt u op de
hoogte. Kijk regelmatig op www.dorpsraad-teteringen.nl voor het laatste nieuws. En niet alleen over de bouwplannen maar
ook over alle andere zaken in Teteringen die voor haar inwoners van belang en interessant zijn. Tot over 14 dagen.

Woonakker stap voor stap (10)

De kogel is door de kerk. Uit het persbericht van 4 februari blijkt dat het College van B&W besloten heeft verder te
gaan met de plannen voor de bouw van 550 woningen in
de Woonakker. Voorwaarde is wel dat de maatregelen om
het doorgaande verkeer te verminderen eerst zijn uitgevoerd.
De activiteiten van de Verkeersgroep van deskundigen uit
ons dorp en met name van de Actiegroep Oosterhoutseweg
(www.oosterhoutseweg.nl) met 1.700 sympathisanten, hebben hieraan duidelijk bijgedragen. De conclusie is dat een
ruime meerderheid van de bevolking een toename van het
verkeer door weer een nieuwe wijk niet acceptabel vindt. Niet
voor niets heeft de gemeenteraad in een motie het College
van B&W opgedragen: eerst het verkeer oplossen en dan
pas bouwen. Ook heeft de gemeenteraad op 3 februari een
discussiebijeenkomst gehouden waarin de actiegroep en de
verkeersgroepduidelijk stelling hebben genomen. Echter omhoeveel minder verkeer het gaat en welke maatregelen nodig
zijn, moet in de loop van 2022 duidelijk worden bij het opstellen van het bestemmingsplan voor de Woonakker. Dan zal
ook blijken of de Aanstede open kan blijven, wat de gevolgen
zijn voor de oversteekbaarheid in ons mooie dorp en of de
bereikbaarheid van het nieuw te bouwen winkelcentrum en
Park Zuiderhout kunnen worden verbeterd. Over het verkeer
en over de invulling van de wijk zelf zal nog veel overleg nodig
zijn. Hierbij zal de bevolking worden betrokken. We moeten
alles op alles zetten om te voorkomen dat door alle bouwplannen Teteringen Verstikt!
H.A.

Ontvangt u de Aller-Lei voortaan liever digitaal,
stuur dan een verzoekje via de e-mail naar:
secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl

dan 1,9 miljoen punten werden ingezameld, waarvoor straks
door Douwe Egberts tegen de 4.000 pakken koffie worden
geleverd. Acht weken lang stonden in de regio Breda, in de
supermarkten van Albert Heijn en Jumbo DE-inzameldozen,
waarin velen royaal hun punten hebben gedoneerd. Ook de
inzameldoos bij de Jumbo aan de Scheperij heeft weer heel
wat punten opgeleverd. Leden van twee Bredase Lionsclubs
hebben de punten regelmatig opgehaald en geteld.
Op 20 januari zijn de ingezamelde punten officieel overgedragen aan dhr. J. Bauwens, voorzitter van Voedselbank Breda.
Vandaar worden de punten getransporteerd naar Douwe Egberts, die daar de pakken koffie voor ter beschikking stelt.
De Voedselbank is erg blij met het resultaat van de actie en
spreekt hiervoor haar dank uit aan de inwoners van Breda.
Met de te ontvangen koffie kan de Voedselbank dit jaar weer
wat extra’s doen voor haar klanten.

De Huiskamer

Ons programma
15 februari - 14.00 tot 16.00 uur: ontmoeting
22 februari - 14.00 tot 15.00 uur: ontmoeting.
Vanaf 15.00 uur (tot 16.00 uur) lezing door Hans
de Vaan over de vliegenzwam en Sinterklaas. In zijn presentatie gaat Hans vertellen welk verband er bestaat tussen
Sinterklaas, Santa Claus en de Vliegenzwam. Verder gaat hij
‘zwammen’ over paddenstoelen, zwammen of schimmels.

