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WEEKBLAD VOOR TETERINGEN DE LEI VOOR IEDEREEN

AAnleveren kopij: dinsdAg voor 12.00 uur: drukkerij Zopfi, koningsdijk 24, 
4905 Ap oosterhout, tel.: 0162-453159, e-mAil: Allerlei@drukkerijZopfi.nl

DORPSRAAD TETERINGEN

� Pvc vloeren � Rolgordijnen � Tapijt � Plisse’s
� Gordijnen � Laminaat � Marmoleum � Vinyl
� Vouwgordijnen � Inbetweens � Luxaflex � Horren

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

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

Project- en woninginrichting

De Aller-Lei ligt op donderdagochtend bij Zorgcentrum Zuiderhout, ‘t Web, De Jumbo Supermarkt, Mitra Ad van Dongen, 
de Willibrorduskerk, Bloemisterij Aarts,  MyFysioYourGym en Bij Snoek.  
U kunt copij en advertentie’s inleveren tot dinsdag 12.00 uur! Lukt het niet op tijd, bel of mail dan even.
Ontvangt u de Aller-Lei voortaan liever digitaal, stuur dan een verzoekje naar: secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl

DORPSLOOP TETERINGEN 28 AUGUSTUS GAAT OVER 4 DAGEN VAN START
Ben je er klaar voor? Er zijn mooie prijzen te winnen en, let op, records te breken. Het wordt tijd dat die records 
worden verbeterd want de laatsten zijn nog van meer dan 20 jaar geleden, het jaar 2000! Aan de bak dus!
Maar meedoen is belangrijker dan winnen (wie zei dat ook al weer eerder?). Wees trots op jezelf als het gelukt is. 
De volwassenen vertrekken om 14.00 uur voor de 5 km en om 15.00 uur voor de 10 km. 
De basisschool-leerlingen starten om 16.30 uur voor de 750m en om 17.00 uur voor de 1.500m! Voor de lopers 

is er op verschillende plaatsen voldoende water aanwezig om te drinken en het hoofd koel te houden. Als je niet mee kunt 
doen met de loop, kom dan je familie, je vrienden en alle andere dorpsgenoten aanmoedigen. Met een drankje langs de lijn, het 
belooft een prachtige dag te worden.

DE SCHOLEN GAAN 5 SEPTEMBER WEER BEGINNEN
LET OP HET VERKEER RONDOM HET WINKELCENTRUM DE SCHEPERIJ
Het is even wennen voor de schoolgaande kinderen om na de vakantie het ritme weer op te pakken. Een nieuwe klas met 
meestal dezelfde klasgenoten. Dat ritme zal wel snel opgepakt worden. Wel van groot belang is de gewijzigde verkeerssituatie 
rondom het in verbouwing zijnde winkelcentrum. Het verkeer op de Hameldonk, de Schijfstraat, de Donkerstraat en de Lange-
raar wordt beïnvloed door de verbouwactiviteiten. Niet alleen voor de bewoners en de bezoekers van de supermarkt heeft dat 
grote gevolgen, maar juist voor de fietsende en lopende schoolgaande jeugd dreigt er gevaar. Een belangrijk advies voor hen 
en hun ouders is vermijd die straten. De werkzaamheden zullen misschien wel 1,5 tot 2 jaar duren. Er wordt dan ook samen 
met de projectleider en de gemeente gewerkt aan een betere bewegwijzering. Door de vakantieperiode heeft dat echter wat 
vertraging opgelopen. Let goed op en geef de kinderen goede instructies.

GROOT FEEST 3 SEPTEMBER OPENING WILLEM-ALEXANDERPARK
Een opening die om 15.00 uur start, met veel activiteiten voor onze inwoners en onze jeugd. Een klimwand, een sminktafel, 
ballengooien, een huidtest, een smoothiefiets, een gezondheidstest, een Jeu d’boulesbaan, een battle-rope, een speurtocht, 
zaklopen en nog veel meer om te zien, te voelen en te doen. Dus voor elk wat wils. Er zijn versnaperingen, drankjes en ijsjes, te 
verkrijgen. En je kunt de kerktoren beklimmen om van die hoogte onze prachtige omgeving te zien. Door het heldere weer kun 
je waarschijnlijk zelfs Geertruidenberg zien. Neem je fototoestel mee. Om circa 16.30 uur is de officiële opening door wethouder 
Arjen van Drunen. Komt dat beleven ... komt dat beleven. Het is een park geworden voor ontmoeting, vergroening en vitaliteit.

