
TEAM UNIEK
 

KALENDER EN INFORMATIE
2022/2023



SEPTEMBER 2022

Zaterdag 3 september
13:00 - 19:00 

Willem Alexanderplein 5

Officiële opening van 't
unieke winkeltje

De blauwe loper ligt klaar!
 Kom je ook even langs?

Woensdag 21 september 14:00 - 20:00  

Willem Alexanderplein 5 

Teammiddag met aansluitend een BBQ
 

Geef voor 9 september aan of je komt. 
We hopen dat iedereen aanwezig kan zijn!

We vragen voor de BBQ een kleine bijdrage van € 5,- p.p..

Team Uniek
Willem Alexanderplein 5

4847 AL Teteringen
 

06 30177350
dagbesteding@teamuniek.nl

 
www.teamuniek.nl



OKTOBER 2022

GEEN VERVOER

UITJE VAN DE MAAND

 22 t/m 29 oktober

Woensdag 26 oktober 13:30 - 17:00

We verzamelen ons bij Team Uniek en gaan naar de kermis in Breda!
 Geef je snel op want we hebben beperkt plek.

 
De kosten zijn € 26,25 voor begeleiding en vervoer en kunnen worden

vergoed uit het PGB. Je betaalt zelf voor de attracties waar je
eventueel in zou willen en voor wat drinken+lekkers.  

Wij zijn op maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag

en zaterdag geopend van
09:00 - 16:00

 
Ben je ziek of heb je een andere

reden waardoor je niet kunt
komen? Geef het op tijd door!
Afmeldingen binnen de 48 uur

zullen wij namelijk wel
factureren.

Wist je dat?
 

De begeleiding en het vervoer
voor onze extra uitstapjes

kunnen uit het PGB worden
betaald. Mail naar

administratie@teamuniek.nl als
je hier meer over wil weten!

Regel dit wel op tijd.



NOVEMBER 2022

UITJE  VAN DE MAAND

Zaterdag  26 november 19:00 - 21:00
Lasergamen

We verzamelen ons bij Lott 66 in Breda om te gaan lasergamen en
wat drinken. Bij deze activiteit mag je ook een vriend/vriendin

meenemen!  Geef je voor 8 november op.
 

De kosten zijn € 40,- p.p incl begeleiding, lasergamen en twee
drankjes.  € 15,- voor begeleiding kunnen uit het PGB worden

vergoed. Regel dit op tijd via administratie@teamuniek.nl.

Wist je dat er een Uniek
hardloopclubje is? Wij trainen

onder begeleiding van een
gecertificeerd looptrainer. Naast

dat het goed is voor onze
conditie hebben wij ook veel

plezier met elkaar.
Samen bereiken we meer!

 
Meer informatie kun je vragen

aan Ilse of Melanie

Klachten?
 

Bespreek je klacht met
begeleiding.

 
Kom wij er samen niet uit dan
kun je de klacht melden bij het

klachtenportaal zorg. Ons
registratienr is 2229

 
www.klachtenportaalzorg.nl



DECEMBER 2022

SLUITINGSDATA

Donderdag 22 december 20:00 - 22:30
Kerstgala

Willem Alexanderplein 5
 

Kom in feestelijke kleding naar ons gala en neem gerust een vriend of
vriendin mee. De rode loper, drankjes en hapjes staan voor jullie klaar
om dit jaar samen feestelijk af te sluiten. Geef voor 9 december aan

of je komt en wie je mee neemt. 
Er zijn buiten de consumpties geen kosten aan verbonden.

 

 25 december t/m 8 januari Maandag 5 december
13:30 - 15:30

Sinterklaasdobbelspel
 

Willem Alexanderplein 5

Geef voor 1 december aan of je
komt. We hopen dat iedereen

aanwezig kan zijn!
 

Geen extra kosten aan
verbonden.



JANUARI 2023

SLUITINGSDATA

Zondag 22  januari  10:30 - 12:30
Streetjump

We verzamelen ons bij Streetjump in Teteringen.
Durf jij van de ene naar de andere trampoline te springen of ga jij

naar de spannende hindernisbaan met lastige obstakels?
 

De kosten zijn € 35,- p.p incl begeleiding, 90 minuten jumpen,
jumpsokken en een drankje. €15,- kan worden vergoed uit het PGB

budget.
 