Harmonie Euphonia

VALENTIJNSDAG
maandag 14 februari
Geopend van 8.30 t/m 17.00 uur

Gelieve uw boeketten en
rode rozen tijdig te bestellen!
Bestellingen graag voor woensdag
9 februari doorgeven op
bloemisterijaarts@ziggo.nl
Voorkom teleurstelling! op = op!
Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44 - Teteringen
Tel.: 076 - 5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

de Volgende Aller-Lei
verschijnt 23 februari a.s.
Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 - Breda
T 076-5416 122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com

zie ook www.ingridmeester.nl
OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia zal zaterdag 12 februari tussen 09.00 info). Tussentijds oude metalen inleveren kan ook. Ook als u
en 11.00 uur weer oude metalen ophalen (indien buiten regio Teteringen woont. Stuur een mail, indien mogelijk
aangemeld via: metalen@harmonie-euphonia. met foto, naar: metalen@harmonie-euphonia.info

DE-puntenactie Lionsclubs

De inzamelactie van DE-waardepunten voor koffie voor de
Voedselbank is ook dit jaar weer succesvol afgesloten. Meer

Huisartsenpraktijk Teteringen gaat verhuizen!
Vanaf dinsdag 1 maart is de huisartsenpraktijk bereikbaar en beschikbaar vanuit
het nieuwe gezondheidcentrum aan het Willem-Alexanderplein 2.
In de aanloop naar deze verhuizing is de praktijk vanaf donderdag 24 tot en met maandag 28 februari
alleen bereikbaar voor spoedgevallen op onze huidige locatie aan de Willebrordstraat.

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

Huisartsenpraktijk Teteringen
Willem Alexanderplein 2
4847 AL Teteringen
076-571 11 00
info@huisartsen-teteringen.nl
www.huisartsen-teteringen.nl

Project- en woninginrichting
Pvc vloeren
● Gordijnen
●

Vouwgordijnen

Rolgordijnen
● Laminaat

●

Inbetweens

●

●

Tapijt
● Marmoleum
Luxaflex

Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger
Plisse’s
● Vinyl
●

Horren

Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl

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

Voor iedereen, wel of niet verzekerd

●

●

●

Starten met
golfen

€ 99,00

Binnen 1 dag de baan op
Landgoed Bergvliet biedt verschillende
mogelijkheden om te starten met golfen.
Denk aan privélessen of een ééndaagse
golfcursus. Deze zomer bieden wij volop
mogelijkheid om te beginnen met golf!
De ééndaagse stap 1 cursus:
> Ontvangst met koﬃe/thee/frisdrank
> Oefenen op de drivingrange en
uiteindelijk golfen op de baan
> Inclusief gebruik van drivingrange
golfballen en -clubs
> Golfaccessoires en golfballen
> Lunch

Zuiderhout Buiten:
• Clubs, evenementen en uitjes
• Gemaksservices & voorlichting
• Een extra thuis - dagbesteding De Blauwe Hoef

Wonen: Parkappartementen in verschillende prijsklassen
Ondersteuning & Zorg: Langdurige zorg en zorg aan huis
We nodigen u uit

Doel:
> Baanpermissiebewijs stap 1 NGF
> Basis technieken en etiquette

Wilt u weten hoe uw leven in Park Zuiderhout eruit kan zien? Neem contact op
met ons serviceteam via (076) 578 4000 of serviceteam@parkzuiderhout.nl

Meer informatie en cursusdata:

www.landgoedbergvliet.nl/golf/leren-golfen

www.parkzuiderhout.nl

landgoedbergvliet.nl
Salesdreef 2 | 4904 SW Oosterhout | 076 - 579 5666 | contact@landgoedbergvliet.nl

IVN Landschapswandeling
van Mark naar Weerijs

Zondag 13 februari maken de natuurgidsen van
IVN Mark & Donge ‘n stevige wandeling tussen twee rivieren.
De tocht van ± 20 km voert door zeer gevarieerd gebied. De
rivierdalen van de Mark en de Aa of Weerijs bieden weidse
vergezichten over graslanden en stromend water. Vanuit dit
open landschap wandelen we geleidelijk naar de hoger gelegen zandruggen met af en toe wat bos en mooie doorkijkjes.
We lopen niet in marstempo, maar we stappen wel door. Genieten van natuur en landschap, van geuren en kleuren, af en
toe stoppen we om bijzonderheden van dichtbij te bekijken.
Vertrek om 10.00 uur, de wandeling duurt ± 6 uur. Neem voldoende eten en drinken mee en let op de weersverwachting.
Zorg voor waterdichte schoenen - ze zijn vaak
nodig in dit open gebied. Als u mee wilt wandelen, moet u vooraf inschrijven via onze website.
U ontvangt daarna een bevestiging via e-mail
met daarin de startlocatie.
Meer informatie en het inschrijfformulier op:
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