De volgende Al ler-Lei  verschijnt op 7 september a.s.



We gedenken dit weekeinde de overledenen van augustus 
2021 Wim van Beek, e.v. Betsy Willemse; 
 Rob Hilders e.v. Helma Taks

Zondag 28 augustus  
10.30 uur Eucharistieviering in de Franciscuskerk - Startviering
Intenties Fer v. Assche; Pastor Adri Verheijden; Pastor Toon Stoop; 
 Jules Jansen; Karel van Lieshout; Herman en Wendy 
 Damen; Jos en Cis Verdaasdonk-Koekkoek; Tiny Koen-  
 raads; Jac Zandvliet; Anneke Maassen-van der Heijden.

Donderdag 1 september
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje.
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo.
Intenties o.a. Anneke Maassen-van der Heijden.

Zondag 4 september
09.30 uur Woord- en Communieviering - Diaken V. de Haas
 m.m.v. Willebrordkoor.
Misdienaars: Mathijs Kemerink; Suzanne Kemerink
Intenties Toon v. Haperen ev. Nellie de Jong; Petra de Jong; Jan 
 en Riet Berende-Damen; Kees Balemans; Piet Wirken; 
 Anton Verschueren; Dymph Oomen; Wim van Harmelen 
 en echtg. Marijke Tegelaers; Pastor Adri Verheijden; 
 Harry v.d. Velden w.v. Cor Rutten; Arnold van den Berg; 
 Jac Zandvliet; Anneke Maassen-van der Heijden.

Donderdag 8 september
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Leferink

Overleden
Donderdag 18 augustus is Anneke van der Heijden, weduwe van Jo 

Maassen, op 94 jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk 
en haar crematie in Breda, waren donderdag 25 augustus.

Vakantie
T/m vrijdag 2 september is het parochiecentrum alleen open 
van 09.30 uur tot 10.30 uur. Er is dan iemand aanwezig om 
uw boodschap aan te nemen en voor de koffie te zorgen.

Startviering
Zondag 28 augustus is er een gezamenlijke startviering om 
10.30 uur in de Franciscuskerk.
Na de zomermaanden waarin we elkaar minder zien, activitei-
ten stil liggen en velen met vakantie gaan, is het fijn om weer 
samen te komen.  Samen Eucharistie vieren in de Startviering! 
Deze ochtend zal in het teken staan van Samenzijn & Vieren 
& Ontmoeten Zowel in de viering als ook daarna onder het 
genot van een hapje en een drankje! Weet dat u van harte 
welkom bent!
Op deze zondag zal dit de enige viering zijn binnen onze pa-
rochie. Mocht u geen vervoer hebben neem dan contact op 
met het secretariaat van uw parochiekern.

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 28 aug. en 4 sept. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.

Vieringen Protestantse Gemeente, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 28 aug.en 4 sept.: Kerk gesloten. Viering in Johannes kerk.

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 28 aug.: 10.00 uur: mevr. ds. M.F. Meeder-v. Hof, Nieuwendijk.
Zo. 4 sept.: 10.00 uur: Ds. A. Vlieger; Oosterhout.
Katjeskelder
Zo. 28 aug. 09.00 uur: E. van der Kleij - Sleeuwijk.
Zo. 4 sept. 09.00 uur: Ds. A. Vlieger; Oosterhout.

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
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 

www.parkzuiderhout.nl 

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203



Single malt - 
whiskyproeverij
Na een mooie zomervakantie organiseren 
wij een gezellige single malt-whiskyproeverij 

op woensdag 14 september om 20.00 uur in Dorpshuis ‘t 
Web. Dit in samenwerking met een gespecialiseerde slijterij 
uit Breda. Aanmelden voor deze avond kan via: info@tweb-
teteringen.nl

Dorpsloop Teteringen
Dorpsloop Volwassenen
Tot 24 augustus 2022 kunt u zich nog in-
schrijven voor het voordelige voor-inschrijf 
tarief van €7,50 voor de 31e Dorpsloop 

