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Rollen maar met
de afvalcontainers!

Vanaf deze week zullen veel afvalcontainers
(kliko’s) op de stoepen ten oosten van de Oosterhoutseweg een andere plaats krijgen. De bewoners van dit deel zijn daarvan op de hoogte gesteld en de
plaatsen waar deze moeten worden geplaatst zijn aangeduid
met een kenmerkende tegel. Uit informatie van de Dienst Afvalservice bleek dat daar nauwelijks reacties op zijn gekomen.
Inmiddels zijn ook de inwoners van het westelijke deel via een
Breda-bericht geïnformeerd over de wijzigingen in dit deel.
In de loop van oktober zullen ook daar de bewuste tegels
worden geplaatst. De invoering van de verplichte plaatsing
in dit deel van Teteringen zal met ingang van 16 november
gebeuren. Al met al heeft de actie ‘Vang’ (Van Afval Naar
Grondstof) in Teteringen door de sterke afname van restafval
goede resultaten opgeleverd. In met name hoogbouwdelen
van Breda is nog het een en ander te verbeteren. Het deel van
de centrale opstelplaatsen is ingevoerd voor de efficiëntie en
het voldoen aan de steeds strengere Arbo-regels.

Van herfstwandeling
naar Heemschuur de Stee

De herfst heeft alweer 14 dagen geleden zijn
intrede gedaan, de natuur gaat zich aanpassen en er is weer veel kleurenpracht te zien.
De herfst is de meest opvallende en mooiste
periode van het jaar. Er zijn vele gedichten geschreven over de herfst, echter er zijn van die woorden in
het Nederlands zoals ‘herfst’ die zich moeilijk laten rijmen.
Woordkunstenaar Drs. P wist er wel raad mee:
De buren waren grimmig, zijn ouders diep gegriefd
En onder zijn collega’s was hij ook al niet geliefd
De oude juffrouw Zomer, baas Voorjaar, meester Herfst
Ze riepen driewerf schande, juffrouw Zomer het driewerfst.
(immaterieel erfgoed)

Het seizoen waarin de heemschuur is geopend loopt langzamerhand teneinde, dus een mooie gelegenheid om zondag
14 oktober uw herfstwandeling uit te breiden met een bezoek
aan het museum om de collectie erfgoederen te bekijken.
Het buitenterrein met zijn fruitbomen maakt thans ook deel
uit van het museum, waar nu enkele landbouwwerktuigen
tentoongesteld staan. De heemschuur is open van 14.00 tot
16.00 uur en is gelegen aan het Zuringveld 1A. De entree is
gratis, het bestuur van de erfgoedvereniging stelt echter een
vrijwillige bijdrage voor het onderhoud zeer op prijs.
Verdere informatie over de vereniging Teterings Erfdeel is beschikbaar op de website: www.teteringserfdeel.nl

Muziekcafé ‘t Web

Zondag 14 oktober om 14.00 uur treedt voor
u de ‘All-time Musicband’ op, een all-round
orkest o.l.v. Adri Goossens. Het repertoire bestaat voornamelijk uit muziek van de 20e eeuw, van dixieland,
bigband tot pop/rock uit de 70-er jaren. De zang wordt verzorgd door Frank van Grinsven, ook bekend als Frenk4You
(zie ook www.ATMB.nl). De entree is gratis.
Op zondag 28 oktober treedt om 14.00 uur ‘FFF anders’
(Muziekkapel-Carnavalsband-Gezelligheidskapel) uit Teteringen op. Altijd nèt FFF iets anders ... m.m.v. Johan Akkermans
& Bas Adriaansen & friends. Ook hier is de entree gratis.

Harmonie Euphonia

Inzamelen rommelmarkt Euphonia
Zoals ieder jaar start Euphonia weer met het
inzamelen voor de rommelmarkt. U kunt uw
oude bruikbare spullen inleveren op zaterdag 13 oktober van 10.00 tot 12.00 uur op
Hoeveneind 7 (de schuur naast het oude gemeentehuis).

24 oktober verschijnt
er geen Aller-Lei!

