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Minder regels,
maar wel meer handhaving!
Op verzoek van de gemeenteraad heeft een grote
groep inwoners van Breda zich gebogen over de
meer dan 100 regels waaraan zij zich moeten
houden. Deze staan beschreven in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening). Bij de bestudering daarvan bleek dat veel
regels kunnen worden geschrapt of moeten worden aangepast aan de tijd. Het voorbeeld van de antiquair die bekeurd
was voor het op een stoel voor zijn winkel zitten is daarvan
een voorbeeld die de discussie heeft aangewakkerd. Ook
een onzinnige regel dat het gras in de plantsoenen niet mag
worden betreden kan direct in de prullenmand. Echter minder regels zijn prima, maar als er duidelijke regels zijn, moeten deze beter worden gehandhaafd. Dit vraagt om een betere controle en het aanstellen van meer BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). De meeste aandacht ging uit
naar het parkeren in het centrum, maar ook het stoepparkeren in de hele stad was een duidelijk punt. Ook in Teteringen
zijn daar voorbeelden van te vinden. De regel is dat dit niet
verboden is, maar dat er altijd een ruimte van vier stoeptegels
open moet blijven voor voetgangers, kinderwagen en minder
validen. Wat dat betreft is er ook in Teteringen nog heel wat
te verbeteren.

Blèrsikkenbal 11 - 11

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

EERSTE ACTIVITEIT EEN GROOT SUCCES!
19 Aspiranten hebben zondag 15 oktober in het
gezelschap van 9 vrijwilligers een Crazy KPJ
Tour gefietst door Teteringen en omgeving. De
Crazy KPJ Tour was een spannende race tegen de klok met
en tegen elkaar. Er moesten opdrachten voltooid worden
voor punten. De aspiranten deden onder andere een eierestafette, een kratwalk, ze speelde het letterspel en overwonnen een levende hindernisbaan. Creativiteit in de breedste zin
van het woord werd rijkelijk beloond met extra punten. Aan
het eind van de dag mochten we team BLAUW feliciteren, zij
wisten de meeste punten te behalen en gingen er met de titel
‘Winnaars’ vandoor. Vrijwilligers, ouders en vooral aspiranten
heel erg bedankt voor deze top dag en tot snel!
24 November ... De greppeltocht! Heb jij je al opgegeven?
Voor meer informatie, ga naar www.kpjteteringen.com

Kerstmarkt in ’t Web
Op zondag 10 december zal er weer een
Kerstmarkt gehouden worden in ’t Web.
Live muziek zal zeker niet ontbreken en
uiteraard zorgt ’t Web voor Glühwein!
Mensen, organisaties die hier hun Kerstartikelen willen verkopen kunnen zich vanaf nu melden via: info@tweb-teteringen.nl
Ook voor eventuele vragen kunt u dit email adres gebruiken.
Graag z.s.m. opgeven want vol = vol!

‘Bij ons gaot ut lampke nie ut’. Onder dat
motto organiseren we op zaterdag 11 november weer het Blèrsikkenbal. Als vanouds
dé opening van het nieuwe carnavalsseizoen. Met o.a de
strijd om de felbegeerde titel ‘Totdenringse Carnavalskraker
2018’, de onthulling van Jeugdraad, de (nieuwe?) Prins en de
Raad van 11. Maar er is meer: gedurende de avond hebben
we verschillende toffe acts en tijdens de afterparty gaat het
dak er af met Spinners en S-Jacco!
Zorg dus dat je er bij bent op zaterdag 11 november.
Locatie: Dorpshuis ’t Web, aanvang 20.00 uur en de toegang is natuurlijk gratis!

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222
Het Koetshuys van De Meerberg
voor trouw, rouw, feest en borrel - privé of zakelijk

06 5438 6800 - www.demeerberg.nl

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 5 november
10.00 uur
Eucharistieviering - Pater Richard Lobo
Willebrordkoor
Misdienaars Florent Muskee; Rose Marie Muskee.
Cees Kuijstermans (jgt); Jacques en Pop OomenIntenties
Verpaalen; Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong;
Petra de Jong; ouders v.d. Berg-Moerenburg; Toos
Joosen-Geerts; Lucie Gooskens-eurlings; Tonnie
Mange-Merks; Jac en Corrie v.d.Veeken-van Haperen;
Cees Kleindop; Jo Snoeren-van Zon; Thomas Graham;
Ria Fens-Hoevenaar; Frans Ermes; Wil v.d. Kraaij-van
Roermund; Anneke Joosen-Joosen; Karel v.Lieshout;
René Kaijen; Toon van Oosterhout.
Donderdag 9 november
08.45 uur
Rozenhoedje
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater Richard Lobo