 

 25 december t/m 8 januari



FEBRUARI 2023

SLUITINGSDATA

Vrijdag 17  februari 13:30 - 15:30
Carnavalsfeest

Willem Alexanderplein 5

Iedereen die wil mag vandaag verkleed naar het werk komen. 
In de middag hebben wij onze carnavalsbingo en hossen wj het

carnavalsweekend in! 
Tijdens het middagprogramma ben je ook van harte welkom als je

niet op vrijdag bij ons werkzaam bent!
Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

 
 

 18, 20, 21 februari Maandag 20 februari
18:00 - 21:30

Lampkesoptocht
 

Willem Alexanderplein 

We willen dit jaar meelopen met
de lampkesoptocht. Geef voor 3
februari aan of je met ons mee

loopt!
Geen extra kosten aan

verbonden.

GEEN VERVOER

22 - 25  februari



MAART 2023

Vrijdag 17  maart 
Pannenkoekendag

Willem Alexanderplein 5

Woensdag 8 maart
13:30 - 15:30
Teammiddag

 
Willem Alexanderplein 

Een vervolg op onze
teambijeenkomst van

september.  
 

Geen kosten aan verbonden

Onze jaarlijkse pannenkoekdag. De exacte invulling volgt nog!
 
 

Geen kosten aan verbonden

Wij maken regelmatig foto's en
filmpjes. Ieder jaar vragen wij
schriftelijk jouw toestemming

om deze te mogen gebruiken op
bijvoorbeeld sociale media of

onze website. 



APRIL 2023

SLUITINGSDATA

7,8,9,10 april (Pasen)

27 april (Koningsdag)

GEEN VERVOER

24 april t/m 6 mei

28 en 29 april 

Je neemt zelfstandig eventuele
medicatie in. Mocht je hierbij

hulp nodig hebben dan maak je
een persoonlijke afspraak in

jouw begeleidingsplan.

Team Uniek is nooit
aansprakelijk voor schade,

verlies of diefstal jouw spullen.
Tip: Gebruik ons kluisjes!

Vrijdag 21 april 16:00 - 19:30
Bowlen en Steengrillen

 
We verzamelen ons bij Bowling Breda waar wij een uurtje gaan

bowlen en daarna gaan steengrillen. 
 

De kosten zijn € 57,50 ,- p.p incl begeleiding, bowlen, steengrillen en
twee drankjes. € 26,25 kan worden vergoed uit het PGB budget.

 
 Geef je voor 1 april op!

 
 



 MEI 2023

SLUITINGSDATA

5 mei (bevrijdingsdag)

18,19,20 mei (hemelvaart)

 27,29 mei (pinksteren)

GEEN VERVOER

 24 april t/m 6 mei

 22 en 23 mei

VAKANTIEWEEK OOSTENRIJK
woensdag 17 mei t/m dinsdag 23 mei

 
Vraag naar onze brochure en geef je voor 1 april op! 

 
 



 JUNI 2023

Afspraak:
 

We gaan voorzichtig om met de
spullen van een ander. 

We maken niets kapot, ruimen
onze rommel op en vragen het
eerst als je iets van een ander

wil lenen.

Individuele gesprekken:
 

We gaan deze maand met
iedereen in gesprek over de

werkplek indeling, het
begeleidingsplan en jouw

ondersteuningsvragen. Wat kan
er na de zomer worden

aangepast? 

Zaterdag 25 juni 13:00 - 17:00
Familie en vriendenmiddag

 
Nodig vandaag je ouders/broer/zus/tante/oom/neef/nicht/persoonlijk
begeleider/ ambulant ondersteuner/goede vriend/ goede vriendin uit
om samen met jou naar ons toe te komen. Laat ze zien waar jij werkt,
wat jij doet, wat ons winkeltje verkoopt, wie onze begeleiders en jouw

collega's zijn. Een ijsje halen bij Snoek hoort er uiteraard ook bij!
 
 



JULI 2023

GEEN VERVOER

SLUITINGSDATA

17 juli t/m 25 augustus

31 juli t/m 13 augustus

Vrijdag 7 juli 19:30 - 22:00
Disco Uniek

 
Het is weer tijd voor onze zomerdisco!

Meer info volgt. Neem gerust iemand mee!
 

Geen kosten aan verbonden behalve de kosten voor de eigen
drankjes.

 



AUGUSTUS 2023

GEEN VERVOER

SLUITINGSDATA

17 juli t/m 25 augustus

31 juli t/m 13 augustus