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 14 oktober
10.00 uur Viering van Woord en Communie - werkgroep
Liturgie - overweging dhr. J. Jansen - Willebrordkoor
Thema
Maria’s Magnificat als Levensprogram
Intenties
Karel van Lieshout (jgt); Frans Ermes (jgt); Toos Hooghwinkel-van Meer; Anneke Joosen-Joosen; Ad van Dun;
Wim Leunissen; Christina Backx-Havermans; Franciscus van Leijsen en Adriana Rops; Ad van Leijsen en
Chiem Schoenmakers; Annie v. Leijsen en Jan de Bruijn;
Conny v.d. Brand e.v. Walter Verdaas; ouders RambeljeSon Won; Piet van Nimwegen; Toos Hoogelander-van
Doremalen; Ivonne Kremers-Vandemeulebroeke; Arnold
v.d. Berg e.v. Anneke v.d. Berg-Smits; Bets Damen-van
Dun; Kees Balemans; Jo de Leeuw-van den Wijngaard;
Tineke Mertens-Claasens.
Donderdag 18 oktober
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intenties
o.a. Tinneke Mertens-Claassens; Toon van Oosterhout.
Overleden
Zondag 30 september is Tineke Claassens, weduwe van Fons Mertens, op 89 jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk en
haar crematie in Oosterhout, waren vrijdag 5 oktober.

Uit het pastoraal team
Heilige Franciscus van Assisi- de natuurmysticus
Op 4 oktober gedenken wij Heilige Franciscus van Assisi. In
vele plekken in Nederland vieren mensen deze dag als Dieren
dag. Wat kunnen wij van deze heilige leren? Franciscus koesterde een ongekende liefde en genegenheid voor de natuur.
Hij preekte tot de vogels. Hij had medelijden met dieren in gevangenschap. Een speciale voorkeur had hij voor die dieren
die gelijkenis met Christus vertoonden.
De maan noemde hij zijn zuster en de zon zijn broeder. Ook
tot de bloemen sprak hij alsof ze levende wezens waren.
Dieren voelden zich op hun gemak bij de heilige, hij was een
dierenbeschermer. Franciscus verloste gevangen dieren uit
een klem, gaf roodborstjes van zijn gebedeld brood en zette
in de winter honing en wijn voor de bijenkorven. Maar dieren die gulzig waren, kon hij streng terechtwijzen. Franciscus
zocht in de wereld en de kosmos overal naar de voetsporen
van God. Hij was een natuurmysticus. Al het geschapene kon
voor hem een verwijzing zijn naar God en Christus. De werkelijkheid sprak voor hem als het ware een taal en hij zag de
schoonheid van alle dingen. Hij voelde zich verwant met alle
dingen en iedereen en kon hen broeder of zuster noemen.
Onze industriële beschaving berust op de macht van de
mens over de natuur. Wanneer de mens rationeel en wreed
de natuur te lijf gaat, verliest hij de diepere verbondenheid
met de dingen, met zichzelf en anderen. De mens zal zich
moeten verbroederen met de natuur. Het gaat niet alleen om
gevoelig en mooi over de natuur te spreken, maar om werkelijk te natuur te ervaren en de wereld waarin alles onderling
verbonden is.
Het voorbeeld van Franciscus kan ons allen leren om beter
met de natuur te omgaan en dankbaar te zijn.
‘Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral
door mijnheer broeder zon, die de dag is en door wie Gij ons
verlicht. En hij is mooi en straalt met grote pracht; van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.’
Pater Richard Lobo
Eerste Communie 2019
In 2019 zijn er in de Augustinusparochie twee vieringen voor
de Eerste Communie: Kinderen van Breda-Noord en Haagse
Beemden doen hun Eerste Communie op zondag 19 mei om
10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord en kinderen
van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 26 mei
om 10.00 uur in de Willibrorduskerk in Teteringen.