Uit het pastoral team
Op woensdag 1 november om 19.00 uur vieren we in de
Michaelkerk Allerheiligen. We vieren ons geloof met hen die
de grens van de dood zijn overgegaan: alle heiligen die in de
hemel leven. En we vieren onze eigen identiteit. God noemt
allen heilig die het evangelie horen, vieren en doen; en er zijn
tot troost en vreugde van alle anderen.
Op 2 november is het Allerzielen.
Afscheid nemen van een geliefde roept altijd een gemis op.
Nooit kan je meer zeggen: hallo. Of: weet je wat ik heb meegemaakt. Nooit hoor je meer zeggen: hoe was het vandaag?
Er blijft een leegte achter die niet zomaar gevuld wordt. Het
gemis kan dan soms groot en pijnlijk zijn en blijven. Bijzonder
is wel altijd dat we de verbondenheid blijven vieren over de
grenzen van de dood heen. Er is een tekst van de heilige Augustinus die ons daarbij kan helpen, luidt: ‘Wat we voor elkaar waren, zijn we nog steeds. Noem me zoals je me steeds
genoemd hebt. Spreek tegen me zoals vroeger. Lach om wat
ons samen heeft doen lachen. Bid, glimlach, denk aan mij,
bid met mij. Spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd gedaan
hebt. Het leven is wat het altijd geweest is. De draad is niet
gebroken.’ Op 2 november gedenken we al die mensen die
van ons heen zijn gegaan sinds 31 oktober 2015. Daar nodigen we de nabestaanden bij uit. Wij nodigen natuurlijk iedereen uit die de gedachtenis wil vieren. Moge geloof, hoop en
liefde ons daarin dragen en sterken.
Pater Bert Wooning
Eerste communie 2018
In 2018 zijn er in de Augustinusparochie twee Eerste communievieringen. De kinderen van Breda-Oost en Teteringen
doen op zondag 15 april om 10.00 uur in de Willibrorduskerk
in Teteringen hun Eerste communie.
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
eerstecommunie@hotmail.nl t.n.v. Annie Aarts (tel.: 06-188
422 19). U krijgt dan een aanmeldingspakket toegestuurd.
Hubkeszegening
Op de feestdag van St. Hubertus worden in de vroege ochtend bij onze bakkers in Teteringen en Breda-Oost (die ons
daartoe uitnodigen) de traditionele ‘Hubkes’ gezegend. Van
oudsher beschermend tegen hondsdolheid.
En in onze dagen? Een moment van bewustwording. Ons
kan van alles overkomen. Er liggen veel gevaren op de loer.
Het eten van een Hubke laat ons daarvan bewust zijn. God,
U bent de Gever van alle leven. Wees met ons, in ziekte en
gezondheid, in voor- en tegenspoed. God, help ons verantwoord te leven; ons leven niet in de waagschaal te stellen.
Bescherm ons en behoed ons voor gevaar van buitenaf.
God, op u bouwen wij, God U vertrouwen wij.
De hubkes worden gezegend op vrijdag 3 november 2017.

