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Info over bouwen?
Kijk op internet!
Vroeger was het bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht een komen en gaan van personen die
vragen hadden over alle regels rond het bouwen.
Veel informatie is inmiddels ontsloten via internet. Zo is er een
mogelijkheid om zich via een mailbericht te laten informeren
over alle bouwplannen/omgevingsvergunningen in een aan te
geven straal rondom de eigen woning (wat gaan uw buren
doen?). Geef u daarvoor op via www.overuwbuurt.overheid.nl
Voorbeelden: bouwvergunningen, functiewijzigingen, omgevingsvergunningen en nog veel meer. Ook zijn alle bestemmingsplannen te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl
Op deze kaarten en andere gegevens is goed te zien wat er
mogelijk is op een bepaalde plaats. Toch heeft de overheid
een aantal vergunningen verminderd. Zo is een kapvergunning niet nodig als de boom niet op de zogenaamde bomenkaart staat en is een verbouwing achter de woning in veel gevallen niet meer vergunningsplichtig. Om iets te bouwen wat
in strijd is met het bestemmingsplan wordt veelal een eenvoudige procedure gevolgd die ‘initiatiefplan’ wordt genoemd.
Hierbij beoordeelt de overheid of het zin heeft dit idee (onder
bepaalde voorwaarden) verder te ontwikkelen. Dit speelt ook
bij de twee Teteringse initiatieven op en rond met Willem Alexanderplein. Na de twee in oktober te houden ‘ontwerpateliers’ zal het College van Burgemeester en Wethouders van
Breda een besluit nemen of en onder welke voorwaarde deze
initiatieven kunnen worden uitgewerkt. Een belangrijke ontwikkeling voor dit oude centrale Teteringse plein!

Art ring expositie in
de Stijl van de Stijl

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

Art ring bestaat nu uit 28 leden. Ruim 20 van hen laten iets
van hun werk zien én ze hebben zich, voor een deel van de
expositie, laten inspireren door Het Jaar van De Stijl. De
kunststroming De Stijl werd op initiatief van Theo van Doesburg opgericht, samen met Piet Mondriaan en Bram van der
Leck. Ook Gerrit Rietveld was een van de bekende representanten van De Stijl. Daar voegen we nu onze eigen interpretaties aan toe.
Zaterdag om ca. 13.00 u wordt de expositie geopend door
Antonius Nijssen, Bredaas schilder en begeleider van de Bredase Schilderskring waarin ook een aantal Art ring leden actief zijn. U krijgt van hem een inkijkje in het gedachtengoed
van De Stijl. Wie daar niet mee vertrouwd is, kan de abstracte vormgeving zo misschien beter begrijpen.
Ook de Art ring leden hebben zich hierin verdiept. Hun interpretaties zijn in een apart deel van de expositie te zien. Daarnaast zijn hun mooiste andere werken van de afgelopen tijd
in een ander deel van de ruimte geëxposeerd.
Deelnemers: Maria van Dalen, Paulette van Elewout, Ellen Janssens, Theo van Kan, Thérèse Keeris, Annemieke Kriesels, Theo
van Moergestel, Martien van Nijnatten, Ingeborg Philippo, Finie
Pieters, Afke Posthuma, Corrie Suurland, Maria van Steen,
Henriëtte van Heeswijk, Hélène Verhoeven, Marry Verkleij, Corry
Vlemmix, Margriet van Vliet, Petra Wilms,
Elly Winkel en Frieda Wirtz.

De kunstenaars zelf lopen er rond en
maken graag een praatje met u.
U kunt in hun verzamelboeken bladeren aan de grote tafel. Zo nu en dan
zorgt Igor van de Corput voor muzikale omlijsting op de piano. Misschien
spelen er op zijn tijd ook nog anderen.
U kunt bovendien bij de bar gezellig
een drankje drinken. Vrije entrée.
Zie ook www.artring.nl

Kom zaterdag of zondag, 7 en 8
oktober, op uw gemak rondkijken in
Dorpshuis ’t Web. Laat u verrassen door wat de leden van Art
ring, de kunstkring voor en door bewoners van Teteringen,
voor moois gecreëerd hebben. Iedereen is al vanaf 11.00 uur
welkom (vroeger dan gebruikelijk). Het duurt tot 16.30 uur.

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 8 oktober
10.00 uur Woord- en Communieviering - werkgr. Liturgie
overw. mevr. M. v/d Lisdonk - Willebrordkoor
Intenties ouders Pauwels-Vermeulen (haar jgt); Herman Damen;
Thijs Evers e.v. Anny Rosch; Marijke Snoek-v.d. Velden;
Jac en Corrie v.d. Veeken-van Haperen; Jacques en Pop
Oomen-Verpaalen; Jo van Vugt-Dikmans; Toon Joosen
e.v. Jack Aarts; Toos Joosen-Geerts; Louise Hoeben;
Leida v. Poppel-Verkuijl; Cees Kleindop; Ivonne Kremers
Vandemeulebroeke; Jo Snoeren-van Zon; Thomas
Graham; Toos Hooghwinkel-van Meer; Pietro de Jong.
Donderdag 12 oktober
08.45 uur Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater SVD
Intenties o.a. Toos Hooghwinkel-van Meer; Pietro de Jong.
Overleden
Vrijdag 22 september is Pietro de Jong op 63 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk en zijn begrafenis op onze begraafplaats, waren woensdag 27 september.