Teteringen. De wedstrijden worden gelopen op zondag 28 
augustus a.s. De 5 km start om 14.00 uur; de 10 km start 
om 15.00 uur. Na-inschrijven op de wedstrijddag is moge-
lijk, hiervan bedragen de kosten €10. De gemeente Breda 
wil de sport stimuleren en verstrekt aan de deelnemers een 
Bredaille (www.bredaille.nl), als aan drie hardloopwedstrijden 
wordt deelgenomen. Meedoen aan de Dorpsloop Teteringen 
levert een punt op. Voor meer informatie en voorinschrijven 
zie www.dorpsloop.nl.
Kober kinderloop
Ook voor de Kober kinderloop kan nog worden ingeschreven. 
Bij voorinschrijving zijn er geen kosten voor de deelnemers. 
Inschrijving op de wedstrijddag zelf kost €2,00. Voor meer 
informatie en voorinschrijven zie www.dorpsloop.nl.
Om 16.30 uur starten de leerlingen van groep 1 t/m 4 voor 
hun 750 meter (1 ronde). Om 17.00 uur zijn de groepen 5 t/m 
8 aan de beurt voor hun 1500 meter (2 ronden). Er zijn prach-
tige prijzen beschikbaar en voor elke deelnemer een medaille. 
Alle reden dus om je op te geven voor deze sportieve wed-
strijd.
Snoeren Footfashion wandeltochten
Wandelen door de Teteringse bossen 
en mooie polderlandschappen schrijf u 
in voor de Snoeren Footfashion wandeltocht van 5 of 10 ki-
lometer op zondag 28 augustus 2022. Reserveren via voor-
inschrijven is verplicht en kan nog tot en met 27 augustus 
2022. Aanmelden op de dag zelf is helaas niet mogelijk.
Het startpunt is in de bistro in de winkel van Snoeren Footfa-
shion aan de Heistraat in Teteringen, waar je wordt ontvangen 
met een heerlijke kop koffie of thee. De ontvangst en start is in 
twee tijdvakken. Het eerste tijdvak is van 12.45 uur tot 13.45 
uur en het tweede tijdvak is van 14.00 uur tot 15.00 uur. In 
beide tijdvakken kan zowel voor de 5 als voor de 10 km wor-
den gestart. Het eindpunt van de wandeling is De Dorpsher-

berg, waar je gezellig kunt napraten en u de bij 
Snoeren ontvangen consumptiebon kunt in-
wisselen. De kosten per deelnemer bedragen 
€5,00. Voor meer informatie en voorinschrijven 
zie www.dorpsloop.nl.

Theo van Moergestel 
exposeert schilderijen 
Ondanks de zeer warme dag waren toch vele 
kunst-geïnteresseerden zondag 14 augustus 
aanwezig bij de schilderijenexpositie van Theo 
van Moergestel in museum de Stee. Als u toen 
verstek heeft moeten laten gaan, dan heeft u in 

elk geval op zondag 28 augustus van 14.00 tot 16.00 uur nog 
de gelegenheid de schilderijen te aanschouwen.
De aanwezige amateurschilder laat u kennismaken met zijn 
werken die niet alleen bestaan uit olieverfschilderijen van klein 
- tot grootformaat maar ook prachtige pentekeningen beho-
ren tot de collectie. 
Wilt u daarna van het heden naar het verleden, loop dan op 
uw gemak door alle expositieruimten van het museum en laat 
de tijd van vroeger herleven. Ook de uitstalling daarin is zeer 
bezienswaardig.

Kom jij onsKom jij ons  
horecateamhorecateam  
versterken?versterken?

KIJK OP WWW.LANDGOEDBERGVLIET.NL/VACATURESKIJK OP WWW.LANDGOEDBERGVLIET.NL/VACATURES

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

Dorpsloop 
Teteringen



Museum de Stee kunt u vinden op het Zuringveld 1a.
De entreeprijs voor beide exposities bestaat uit een vrijwillige 
bijdrage voor de instandhouding van het erfgoed.
Tot 27 november is het museum elke tweede en vierde zon-
dag van de maand geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