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 paters Bert Wooning, Richard Lobo en Edmund Owusu
gaan op pad en zijn om 07.30 uur bij Bakkerij de Jongh, aan
de Adriaan Oomenstraat; U bent van harte welkom!
Kristallnachtherdenking
Belang van historisch bewustzijn
door middel van getuigenissen
Op donderdag 9 november is er wederom de jaarlijkse Kristallnachtherdenking in Breda In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in heel Duitsland Joden aangevallen en synagogen in brand gestoken. De brandweer was verboden
om in te grijpen en het was het eerste openlijke facistische
geweld in Duitsland tegen de Joden, maar ook in Oostenrijk
en Sudetenland werden in de nacht Joden aangevallen. Het
brein achter de Kristallnacht was Nazipropagandameester
Joseph Goebbels. Het thema van dit jaar is Verhalen sterven
niet. Het thema is gekozen om juist aan de jongere generatie
door te geven dat wat er toentertijd gebeurd is met Joden in
nazi-Duitsland nu nog gebeurt in de wereld en ook in Nederland waar mensen uitgesloten worden en er haat voor minderheden bestaat. Immers zondebokken worden er altijd gemaakt en uitgevonden. Zoals Mr.Dr Hirsch Ballin het tijdens
een van de vorige lezingen mooi verwoordde:
‘Als de rechtsstaat toestaat dat het recht van een enkeling
wordt geschaad tast dat het wezen van de rechtstaat aan.
En als de burgers wegkijken, berusten in onrecht en daar niet
tegen opstaan is dat een ontkenning van mensenrechten’
De herdenking start dit jaar om 17.30 uur met een samenkomst bij het Joods monument in het Wilhelminapark bij de
watertoren en wordt georganiseerd door de Joods orthodoxe gemeente van West-Brabant.
Het programma wordt vervolgd in de kathedraal aan de Sint
Jansstraat om 19.00 uur met liederen door het koor Tegen
de Wind Mee en na een aantal welkomstwoorden zal Philip
Soesan voorzitter van de Joodse gemeente Breda zijn persoonlijk levensverhaal vertellen en een toespraak door Ad
van Liempt, journalist, schrijver van ‘Kopgeld, Nederlandse
premiejagers op zoek naar Joden 1943’ en ‘Hitlers Bounty
Hunters’. Hij zal vooral ingaan op het belang van het vertellen van levensverhalen voor het historisch bewustzijn en wat
betekent dat in de huidige tijd. Na een column van de stadschroniqueur van Den Bosch verlaten we circa 20.30 uur de
kathedraal. Onder begeleiding van jiddische muziek lopen we
via de Grote Markt naar de Joodse Synagoge in de Schoolstraat met brandende kaarsen, terwijl de klokken van de
kathedraal, de Grote Kerk en de Waalse kerk luiden.
In de synagoge zal Philip Soesan de stoet ontvangen en toespreken en worden er gedichten voorgelezen door leerlingen
van het Cingelcollege. Vervolgens gaat de stoet naar het artikel 1 monument in het Valkenbergpark waar de theatergroep
van de NHTV op zal treden. Vervolgens vertrekt de stoet naar
het woonzorgcentrum Lale (het vroegere Raffy) voor Turkse
Nederlanders in de Bosschstraat, waar burgemeester Depla
zal spreken. Om 22.00 uur wordt de herdenking afgesloten
met een optreden van A Kholem met jiddische
muziek in het café het Hijgend Hert.
Des middags worden er nog twee films vertoond
in Chassé Cinema. Om 13.30 uur de documentaire ‘Ik alleen in de klas’ van Karin Junger voor
leerlingen van het Cingelcollege en om 15.00 uur
de film Ida van Pawel Pawilkowsky voor iedereen
gratis toegankelijk, wel van tevoren reserveren.
Het is verder volgend jaar in 2018 80 jaar geleden dat de Kristalnacht plaatsvond en de Stichting gaat op zoek naar verhalen van joodse burgers, die uit Breda weggevoerd zijn tijdens de
oorlog. Hierover is nog te weinig bekend in Breda
en is zeker niet systematisch vastgelegd. Mensen die hierover informatie hebben, kunnen zich
bij de Stichting melden.

WWW.DORPSRAADTETERINGEN.NL

Vroeger ging alles
anders
Nu kán alles anders
Wij als uitvaartverzorging ‘Van Gemert’
willen u graag helpen om een onvergetelijk
afscheid te verzorgen voor uw dierbare.
Voor informatie óf het aanvragen van een
uitgebreid informatiepakket:
Uitvaartverzorging ‘Van Gemert’
Heuvelstraat 181, 4812 PJ Breda
Telefoon: 076-5212868
www.gemert-uitvaart.nl

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 5 nov. 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.