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

De voorbereidingstijd vindt plaats tussen carnaval en Pasen.
Als u uw kind wilt aanmelden, stuur dan een e-mail met de
naam van uw kind, uw adres en bij welke kerk u hoort naar
1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. Annie Aarts
(06-18842219). U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle
informatie toegestuurd.
Pastor Adri Verheijden
Het is al weer meer dan twintig jaar geleden dat ik iedere week
met dit schuine lettertje wat gedachten, vragen, ideeën en de
agenda voor de nieuwe week in Allerlei schreef.
Nu nog één keer.
Gezien mijn gezondheid heb ik moeten besluiten om niet meer
voor te gaan in uitvaarten, bij bedieningen, jubilea e.d.. Ik blijf
zolang het mogelijk is, nog wel één keer per maand voorgaan
in de zondagse eucharistieviering.
Graag was ik op de oude voet doorgegaan maar de jaren
beginnen toch te zwaar te wegen. Zo dit is er uit!
Alle goeds.
A. Verheijden
Kerkschoonmaak Willibrordus
Wat blinkt het weer en wat zien alle beelden, kerkbanken,
kasten, ramen en de vloer van de Willibrorduskerk er weer
schoon uit.
Met 25 parochianen hebben we dinsdagmorgen gepoetst,
gesopt, geklopt, geschrobd en gedweild.
Alle kerkbanken afgedaan, alle kauwgum weer verwijderd en
alle kussentjes uitgeklopt. De beelden kregen allemaal een
sopje en een aai over de bol en niet alleen de beelden, maar
ook de schilderijen en alle kruiswegstaties werden van een
jaar stof ontdaan en zien er weer piekfijn uit. De ramen zijn
gewassen, de kasten uit gedaan, alle deuren gesopt. En de
vloer geschrobd en weer gedweild,
Dat vele handen licht werk maken werd hier weer bewezen
Dank je wel aan alle vrijwilligers die er ook dit jaar weer voor
hebben gezorgd dat we weer een mooie en schone kerk hebben!
Maria
A.s. zondag zal in de viering van Woord en Communie bijzondere aandacht zijn voor de persoon van Maria. Dit in verband
met de oktobermaand, die in de katholieke kerk gewijd is aan
de rozenkrans. In 1571 stelde paus Pius de vijfde het feest
van Maria van de rozenkrans in op 7 oktober. Deze gebedsvorm was vanaf de 13e eeuw vooral door de orde van de
Dominicanen gepromoot. Er werd een bijzondere kracht aan
toegeschreven.
Het gebruik om jaarlijks de hele maand oktober in het teken
van de rozenkrans te stellen, dateert pas uit de 19e eeuw.
Het was paus Leo XIII (1878-1903) die een intensere Mariadevotie in deze maand bevorderde door zijn oproep om extra
vaak de rozenkrans te bidden. Vóór het Tweede Vaticaans
Concilie (midden vorige eeuw) was het heel normaal dat de
rozenkrans, of een derde deel daarvan (‘rozenhoedje’), in katholieke huisgezinnen werd gebeden. De ouderen onder ons
zullen dat wellicht nog hebben meegemaakt.
In de 2e helft van de 20ste eeuw raakte deze brede praktijk in
onbruik. Toch wordt de maand oktober naast de meimaand
nog wel herdacht als een Mariamaand. Voor de werkgroep
liturgie is dat aanleiding geweest om de viering van komende
zondag speciaal te wijden aan de persoon van Maria. Want
ook al wordt de rozenkrans minder gebeden dan voorheen,
de persoon van Maria blijft voor onze geloofsgemeenschap
van grote betekenis. Wij zouden haar daarbij vooral in het licht
willen zien van de Heilige Schrift. We vinden het nodige over
haar o.a. in het evangelie dat toegeschreven wordt aan de
evangelist Lucas. Dit is geredigeerd in de laatste decennia
van de eerste eeuw. Welke kijk hadden de volgelingen van Jezus in de jonge kerk op Maria? Dat kon ook voor ons nog wel
eens verrassend zijn. Het bekende “Magnificat” (Van ganser
harte zing ik) is onze leidraad.

BEZORGING: 0165-578222

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

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 14 okt. 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. 14 okt. 10.00 uur: Pastor Mw. T. IJseldijk.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 14 okt. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Dag van de Mantelzorg
in Teteringen

Jaarlijks wordt in Nederland aandacht besteed aan de Dag
van de Mantelzorg. In Teteringen organiseren wij deze dag in
De Dorpsherberg op zaterdag 10 november van 10.30 uur
tot 16.00 uur.
Deze dag is tot stand gekomen i.s.m. Steunpunt Informele
zorg Breda (StiB), Seniorenvereniging Teteringen, Damessociëteit, Vrouwen van Nu, De Zonnebloem, het Gastenhuis, Augustinusparochie, Park Zuiderhout en Kruiswerk Teteringen.
Wat is mantelzorg
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand
uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn dus
mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit
hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar
ook een ander familielid, vriend of kennis. (Definitie Mezzo,
landelijke organisatie van mantelzorgers)
Het programma
10.30 uur Ontvangst met koffie
11.00 uur Inleiding door Marian Slingerland (Gastenhuis) en
Liesbeth Nuyens over hun persoonlijke ervaringen
als mantelzorger.
11.45 uur Nuttigen van een drankje
12.30 uur Lunch
13.30 uur Optreden De Refreintjes
14.30 uur Borreluurtje en napraten.
16.00 uur		
Sluiting.
Deelname aan deze dag staat open voor alle mantelzorgers
uit Teteringen. Als de mantelzorger voor deze dag geen opvang voor de zorgvrager kan regelen, dan is er de mogelijkheid voor opvang in Park Zuiderhout met professionele begeleiding. Wanneer u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid,
wilt u dat dan vermelden bij uw aanmelding?
Aanmeldingen graag met adres en e-mail vóór zaterdag 20
oktober, telefonisch of via e-mail: kruiswerkteteringen@kpnmail.nl - Mevr. Aly Adriaanse, tel.: 5712334 - Mevr. Truus van
Casteren, tel.: 5873025.
Met vriendelijke groet, namens het organiserend comité,
Jan Spruit, voorzitter Stichting Kruiswerk Teteringen