Uit het pastoraal team
Met je hart verbonden: beginnen wij een nieuw schooljaar met 
veel verwachtingen voor onze kinderen of kleinkinderen. 
*Als kerkgemeenschap vieren wij de startzondag op 28 au-
gustus om 10:30 uur in de Franciscuskerk. Tijdens de Coron-
aperiode was het niet mogelijk om met de vier kernen samen 
in de startviering bijeen te komen. Dit jaar mogen wij weer bij 
elkaar komen. Het thema van de viering is: met je hart ver-
bonden. Het feest van de patroonheilige van onze parochie, 
Augustinus, is op 28 augustus en toevallig valt deze dag op 
de zondag van de startviering. De heilige Augustinus heeft 
zijn leven aan Jezus en de kerk toegewijd na zijn bekering. 
Zijn theologische geschriften zijn nog steeds bekend en in-
spirerend. 
Onze kerkgemeenschap is als een familie waarin wij samen-
komen rondom het woord van de Heer, en waar we het leven 
van Jezus breken en delen. In Jezus zijn wij met elkaar ver-
bonden. Die verbondenheid maakt onze gemeenschap ster-
ker omdat wij de liefde met elkaar delen. De liefde van Jezus 
verbindt ons met elkaar. Iedere keer aan het einde van de 
eucharistieviering worden wij weggestuurd met een opdracht 
om die verbondenheid met elkaar te delen en te versterken. 
In het komend schooljaar zullen wij ons als parochie bezig-
houden met verschillende activiteiten op het gebied van ge-
loof en diaconie tegelijk. 
*Eind september starten we met de Alpha-cursus voor ieder-
een die verdieping zoekt in het christelijke geloof. Alpha is 
een prachtige gelegenheid om met elkaar kennis te maken en 
Jezus beter te leren kennen.
*Ook zullen we vanaf oktober een maandelijkse gespreks-
groep beginnen onder begeleiding van Pater Herman Wijtten. 
In deze gesprekken zal worden stilgestaan bij vragen over ge-
loof en samenleving. Daarnaast wordt er een poging gedaan 
familiezondagen op te starten waarin we meer aandacht wil-
len geven aan geloofsverdieping in de gezinnen. 
*Naast de geloofsverdieping gaan we ons ook bezighouden 
met diaconie. We starten met inloopbijeenkomsten in een sa-
menwerking van de Michaelkerk en de Markuskerk, op iedere 
donderdagochtend. Voorlopig zullen wij gehuisvest zijn in de 
Markuskerk maar in de loop van de tijd zullen wij naar de Mi-
chaelkerk verhuizen. Op deze manier willen wij iets betekenen 
voor de wijk. Wij hopen op deze manier tot meer samenwer-
king en verbondenheid met elkaar te komen.                           

Koor ‘Van Toen’ weer op de rit
Net zoals bij zovele verenigingen was het lauw loene afgelo-
pen twee Coronajaren. Enkele koren in de omgeving hielden 
helaas op te bestaan, er waren geen activiteiten tussendoor 
ontplooid die nog (net) wel konden om de samenhang tussen 
de leden te kunnen behouden.
Koor ‘Van Toen’ heeft gelukkig, op de momenten dat het wèl 
kon, op anderhalve meter gerepeteerd, een anderhalve me-
ter-borrelmiddag georganiseerd in een tuin buiten bij één van 
de leden en nog meer van die leuke samenkomsten meege-
maakt, waardoor alle leden nu gewoon weer komen zingen! 
Afgelopen woensdag hadden we alweer de eerste repetitie na 
de vakantie met een grote opkomst. We konden gelijk begin-
nen aan de liedjes, die tijdens de vakantie door de dames zelf 
grotendeels waren uitgezocht om straks, met onze jubileum 
viering op 7 mei 2023, ten gehore te brengen. Jazeker: 7 mei 
vieren we ons 25 jarig bestaan met een jubileumconcert in ’t 
Web, welk voor eenieder gratis toegankelijk wordt. Zet het 
alvast in de agenda!
25 jaar lief en leed bezongen in vele verzorgingshuizen, op 
festivals, evenementen zoals 50+ beurzen en dergelijke. En 
daar gaan we gewoon mee door net zoals met onze Kerst-
vieringen her en der door het land voor KBO’s, KVG’s en der-

gelijke verenigingen. Als je van zingen houdt en het repertoire 
- wat uiteraard ook gedeeltelijk ‘Van toen’ is - wel aanstaat, 
kom dan gerust eens langs in ’t Web op woensdag tussen 
20.00 en 22.00 uur. U bent van harte welkom.
Contact, mail: fridaaarts36@gmail.com of tel.: 0621675713.