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

Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 5 nov. 10.00 uur: Ds. Mw. A. Visser.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 5 nov. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Park Zuiderhout
Foto expositie
Vanaf 9 november kunt u de bijzondere fotoexpositie ‘Een dierbare herinnering’ bewonderen
in het Atrium van Park Zuiderhout. Enkele bewoners van Park Zuiderhout hebben samen met leden van de
Fotoclub Teteringen een dierbare herinnering op de gevoelige plaat vastgelegd. Dit levert een divers en persoonlijk beeld
op. De foto’s zijn tot 23 december te bezichtigen. Tot die tijd
kunt u ook nog de bijzondere foto’s zien van Frank Husslage.
Deze alpinist en buitensportfotograaf, én zoon van een bewoonster, exposeert momenteel ook in het Atrium.
Levenskunst Zuiderhout
Wout Oosterkamp - Loflied op de Schepselen
Op maandag 13 november is Wout Oosterkamp te gast bij
Levenskunst Zuiderhout. Het Loflied op de Schepselen, ofwel het Zonnelied, staat deze avond centraal.
Wout Oosterkamp vertelt over de ontstaansgeschiedenis. En
op de originele Italiaanse tekst zal hij zingend improviseren bij
klankschalen uit verschillende landen. Iedereen is welkom.
Culinair genieten
Op donderdag 9 en 23 november organiseert het gastronomisch team om 17.00 uur weer een gezellig themadiner in de
Bieënkorf. Deze maand wordt het ‘n echte Brabantse avond,
met warme en koude Brabantse koffietafelgerechten. De
kosten voor het diner zijn €18,00 inclusief twee drankjes naar
keuze. Reserveer uw plaats bij het serviceteam: tel.: 076 578 4000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl
Meer informatie over deze activiteiten vindt u terug in het
overzicht op www.parkzuiderhout.nl/vieren-van-leven/activiteiten. Of neem contact op met een van de medewerkers van
Zuiderhout Buiten.
Grand Café
Ons Grand Café met terras is dagelijks geopend van 14.30
tot 17.30 uur. We verwelkomen u graag voor een kopje koffie, drankje, kleine versnapering of ijsje. Ook op donderdagavond staan de deuren voor u open, van 19.00 tot 21.30 uur.
Kortom, in de maand november ontmoeten we u weer graag.
Vier het leven, in Park Zuiderhout.
Arnold Janssenlaan 46, tel.: 076 - 578 40 00

Harmonie Euphonia
INZAMELEN TBV ROMMELMARKT
Zaterdag 4 november gaat Euphonia weer
inzamelen voor de rommelmarkt die in 2018
zal plaatsvinden. U kunt uw bruikbare spullen inleveren van 10.00 uur tot 12.00 uur bij
de kiosk op het W. Alexanderplein.
STARTEN OP TROMPET OF KLARINET TETERINGEN!
Euphonia zal begin november een pilot starten met muziekonderwijs in Teteringen. Dit is alleen bedoeld voor de startende muzikantjes uit groep 5 t/m 8 die graag trompet of klarinet willen leren spelen. De bedoeling is dat er in een kleine
groep les gegeven wordt, waarbij gezelligheid en samen muziek leren spelen centraal staat.
Donderdag van 18.30 tot 19.00 uur klarinetklas en van 19.00
tot 19.30 uur trompetklas. 20 lessen per klas. Contributie
leerling € 75,- voor 20 lessen. De klarinet of trompet wordt in
bruikleen geleverd door Euphonia (zo lang de voorraad strekt)

Bij voldoende aanmeldingen starten de 2 klasjes op 2 november. Aanmelden via: secretaris@harmonie-euphonia.info
MOVIES IN CONCERT- FAMILY EDITION
Op zaterdag 4 november zal de sportzaal van de Stee het
decor zijn van een muzikale filmavond. Vanaf 20.00 uur
speelt ‘t opleidingsorkest van Euphonia de prachtige soundtracks die films van divers pluimage begeleiden. Deze avond
zullen fragmenten van kaskrakers als Jurassic Park, Beauty
and the Beast, The Hunger Games, Moana en Fantasia op
het grote doek te zien zijn terwijl het opleidingsorkest de voor
velen herkenbare melodieën en thema’s vertolkt.
Voor slechts € 2,50 p.p. kunt u deze bijzondere filmavond bijwonen en horen hoe het orkest de afgelopen tijd heeft gewerkt aan dit fantastische repertoire.
Laat u betoveren, bestel tijdig uw kaartjes via www.harmonieeuphonia.nl en mis niets van deze unieke avond.