Karel van Lieshout; Adri Verheijden; Herman Damen.
Donderdag 24 februari
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - R. Supardi
Vieringen Breda-Oost - Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 13 en 20 feb. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Vieringen Protestantse Gemeente, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 13 feb. 10.00 uur: Ds. J. van Kempen.
Zo. 20 feb. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout-Vredeskerk
Zo. 13 feb. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.
Zo. 20 feb. 10.00 uur: Mevr. Ds. Ch. Inkelaar-de Mos.

M
FYSIO

kerknieuws
WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203

Bel ons
of
check de website
voor
behandelmogelijkheden

076 7510345

Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:

Steenbergen 15
4847AR Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975
www.michelzandvliet.nl

EN ACTUELE OPENINGSTIJDEN

OP WWW.TFRIETLUIK.NL
Meerberg 41 I TETERINGEN
www.tfrietluik.nl

MyFysio W.Alexanderplein 11 Teteringen www.my-fysio.nl

Naamloos-1 1

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

K I J K V O O R O N S
UITGEBREIDE ASSORTIMENT

www.my-fysio.nl

Donderdag 17 februari
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - R. Supardi
Zondag 20 februari
09.30 uur Woord- en Communieviering - Liturgiedhr. Jan Mertens - Willebrordkoor
Intenties Irma Smeets-Waeijen; ouders Snoek-Aarts
en Olivia v.d. Akker; Jules Jansen; Fer van
Assche; Jos Verdaasdonk; Cees de Bie;

ik

bourgondisch genieten

TAKE AWAY
KLACHTEN?

Zondag 13 februari
09.30 uur Eucharistieviering - Pater Supardi m.m.v. Willebrordkoor
Intenties Jules Jansen (jgt); Ad Akkermans; ouders
Akkermans-Loonen; Rob Hilders; Jeanne
Biemans w.v. Jan Biemans; Frans v. Beek;
Bea Husson e.v. Rob v. Herwaarde; Anton
Verschueren; Fer v. Assche; Adri Verheijden.