Campagne Wonen met gemak
Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als u ouder 
wordt? Dan is het belangrijk dat u zich tijdig voorbereidt. De 
campagne Wonen met Gemak helpt daarbij. Zorg voor elkaar 
Breda en Kom erbij! Teteringen nodigen u daarom van harte 
uit!
De uitnodigingen om deel te nemen aan deze campagne wor-
den vanaf 10 augustus verstuurd naar alle inwoners van Te-
teringen van 65 jaar en ouder. Per adres wordt 1 uitnodiging 
verzonden, die geldt voor alle bewoners van 65+. Er wordt 
naar gestreefd dat op 30 augustus alle uitnodigingen bezorgd 
zijn. Wilt u eerder op de hoogte zijn van de inhoud van de 
campagne? Stuur dan een email naar johan.weijters@planet. 
U ontvangt dan een digitale versie. De papieren versie komt 
met de post. 
De campagne start op 9 september in ‘t Web. Daarna volgen  
nog verschillende bijeenkomsten over specifieke thema’s. Alle 
bijeenkomsten zijn gratis, koffie en thee zijn inbegrepen. In 
het programmaboekje dat bij de brief is gevoegd, vindt u alle 
informatie. Wilt u één of meerdere bijeenkomsten bijwonen? 
Ga dan naar: www.bredawonenmetgemak.nl en meldt u een-
voudig online aan.
Bent u niet handig met internet? Neem dan contact op via 
nummer (076) - 525 15 02. Houd uw agenda bij de hand want 
degene die de telefoon opneemt, schrijft u direct in. Bij dit 
telefoonnummer kunt u ook uw vragen stellen over de cam-
pagne.
Nadere informatie kunt u ook krijgen bij bestuursleden van 
Kom Erbij! Teteringen. Graag via de email: jspruit.pronk@zig-
go.nl (Jan Spruit) of johan.weijters@planet.nl

IVN Natuurwandeling 
Gilzewouwerbeek
Zondag 28 augustus gaan de natuurgidsen 
van IVN Mark & Donge wandelen in de natuur 

rond de kronkelende Gilzewouwerbeek.
Voorheen was de beek vergraven tot kaarsrechte sloten en 
werd de grond gebruikt voor landbouw. Sinds enkele jaren 
slingert de Gilzewouwerbeek weer als in eerdere tijden. Bij de 
beek zijn poelen aangelegd. Het is een rijk begroeid natuur-
gebied geworden met bijzondere planten en diersoorten. Tot 
die dieren behoren ook de boomkikkers.
Je krijgt ze nu waarschijnlijk niet te horen, maar speuren naar 
zo’n felgroen kikkertje is een leerzame uitdaging. Er kan ge-
wandeld worden langs een hoger gelegen oever of langs en 
door de beek.
De wandeling start op zondag 28 augustus om 13.30 uur en 
duurt anderhalf tot twee uur. 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 kunt u vinden op 
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 - Breda
T 076-5416122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com

zie ook www.ingridmeester.nl

De Huiskamer   
Op 30 augustus a.s. zitten we weer op het terras 
van de Dorpsherberg. Om 15.00 uur start Hans de 

Vaan met de inleiding over de Kathedraalbouwers (deel 2).
Op 6 september ook bij de Dorpsherberg, eerst ontmoe-
ting en daarna om 15.00 uur een inleiding door Anita de 
Vooght van Kon. Visio over slecht(er) zien. 
Iedereen is welkom en er zijn geen verplichtingen.

 



IVN landgoederenwandeling 
Valkenberg en Hondsdonk
Zondag 4 september wandelen de natuurgid-
sen van IVN Mark & Donge door de natuur op 

de landgoederen Valkenberg en Hondsdonk.
De oude landgoederen bestaan uit gemengde bospercelen, 
akkers en weilanden. Door hoogteverschillen en bodemge-
steldheid zijn er droge en natte gedeelten. De landgoederen 
worden doorsneden door twee heldere beken, die zorgen 
voor het drassige gedeelte. De beekdalbossen hebben een 
rijke plantengroei en worden gerekend tot de floristisch be-
langrijkste in het land.
Het thema van de wandeling is ‘natuur op oude landgoede-
ren’. Door ingrijpen van de bewoners is er een zeer gevarieerd 
gebied ontstaan met houtwallen en statige beuken- en eiken-
lanen met prachtige zichtlijnen.
Bij deze landgoederenwandeling is de afstand groter, namelijk 
8 tot 9 km., en het tempo ligt hoger dan bij de meeste IVN-
activiteiten. De tocht gaat over paden en paadjes, soms moet 
men bukken voor overhangende takken of moet een beekje 
worden overgestoken.
De wandeling start op zondag 4 september om 9.00 uur en 
duurt tot ongeveer 12.00 uur. 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 kunt u vinden op 
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