Heemschuur de Stee
zondag 5 november open
Licht en donker. We ervaren het als een doodgewoon vanzelfsprekend verschijnsel. Dankzij
de beweging die de aarde rond de zon maakt
en daarbij ook eenmaal per dag om haar eigen
as draait, kennen we hier een periode van licht en donker en
beleven op deze wijze ook de verschillende seizoenen.
Op 5 november komt de zon om 07.41 uur op en gaat om
17.04 uur onder. Dat betekent dat u bij licht 9 uur en 23
minuten de tijd hebt om de activiteiten die u van plan was uit
te voeren. Trek daar nog een paar uur af (zondag uitslapen!!)
dan moet u zich nog haasten om op tijd een bezoek te kunnen brengen aan de tentoonstelling in de heemschuur en dat
stukje erfgoed wilt u natuurlijk niet missen.
Bovendien is het één van de laatste keren in 2017 dat de
heemschuur open is. Alle informatie over Teterings Erfdeel is
verder te vinden op de interactieve website www.teteringserfdeel.nl
De heemschuur is geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur en
is te vinden op het Zuringveld 1A in Teteringen. U bent van
harte welkom.

Gym in ‘t Web
Elke woensdag om 13.30 uur trakteert onze gymdocent ons
op een klein uurtje sportief bewegen op een bijzondere wijze.
De les begint met een warming-up, gevolgd door lichaamsoefeningen individueel of in meertallen, met materiaal zoals
hoepels, stokken en ballen. Dit alles op een heerlijk pittig muziekje. Vaak wordt de les afgesloten met een eenvoudige
spelvorm. De gymzaal is voldoende groot om nog enkele enthousiaste deelnemers (dames en heren) te verwelkomen!
De richtnorm qua leeftijd is 60+. Kom gezellig een keertje
gratis meedoen!

GÉÉN ALLER-LEI? BEL 0165 - 578222!

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 03 november - Menu 1
Geb. aspergesoep, gepocheerde kabeljauw, witte
wijnsaus, wortelen, rabarber, aardappelpuree, sinaasappelvla
Vrijdag 03 november - Menu 1
Geb. aspergesoep, rookworst, boerenkoolstamp, jus, rabarber, sinaasappelvla.
vrijdag 10 november - Menu 1
Geb. venkelsoep, champignonomelet, hollandaisesaus, rode
bietjes, appelmoes, gek. aardappel, bananenvla.
vrijdag 10 november - Menu 2
Geb. venkelsoep, lasagne, gemengde salade, stokbrood,
appelmoes, bananenvla.
Kosten voor de maaltijd € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren in ‘t Web, tel.: 5713579. ‘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.

IVN - natuurwandeling
Mastbos
Zondag 5 november wandelen de natuurgidsen van IVN Mark & Donge door het uitgedunde
Mastbos waar bomen weer langs het water staan.
De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer groot onderhoud gepleegd in het Mastbos. Veel bomen zijn
geveld om de achterblijvers meer licht en ruimte te geven. Meer licht op de bosbodem zorgt ook voor meer
ondergroei en biodiversiteit. Ook de waterhuishouding
van het bos is flink aangepakt en de verdroging een
halt toe geroepen. Niet iedereen is blij met het kappen
van de oude bomen maar het bos verjongt zichtbaar
en met het water is een hele nieuwe dynamiek ontstaan. De natuurgidsen van IVN ‘bomen’ er graag met
u over!
Vertrek om 14.00 uur vanaf Parkeerplaats bij café/rest.
‘De Kogelvanger’,
Galderseweg 55 in
Breda. De wandeling
duurt 1,5 tot 2 uur en
is vrij toegankelijk.
Plattegrondje met vertrekpunt én meer info
kunt u vinden op
www.ivn-markendonge.nl

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

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

076 7510345

L. v.d. Westen Montage
Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:

Hoolstraat 77
4847 AB Teteringen
Tel.: 076 - 5879760
Fax: 076 - 5879752

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

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
Hoolstraat 65
4847 AB Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975 www.michelzandvliet.nl

* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

Graphic Matters - geslaagde editie
Graphic Matters -voorheen bekend als Graphic Design Festival Breda- heeft een succesvolle editie achter de rug. Het
festival werd dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam,
en in een nieuwe vorm georganiseerd.
Waar het festival voorheen door heel de stad verspreid was,
vonden nu alle exposities, workshops, lezingen en evenementen plaats op éen centrale plek. In het monumentale gebouw van het voormalige Breda’s Museum konden bezoekers ruim een maand lang werk bewonderen van o.a. Milton
Glaser, Jeremyville, Ken Lo, en ook de Bredase animatiestudio Studio Smack.
Zowel de bezoekers als de organisatie zijn zeer tevreden over
de nieuwe locatie. Kantoor en festivallocatie in hetzelfde gebouw, centraal gelegen en op loopafstand van het station.
‘En binnen zijn meerdere zalen met eigen karakter. Dus ik
hoop ook echt dat we hier in de toekomst kunnen blijven. Ik
kan geen enkele locatie in Breda bedenken die zo goed is als
deze’, vertelt oprichter Dennis Elbers.
De nieuwe opzet maakte een sprong in kwaliteit en aanbod
mogelijk. Dit had een positief effect op het aantal bezoekers.
De exposities trokken meer dan de vooraf ingeschatte 6.000
bezoekers. Elbers schat dat ± 25% van de bezoekers uit
Breda komt, en 35% uit het buitenland. ‘Het is mooi om te
zien dat bezoekers van ver speciaal naar Breda komen voor
ons festival.’ Meer dan 80.000 mensen zagen - bewust of
onbewus t- de exposities in de openbare ruimte. Zo was het
project Flags of Peace al vanaf juni op de Chassé Promenade
te zien. Ruim 700 Bredase scholieren brachten een bezoek,
deden mee aan workshops en maakten zelf een vlag. Circa
50 vrijwilligers speelden een grote rol bij de ontvangst van alle
bezoekers. Tijdens rondleidingen vertelden ze het verhaal
van het festival en de exposities.
Het festival werd op zondag 22 oktober afgesloten met de
Graphic Bazaar, een drukbezochte markt waar ontwerpers
hun spullen verkochten, en een ludieke tekenwedstrijd waar
het publiek de onderwerpen en winnaars bepaalde.
Een deel van de Graphic Matters exposities is in het buitenland te bewonderen. Tot aan het festival in 2019 werkt de organisatie nog aan diverse projecten in Breda, waaronder de
muurschilderingen van de Blind Walls Gallery. De expositie
van Jeremyville in de 3sec.gallery -de drive-by galerie in de
inrit van de Chassé Parking- is nog tot januari zichtbaar.

Schaatsclinic voor mantelzorgers
Tijdens het Weekend voor de Mantelzorg geeft voormalig
wereldkampioene schaatsen, Annamarie Thomas, een clinic
aan mantelzorgers op zaterdag 11 november om 13.00 uur
op de ijsbaan van Breda (Terheijdenseweg 506). Deelname is
gratis. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden via www.stibbreda.nl/mantelzorgweekend. Geef u snel op, want vol = vol.
Gratis clinic
Altijd al willen leren schaatsen of wilt u tips om uw techniek
te verbeteren? Dit is uw kans! Annamarie Thomas werkt voor
stichting Deltalent en geeft mantelzorgers deze middag les
vanuit haar ervaring als topschaatser. Schaatsen kunt u gratis gebruiken en na afloop staat een heerlijke beker warme
chocolademelk klaar. Jongeren (t/m 24 jaar) mogen een
introducee meenemen.
40 interessante & leuke activiteiten voor mantelzorgers
Tijdens het Weekend voor de Mantelzorg op 10, 11 en 12
november vinden er creatieve, sportieve en ontspannende
activiteiten plaats voor mantelzorgers op verschillende locaties in de stad. Het programma biedt voor elk wat wils. Wat
dacht u bijvoorbeeld van een rondleiding in het Rat Verlegh
stadion van NAC, een middag salsadansen, een natuurwandeling met andere mantelzorgers? Of zwemmen in zwembad
Sonsbeeck of naar een toneelstuk? Ook voor kinderen, die
opgroeien in een gezin met extra zorg, zijn er leuke activiteiten. Deelname aan alle activiteiten is gratis. Bekijk het volledige programma en geef u snel op via www.stib-breda.nl/
mantelzorgweekend. Mantelzorgers zijn van harte welkom.

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Kapster; bij u aan huis! Professioneel. Dames, heren en kids.
Overdag en avond. Info: 06 - 21 55 81 73. Tot ziens!
Landgoed de Meerberg zoekt klusjeshulp voor zaterdag.
Tel.: 06 - 55176935.
In zeer goede staat: 4 LM-velgen, 17 inch met winterbanden
Michelin Alpin 245x50 94V, 5-gaats. Tel.: 06 - 55906057.
Uw onderhoud wordt wat veel? Vitale senior biedt hulp in
overleg. Voor afspraak bel: 076-5156905 (Bert van de Sande).
Te koop: Mahonie eetkamertafel (90 x 170 cm) d.m.v. hangoren te verlengen. Als nieuw prijs € 50,00. Tel.: 076-5322232
of 0612562401.