SVT/KBO Teteringen

BINGO
Op woensdag 24 oktober 2018 is er om 14.00
uur een bingo voor onze SVT/KBO leden in ‘t
Web. Bijdrage in de kosten € 3,50 voor koffie/
thee en een drankje in de pauze. Wij spelen 5 rondes voor
mooie prijzen. Ook hebben wij deze middag een loterij met
veel verrassingen. Leon Snoeren, de Jumbo en Apotheek Teteringen zijn de plaatselijke vaste ondernemers die waardebonnen schenken. Graag tot ziens b deze gezellige middag.
Noteer 24 oktober ook alvast in uw agenda, dan is de volgende bingo.

Cursus Bloemschikken
Op vrijdag 26 oktober 2018 om 09.30 uur organiseren wij
voor onze leden de cursus Bloemschikken in Dorpshuis ‘t
Web. De eigen bijdrage is € 9,00 voor de bloemen en een
heerlijk kopje koffie/thee. Graag zelf een bakje of schaaltje
meebrengen. Wij wensen u veel bloemschik plezier en zijn
benieuwd naar uw creaties. U kunt zich opgeven bij Ietje, tel.:
5812368 (graag voor 22 okt. i.v.m. bloemen-aankoop).

Het Eetpunt in ‘t Web

10 jarig jubileum
Sinds vrijdag 3 oktober 2008 wordt er iedere vrijdag rond het middaguur een warme
maaltijd geserveerd voor senioren. Oorspronkelijk georganiseerd door de KBO (Anton en Annie Broeders met vrijwilligers) vanuit de keuken van Zuiderhout, later werd ook de locale Chinees ingeschakeld om variatie in het menu te krijgen.
Tussen 12.00 uur en 14.00 uur is het voormalige bakhuis achter ‘t Web het restaurant voor senioren uit Teteringen. Tijdens
een gezellig samenzijn, wordt er een 3 gangenmenu opgediend, dat elke week in Allerlei wordt gepubliceerd.
Sinds een klein jaar verzorgt de dagbesteding Team Uniek,
met ondersteuning van enkele dames van de KBO, vanuit de
keuken van ‘t Web het smakelijk eten.
MENU’S
Vrijdag 12 oktober Tienjarig Jubileum Eetpunt
Stamppot buffet
Vrijdag 19 oktober (Italiaans)
Italiaanse tomatensoep; Tagliatelle met zalm of kip;
Tiramisu.
Vrijdag 26 oktober (Mexicaans)
Mexicaanse kippensoep met tortilla; Chili con carne; flan de
chocolate.
Vrijdag 2 november (Indonesisch)
Mini Loempia; asi met saté, atjar en kroepoek; spekkoek.
De kosten voor de maaltijd zijn € 7,50 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag 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 13.00 uur.
De mooie bloemen op tafel worden wekelijks geschonken
door Bloemisterij Adriaan Aarts.