Breda waardeert mantelzorg 
met Breda Cadeaukaart
Breda is trots op haar mantelzorgers! Als blijk van waarde-
ring kunnen mantelzorgers die langdurig en onbetaald zorgen 
voor iemand in de gemeente Breda een mantelzorgwaarding 
aanvragen. Dit is een Breda Cadeaukaart van €75,00. Mantel-
zorgers kunnen de waardering t/m 31 oktober aanvragen bij 
StiB via http://www.bredawaardeert.nl. Jonge mantelzorgers 
kunnen een cadeaukaart van €25,00 aanvragen. De kaart is 
in te wisselen bij ruim 150 restaurants, winkels en activiteiten 
in Breda. Zo steunen we de Bredase ondernemers.
Zonder mantelzorgers zakt ons zorgstelsel vandaag nog in 
elkaar. Het is belangrijk dat de inzet van mantelzorgers gezien 
wordt, dat ze steun en waardering krijgen. Niet alleen van de-
gene voor wie ze zorgen, maar ook uit de omgeving. 
Ben ik mantelzorger?
Zorg jij minimaal 3 maanden en 8 uur per week onbetaald 
voor iemand? Bijvoorbeeld voor een familielid, partner, kind, 
buur, vriend of kennis? Dan ben je mantelzorger. Woont de-
gene voor wie je zorgt in de gemeente Breda? Dan kun jij 
deze mantelzorgwaardering aanvragen. 
Jonge mantelzorgers
Ook jonge mantelzorgers (4 t/m 24 jaar) kunnen een waarde-
ring aanvragen. Je bent jonge mantelzorger als je opgroeit in 
een gezin waarin iemand langdurig ziek, verslaafd, lichamelijk 
of verstandelijk beperkt is. Meer informatie vind je op http://
www.bredawaardeert.nl
Online aanvragen niet mogelijk? 
In september kunnen mantelzorgers de waardering ook tele-
fonisch aanvragen, via 076 750 32 00 (op werkdagen, tussen 
09.00 en 12.30 uur).
Steun en advies
StiB verzorgt de mantelzorgwaardering namens de gemeente 
Breda. Ook voor informatie, advies en ondersteuning kunnen 
mantelzorgers gratis terecht bij StiB.

Thuisbatterij
Ruim twee derde van Nederland verwacht in de toekomst een 
thuisbatterij aan te schaffen. Bijna een vijfde wil dit binnen nu 
en vijf jaar doen. Belangrijke voorwaarde is dat zo’n accu wel 
binnen vijf jaar is terug te verdienen. Vooralsnog zien vooral 
mensen met zonnepanelen meerwaarde in de thuisaccu.
Zolang de zogeheten salderingsregeling nog van kracht is, 

Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger

Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout

0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl
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geniet de thuisbatterij nog 
maar weinig populariteit in 
Nederland. Deze regeling 
wordt naar verwachting de 
komende jaren afgebouwd. 
Met een thuisbatterij sla je 
overdag je zonnestroom op, 
zodat je er ‘s avonds van 
kunt koken en wassen. Uit 
onderzoek blijkt dat één op 
de drie ondervraagden met 
zonnepanelen verwacht bin-
nen vijf jaar ook een thuisaccu 
te bezitten. Voor Nederlanders 
zonder zonnepanelen is dit 9%. 
Bovendien is 42% van de on-
dervraagden zonder panelen 
überhaupt niet van plan in de 
toekomst een thuisaccu te 
kopen. Van de zonnepanelen-
bezitters verwacht liefst 85% 
op den duur een thuisaccu 
aan te schaffen.
Wanneer straks de interesse 
in thuisaccu’s zal toenemen, 
komt op dat moment ook de 
terugverdientijd om de hoek 
kijken. 
Een thuisaccu is niet alleen 
wegegelgd voor Nederlan-
ders met zonnepanelen. Ook 
Nederlanders met een zo-
geheten dynamisch energie-
contract, met stroomprijzen 
die per uur verschillen, kun-
nen ervan profiteren. Met een 
batterij van 5 kWh kun je da-
gelijks gemiddeld €1,42 mee 
verdienen, door tijdens de 
goedkope uren te laden en tij-
dens de dure uren juist terug 
te leveren. Thuisaccu’s kosten 
momenteel tussen de €600 
en €1000 per kWh (€3000 
tot €5000 voor een accu van 
5 kWh). Om tot een terugver-
dientijd van vijf jaar te komen 
mag deze batterij dus hooguit 
€2500 kosten.

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:
Verwarming - Gas - Water - Riolering
Ventilatie - Dakbedekking - Loodgieterswerk
Sanitair - Onderhoud - Storingsdienst 24 uur
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