‘ t FrietL

L. v.d. Westen Montage
17-4-2020 19:27:29
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

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

Uit het pastoraal team
Liefde en nog meer liefde binnenkort op Valentijnsdag. Die
dag gaat het over de liefde. Liefde is een van de sterkste
emoties die mensen kennen. Ook in je eigen leven kun je
ervaren dat je een ander nodig hebt, en dat je je heel betrokken voelt bij een ander. Bijvoorbeeld binnen een familie, een
vriendschap of een liefdesrelatie.
Ook in de bijbelse verhalen en boeken krijgen deze emoties
een plaats. In veel teksten roept God mensen op om met
elkaar in liefde te leven, of wordt de liefde tussen mensen
beschreven. Het woord liefde komt 142 keer voor in het
nieuwe testament, waarvan de belangrijkste tekst is: ‘God is
liefde’, en wij lezen in de eerste Johannesbrief (4:7-8): “Laten
wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God. De mens
zonder liefde kent God niet, want God is liefde.” Liefde in het
gezin, tussen geliefden, voor de natuur, dieren of hobby’s
uiteindelijk is liefde een enkele werkelijkheid, maar ze heeft
verschillende dimensies. Er zijn talloze boeken en gedichten over liefde geschreven, talloze liederen in verschillende
talen gezongen. Over liefde zou het nooit ophouden. God
heeft ons als eerste liefgehad (1 John 4:9). Daarom zijn wij
geschapen in zijn liefde, geschapen in zijn gelijkenis om zijn
liefde waar te maken. Zonder liefde bestaan wij niet en zijn
wij niks zegt Paulus in zijn brief aan Korintiërs (1 Kor; 13).
God wil ons altijd in zijn liefdevolle handen omhelzen. Zijn
opdracht voor ons is eenvoudig, ‘Heb elkaar lief’. Ik hoop
dat wij deze wereld een huis van liefde kunnen maken als wij
het woord liefde in ons leven ruimte willen geven. Dan zou
het zaadje van liefde groeien die verder liefdevolle vruchten
kunnen dragen.
Ik wens jullie allen een week vol van liefde.
Pater Richard Lobo
Kerkbalans
Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Om onze kerk een actieve geloofsgemeenschap te laten zijn
waar mensen elkaar ontmoeten, worden bemoedigd en geïnspireerd. We hebben de kerk nodig.
We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt,
meedenkt en rouwt. De schadelijke gevolgen van het coronavirus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen
worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist
het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard
nodig. De vaste kosten van de kerk lopen gewoon door en
er worden extra uitgaven gedaan om contact te houden met
parochianen. U zult al gemerkt hebben hoe de Augustinusparochie met elkaar verbonden is ook in deze moeilijke tijd.
Wilt u ook de kerk steunen? Laat het weten, of maak een
bijdrage over naar: Willibrorduskerk, Augustinusparochie,
NL02 RABO 0150 9933 23. Geef slim als een periodieke gift
die in mindering kan gebracht worden bij de belasting.
Alvast hartelijk dank daarvoor!
Carnaval in de kerk?
Diaken Rob van Uden is een fervent carnavalsvierder. Momenteel werkt hij in de parochies van Rijen en Dongen. De
wortels van zijn kerkelijke betrokkenheid bij het carnaval liggen echter in Breda.
“Ik beschouw het carnavalsfeest als een essentieel onderdeel van mijn werk. Carnaval is een belangrijk feest,” zegt hij.
“Het gaat mij dan niet alleen om de leut maar ook om de verbanden en netwerken waar ik deel van uitmaak. Momenteel
ervaren we in de kerk als gevolg van de coronapandemie
hoe moeilijk het is binding te houden met de parochianen.
Dat geldt ook voor de carnavalsverenigingen. Voor hen is de
coronapandemie een moeilijke periode omdat ook bij hen
verbinding en zorg voor elkaar centraal staat.”
“Het carnavalsfeest heeft oude wortels. Het is ouder dan het
christendom,” vertelt Van Uden. “Desondanks is het nauw
verbonden met de katholieke cultuur. Het wordt voornamelijk gevierd in katholieke gebieden. Hoewel het geen kerkelijk
feest is, zijn er toch een aantal zaken overgenomen uit de
Kerk. Bijvoorbeeld: In veel plaatsen verbrandt men op de
dinsdag voor aswoensdag een pop. Deze vergaat tot as.
Het is een teken van de vergankelijkheid van het leven. Dit
geldt eigenlijk voor het hele feest. Wagens worden (of werden) gebouwd met papier maché. Het is kunst voor één dag.
Het tonpraten is een parodie op de preek. In Breda brengen
de carnavalsverenigingen op de vooravond van carnaval
een worst naar Clara. De bedevaart naar de kapucijnen van
Meersel-Dreef is een vaste traditie.”
“Tegelijkertijd vormt carnaval een reactie op de katholieke
Kerk,” meent Rob. “De Veertigdagentijd is een tijd van verso-