Sporten voor mensen met
een chronische longziekte

Iedereen weet inmiddels dat bewegen voor iedereen belangrijk
is, maar zeker voor mensen met een luchtwegaandoening. Je
hoeft niet op de loopband of naar een sportschool als je dat
niet leuk vind, maar door te bewegen worden ademhalingsspieren wel sterker en dat leidt ertoe dat je de ademhaling bij
Astma & COPD beter onder controle hebt. Met een wandeling
naar de winkel, even de hond uitlaten, een stukje fietsen dan
is men al op de goede weg. Maar het sociale en het gezellige
van een teamsport vind men daarbij helaas niet. Gelukkig is er
een badmintongroep in Oosterhout, misschien is dit iets voor
je, je ontmoet mensen in deze groep, mensen die dezelfde
beleving en problemen hebben. Het contact met lotgenoten
kan een grote steun zijn om met de ziekte om te kunnen gaan.
De Astma & COPD Beweegvereniging West-Brabant (ACBWB) zet zich in om Astma & COPD patiënten de mogelijkheid
te bieden om meer te gaan bewegen en sporten. Speciaal
voor deze mensen met een chronische longziekte bestaat er
de mogelijkheid om deel te nemen aan een van de beweeggroepen van de ACWBW.
In de kleine maar gezellige beweeggroep, ‘badminton’ van de
afdeling Oosterhout is er plaats voor nieuwe leden. Er wordt
gespeeld in de Sporthal Markkant, Markkant 3 in Oosterhout,
(in de buurt van Sluis 2). Deze sporthal is heel gemakkelijk en
snel bereikbaar met de auto vanuit Teteringen. Wij sporten
elke maandag van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Heb je interesse dan kan je, op afspraak, geheel vrijblijvend
langskomen voor 2 gratis proeflessen. Op deze manier kan je

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
kennismaken met onze gezellige groep en kijken
of het je bevalt. Na de proeflessen kan je, als je
het leuk vind, je aanmelden bij de voorzitter dhr.
Huib Vrijhoeven, e-mail. h.vrijhoeven@acbwb.nl
De contributie bedraagt € 10,00/mnd. Voor meer
informatie kunt u ook de site van ACBWB bezoeken: www.acbwb.nl
Nieuw: chatfunctie op website StiB

Snel en makkelijk antwoord
op vragen over mantelzorg
Veel mantelzorgers hebben vragen over hun zorgtaken, hoe ze mantelzorg het beste combineren
met hun eigen werk en waar ze terecht kunnen
voor informatie en advies. In de hectiek van de
dag is het soms lastig om snel antwoord te vinden
op deze vragen. Om mantelzorgers hierbij te helpen, start Steunpunt informele zorg Breda (StiB)
in oktober en november elke donderdagochtend met een
chat op www.stib-breda.nl. Dit om mantelzorgers snel en
gemakkelijk antwoord op hun vragen te geven.
Vanaf 11 oktober elke donderdagochtend
StiB start vanaf 11 oktober met de mogelijkheid om te
chatten op www.stib-breda.nl. Dit project duurt tot eind
november. Iedere donderdagochtend tussen 9 en 12 uur
zitten onze medewerkers klaar om vragen via de chat te
beantwoorden. Op deze manier wil StiB mantelzorgers
nog sneller te woord staan. Naast de chat heeft StiB ook
een spreekuur op afspraak (ook in avonduren) om mantelzorgers nog beter van dienst te kunnen zijn.

IVN gezinswandeling
Dorstse bossen

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

Woensdagmiddag 17 oktober gaan de natuurgidsen van IVN Mark en Donge in de
Dorstse bossen de herfst opsnuiven, wie gaat er mee?
Het is herfstvakantie en we gaan op ontdekking in de
herfstnatuur, met kinderen en hun ouders of grootouders. We kijken met een vergrootglas naar beestjes of
met een spiegeltje onder de rok van een paddenstoel,
sjouwen door ritselende bladeren, zoeken met onze neus
naar een stinkzwam.
Wat zullen we allemaal vinden? Gele en rode herfstbladeren, eikels, bessen, beukennootjes, kastanjes, paddenstoelen, moskussens, dennenappels? We bedenken met z’n allen
wat je er allemaal van kunt maken, boeketjes, schilderijen,
poppetjes, dieren of misschien wel een bosgeest!
Als je zelf een vergrootglas of een spiegeltje hebt, breng die
dan mee. En een tasje, dan kun je wat meenemen en thuis
verder knutselen.
Vertrek: om 14.00 uur, vanaf Parkeerplaats nabij café Beum,
Wethouder van Dijklaan 19, 4849 PG Dorst. De activiteit is
vrij toegankelijk en duurt ongeveer anderhalf uur. Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie kunt u vinden
op https://www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

www.my-fysio.nl
Praktijk Fysiotherapie
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen

076 7510345

KONINGSDIJK 24
OOSTERHOUT
tel.: 0162-453159
www.drukkerijzopfi.nl

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Voor al uw strijkgoed: Strijkservice ‘Het IJzertje’ Teteringen
www.hetijzertje.nl - tel.: 06-20873275.
Kapster, bij u aan huis! Professioneel en ervaren. Overdag en
‘s avonds. Makkelijk en niet te duur! Info: 06-21558173. Tot
ziens!