bering in eten en drinken. Tijdens carnaval wordt er uitbundig gegeten en gedronken.
Ik zal het geloof verkondigen maar niet opdringen met het
idee de mensen te bekeren. Als ik pittige dingen zeg doe ik
dat met humor. Ik doe dat in het besef dat niet iedereen een
kerkelijke achtergrond heeft. Je kunt in zo’n viering inzichten
uit Kerk en evangelie wel een plaats geven.
Eigenlijk is zo’n carnavalsviering een zitting zoals gilden deze
ook kennen. Ik ben op deze bijeenkomst de verbindende
figuur en zorg dat er een mooie collage tot stand komt met
humor en diepgang doortrokken van een kerkelijke grondtoon. Rob illustreert dit met enkele voorbeelden: “In het
evangelie lees je dat Jezus begint met het houden van andere mensen ongeacht wat ze op hun kerfstok hebben. De
genade van God gaat aan onze bekering vooraf. Je hoeft
er niets voor te doen. Soms praat ik ook wel eens over de
werken van barmhartigheid. Dit jaar las ik stiltemomenten in
waarin we mensen mensen een kaarsje brengen. Voor mijn
pastorale werk heeft het veel voordelen. Je bent onderdeel
van een gemeenschap, een netwerk. Dat leidt er overigens
ook toe dat carnavalsvierders me vragen voor het inzegenen
van een huwelijk, de doop van hun kinderen of een uitvaart.”
In de coronapandemie komt wel eens de vraag of het carnavalsfeest niet verplaatst kan worden naar de zomer. Rob
denkt na voordat hij een antwoord geeft. “De Kerk gaat er
niet over,” meent hij. “Het is een zaak van de carnavalsverenigingen zelf. Ik kan me voorstellen dat men in een tijd
van een pandemie er op pragmatische wijze mee omgaat.
Anderzijds is carnaval een feest van tradities. Het is nauw
verbonden met de vastentijd. Ik weet dat men dit in sommige plaatsen, bij wijze van uitzondering, overweegt maar
de handen gaan nog niet op elkaar voor dit voorstel.”

Actiegroep Oosterhoutseweg

Teteringse Actiegroep wil harde afspraken vóórdat
er verder aan de Oosterhoutseweg gebouwd wordt
De actiegroep strijdt voor eenzelfde behandeling als Prinsenbeek. Daar werden de bouwplannen van Beeks Buiten
voortijdig stop gezet en beloofde de politiek eerst goede oplossingen voor het verkeersprobleem.
Inmiddels heeft de actiegroep al meer dan 1300 sympathisanten. Deze bijzonder snelle groei bewijst dat het probleem
en het ongenoegen duidelijk leeft in de gemeenschap.
De actiegroep wil dat de gemeentes Breda en Oosterhout
nu eindelijk eens aan de slag gaan om te zorgen voor een
goede oplossing van de verkeersdrukte tussen kruispunt
Trommelen in Oosterhout en de Kadijk in Breda.
Tijdens spitsuren zit het verkeer op de drukke weg nu al
muurvast. Gevolg is dat de sluiproutes ook vol stromen zoals b.v. het Moleneind. Een kordate aanpak van de politiek is
ver te zoeken. Als Corona voorbij is en de wijken gebouwd
zijn, verwacht de Actiegroep één groot verkeersinfarct waarbij het dorp verder in 2 delen gesplitst wordt. Het plaatselijk verkeer, kinderen op weg naar school of de sportvelden
kunnen dan niet meer veilig oversteken. Dat is vragen om
ongelukken.
Breda en Oosterhout bouwen maar door langs deze weg
en aan een goede oplossing voor het drukke verkeer wordt
niet gedacht.
‘Een groot aantal sympathisanten, kort voor de gemeentelijke verkiezingen, moet de politiek wakker schudden en dit
probleem hoog op de agenda zetten’, zegt Dré Pols, voorzitter van de Aktiegroep.
Hij roept daarom de Teteringenaren op om zich met de hele
familie, buren en kennissen via de website www.oosterhoutseweg.nl aan te melden als sympathisant. Daar wordt
gelukkig heel veel gebruik van gemaakt. De actiegroep wil
dat de Teteringenaren opstaan en opkomen voor een gezond leefmilieu. Daar is een verkeersluwe Oosterhoutseweg
onderdeel van.
Dus meldt u aan op www.oosterhoutseweg.nl

Zingen om de hoek!

Uw kind kan weer zingen bij u om de hoek.
Vanaf maandag 14 februari start er een nieuwe groep voor
kinderen uit groep 1,2 en 3. De lessen duren 30 minuten,
starten om 17.00 uur en vinden plaats in ’t Web. De groep
wordt geleid door Annemieke Roeling (gekwalificeerde docent die diverse lessen verzorgd binnen het basisonderwijs
in Teteringen).
Wilt uw zoon/dochter meer zingen? Meldt u zich dan aan
via www.kooracademiebreda.nl/aanmelden We nemen dan
contact met u op!

StiB - jonge mantelzorgers

Schaatsen en spelletjesmiddag voor jonge mantelzorgers
Nadat er een tijd weinig mogelijk was, staan er nu weer activiteiten voor jonge mantelzorgers op het programma. Op
11 februari staat een spelletjesmiddag voor jonge mantelzorgers van 4 tot 24 jaar gepland. Een vriend of vriendin
mee nemen mag! Op 19 februari kunnen jonge mantelzorgers tussen de 8 en 16 jaar een middag schaatsen op de
schaatsbaan, met na afloop friet, een snack en drinken. Tijdens deze activiteiten hebben jonge mantelzorgers de kans
om andere jonge mantelzorgers te ontmoeten en kunnen
ze even ontspannen. Meedoen is gratis. Aanmelden kan via
www.stib-breda.nl/agenda
Speciaal voor jonge mantelzorgers
StiB organiseert deze middag voor jonge mantelzorgers:
kinderen die opgroeien in een gezin met een ouder, broer of
zus die ziek is of een verslaving of beperking heeft. Speciaal
voor jonge mantelzorgers organiseert StiB regelmatig activiteiten, omdat uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat
er aandacht voor hen is. Tijdens de activiteiten zijn ze even
weg uit de zorgsituatie thuis en kunnen ze onderling verhalen uitwisselen. Kijk voor alle activiteiten op www.stib-breda.
nl/agenda. Altijd op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten
voor jonge mantelzorgers? Stuur dan een WhatsApp-bericht
naar Saskia Wagenmakers via 06 - 55 01 08 10.

30dagengezonder.nl

Samen een gezondere gewoonte aanleren in 30 dagen,
doe je mee?
GGD West-Brabant daagt je uit om in maart mee te doen
met de actie 30dagengezonder. Het doel van de actie is om
in 30 dagen een gezondere gewoonte aan te leren. Kies een
concrete haalbare uitdaging die je 30 dagen lang volhoudt.
Denk aan 30 dagen lang iedere dag minder suikers eten, dagelijks een wandeling maken of een stukje fietsen, of begin
met mediteren. Door het samen te doen, motiveer je elkaar
en hou je het vol! De actie start op 1 maart, je kunt je inschrijven via www.30dagengezonder.nl.
“Ik vind dit echt een goede actie omdat je met een kleine
verandering al iets goeds kunt doen voor je eigen gezondheid. Zo’n verandering kan in deze tijd namelijk juist ook
een extra opgave zijn. Daarom is het zo mooi dat je wordt
uitgedaagd om het samen te doen. We roepen inwoners,
scholen en bedrijven uit West-Brabant op om samen mee te
doen met deze actie. Zo kunnen we elkaar ondersteunen en
stimuleren en bevorderen we een goede leefstijl. Dat is ook
een belangrijke taak van de GGD.” aldus Sebastiaan Baan
directeur GGD West-Brabant.
Ook iets kleins maakt verschil
Zowel gezond als ongezond gedrag komt voort uit de gewoontes die we hebben. Door vaak en lang genoeg te oefenen en te herhalen kan iets een nieuwe gewoonte worden.
Begin daarom eens met 30 dagen lang een gezonde uitdaging vol te houden. Door één uitdaging te kiezen en deze
vol te houden maak je het concreet en haalbaar voor jezelf.
Door al één ongezonde gewoonte te doorbreken of een gezonde gewoonte aan te leren ben je al een stapje dichter bij
een gezondere leefstijl. Daarnaast is het natuurlijk extra leuk
om dit samen te doen. Je motiveert en stimuleert elkaar, zo
hou je het ook makkelijker vol.
Doe je mee?
Zet de eerste stap richting een gezondere leefstijl en
doe mee. Meld je gratis aan vóór 1 maart 2022 via
www.30dagengezonder.nl en ontvang de hele maand maart
inspirerende tips en adviezen via een nieuwsbrief. Via Facebook www.facebook.com/30dagengezonder delen we de
ervaringen met elkaar en motiveren we elkaar om de uitdaging vol te houden
Laat weten dat je meedoet via de hashtag #30dagengezonder. En vergeet niet om vrienden, familie of collega’s uit te
dagen om ook mee te doen.

de Volgende
Aller-Lei
verschijnt op
23 februari