Zing mee
met Kerst!

Zing je graag?
Kerkkoor Consonne uit Teteringen zoekt projectzangers voor
2 twee kerstuitvoeringen. Voor Lessons and
Carols op zaterdagavond 22 december en
voor de nachtmis op 24 december. Allebei in
de Willibrorduskerk in Teteringen. We zingen
prachtige Engelse Carols en mooie Nederlandse kerstliederen. Lessons and Carols is
een sfeervolle bijeenkomst met een combinatie van Engelse kerstliederen en uit het leven
gegrepen kerstverhalen. Die verhalen worden
voorgelezen door verschillende mensen, van
jong tot oud. Uiteraard komt ook het traditionele kerstverhaal zelf aan bod. In de nachtmis
op 24 december om 21.00 uur, luisteren we
de dienst op met mooie kerstliederen. Krijg je
al zin? Meld je dan snel aan via mevanbaar@
kpnmail.nl. Of kom gewoon langs op onze
repetitieavond op woensdagen van 19.30 tot
20.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk op
het Willem Alexanderplein. We repeteren voor kerst op 24 en
31 oktober, op 14 en 28 november en op 12 en 19 december.
Consonne bestaat momenteel uit 15 enthousiaste leden. Eén
keer per maand luisteren we de kerkdienst op in de Willibrorduskerk. Onze dirigent is Eric Kruis en onze pianist is JanMarie Wouters. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Meer info via
mevanbaar@kpnmail.nl

Geslaagd bowlstoernooi OSV Bowls

Afgelopen zaterdag, 6 oktober, organiseerde OSV Bowls Breda voor de 9e keer het Kees de Leeuw Triples toernooi in het
Optisport Leisure Center. Dit toernooi is vernoemd naar de
eerste voorzitter en mede oprichter van de vereniging.
16 teams uit Nederland en België streden om de prijzen.
Uiteindelijk werden de winnaars van dit toernooi het team van
OSV Annet van Meer, Cees v.d. Schans en Jos Verdaas, op
de 2e plaats eindigden Lia v.d. Laken, Wil v.d. Laken en Peter
Dommeck van Bowls Oss en als derde eindigde het team
van BC Oudenrijn Nonnie van Dongen, Ineke Ploeg en Coby
Versluijs. De poedelprijs was deze keer voor Corry Bal, Riet
van ‘t Hoogt en Dien Verdonk van bowlsvereniging de Zwake.
De winnaars kregen naast de gebruikelijke bekers ook de wisselbeker uitgereikt door Riny de Leeuw.
De volledige uitslag kunt u bekijken op www.osbowlsbreda.nl
OSV Bowls Breda speelt op dinsdag vanaf 13.30 uur en vrijdag vanaf 19.30 uur onderlinge wedstrijden in het Optisport
Leisure Center aan de Terheijdenseweg 500. Iedereen, jong/
oud, valide of minder valide, is welkom om kennis te komen
maken met de fascinerende wereld van de bowls sport.
Leden van OSV spelen mee op het hoogste niveau in Nederland en hebben al menige successen geboekt tijdens Nederlandse Kampioenschappen. Als u een keertje wilt komen
kijken en zelf mee wilt doen, wordt u begeleid door een van
onze ervaren trainers die u de beginselen van de bowls sport
uitlegt en u deskundig begeleid.
Op zaterdag 13 oktober wordt in dezelfde hal het Nederlands
Kampioenschap Mixed Pairs door de Nederlandse Indoor en
Outdoor Bowls Bond (NIOBB) i.s.m. OSV Bowls Breda georganiseerd. 16 teams met de sterkste spelers van Nederland
zijn present op dit toernooi en van OSV spelen 5 teams mee
om de ereplaatsen. De aanvang van dit NK is ± 10.00 uur.
Een week later, op 20 oktober, organiseert Regio Zuid van de
NIOBB een singles toernooi met 26 dames en heren die onderling zullen uitmaken wie de beste singles speler van Zuid
Nederland wordt. Ook hier is OSV weer sterk vertegenwoordigd met 9 spelers.
Tenslotte wordt op 11 en 12 november in het Optisport Leisure Center het NK Singles voor Dames en Heren gespeeld.
Uiteraard zijn alle genoemde wedstrijden gratis toegankelijk.

Verweij Electric Solutions
Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden:


aanbouw



groepenkast



inbraaksignalering



camera beveiliging



domotica oplossingen
www.v-e-s.biz

Tel 076 562 1718 Teteringen
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

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