Uit het pastoral team
Ieder afscheid is een nieuw begin. Dat waren de woorden die
verschenen op de orde van de dienst ‘Afscheid Richard Lobo
en de presentatie van Klemens Hayon’. 17 September nam ik
afscheid van de parochie de vier evangelisten in Den Haag
zuid en tijdens die viering is mijn opvolger gepresenteerd.
Mijn naam is Richard Lobo. Ik ben in 1981 geboren in Zuid
India (bisdom Mangalore) in een Katholiek gezin met acht kinderen - zeven jongens en een meisje. Ik ben de vijfde in het
gezin. Mijn op een na oudste broer is priester in het bisdom
Jamshedpur (Noord-India). Een andere broer is afgelopen jaar
december tot priester gewijd. Hij is bestemd voor de Gujarat
Jezuïet provincie. Mijn vader is tien jaar geleden overleden.
Mijn moeder woont bij een van mijn broers.
In mijn jeugd ging ik bijna elke dag naar de kerk, samen met
mijn broers of buurkinderen. Het bidden van de rozenkrans
en het lezen van Bijbel was dagelijkse gewoonte. Dit heeft mij
geholpen om meer vertrouwd te geraken met Jezus en met
de Bijbel. Als misdienaar en lector leerde ik dienen. Bovendien was ik betrokken bij verschillende activiteiten van de geloofsgemeenschap.
Onze maatschappij in India en in mijn geboortestreek is heel
divers op het gebied van Godsdiensten. Het heeft een rol gespeeld in mijn geloofsontwikkeling dat ik ben opgegroeid in
een omgeving met Islam en Hindoeïsme. Mijn opvoeding heeft
mij dus meerdere kansen gegeven om in het geloof te groeien en mij voor te bereiden op het seminarie. Op 2 mei 2011
ben ik tot priester gewijd en werd toen formeel priester in de
Congregatie van het Goddelijk Woord (SVD). Zes maanden
na mijn priesterwijding ben ik vanuit mijn thuisland India naar
dit voor mij vreemde land, Nederland, vertrokken. Tot nu toe
is het een goede en grote uitdaging geweest. De Congregatie heeft mij bestemd om hier in Nederland te getuigen van
mijn geloof en de Blijde Boodschap te verkondigen. Nooit
van mijn leven had ik gedroomd dat ik ooit nog eens in Nederland terecht zou komen. In vergelijking met India was het
in het begin voor mij hier alles vreemd. Na mijn taalstudie en
Nederlandse kerkelijke ervaring ben ik vanuit Nieuwgein naar
Schiedam verhuisd. In 2015 kreeg ik mijn eerste benoeming
in Den Haag zuid. Na twee jaar en 8 maanden in de parochie
in dienst te zijn geweest, ben ik door mijn provinciaal gevraagd de Augustinusparochie in Breda te gaan verstrekken.
Ik heb veel in Den Haag geleerd vooral om samen te werken
met verschillende groepen in de parochie. Vanuit Haagse
bakje of Schiedamse jenever ga ik naar de Brabantse borrel
en biertje. Ik moet nu de zachte 'g' gaan leren en moet ik een
beetje carnaval leren vieren. Maar het allerbelangrijkste is de

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

liefde en de boodschap van Jezus daadwerkelijk te maken.
Het wordt een leuke uitdaging met prachtige ervaringen. Wij
gaan samen op weg, met elkaar, hand in hand, door het geloof van Jezus voor ons in het leven zichtbaar te maken. Ik
heb er zin in.
Pater Richard Lobo
Missionaris Kees Akkermans
Broeder Kees Akkermans, Cornelius Willibrordus, Missionaris
van de Paters is op 18 september 2017 plotseling overleden
in Dar es Salaam, Tanzania.
Kees werd geboren op 30 september 1929 te Teteringen. Om
missionaris te worden volgde Kees de opleiding in onze vormingshuizen van St. Charles bij Boxtel en 's-Heerenberg, waar
hij zich op 6 augustus 1953 door een eed van trouw als Broeder verbond aan de Sociëteit. Vóór hij aan zijn opleiding begon had hij Middelbaar Tuinbouw gedaan, met een Diploma
voor Boomkweken, Fruitteelt en Sierplanten, en Boekhouden. Hij had een gezond oordeel en was een doorzetter: wat
hij zich voornam gebeurde gestaag, het moest vooruit, met
vooral aandacht voor de grote lijn. Hij had steeds een goed
humeur, was bescheiden, tevreden met alles, kalm en bezadigd, zeer sociaal en steeds bereid een dienst te verlenen. Hij
verloor als kind door een ongeluk zijn linkeroog; daar moest
hij steeds rekening mee houden, bv. bij bespuiten van gewassen of bij het auto rijden bij kunstlicht.
Na twee jaar voortgezette vorming in Mariënthal, Luxemburg,
werd hij in 1955 de verantwoordelijke voor de groentetuin van
vormingshuis St. Charles. Hij was een vakman, kon goed organiseren en leiding geven. Zijn overste schreef op 23 juni ‘56:
‘Hij bereikt het maximum aan resultaten zonder veel energie
te verspillen’. Hij verbeterde de tuin door een drainage systeem aan te leggen, wat goed functioneerde. In september
1960, na 2 maanden op ons klein seminarie te Bonelle in
Frankrijk om goed Frans te leren en aansluitend een verblijf
van een maand in de streek tussen Lyon en Pau om wat kennis op te doen van de wijnbouw, vertrok Kees naar Thibar,
Tunesië. De Witte Paters hadden daar een boerderij van
meer dan 2.000 ha, met akkers en vee, wijnbouw met wijnpers en wijnkelder en een landbouwschool met 140 leerlingen over 3 cursus jaren. Voor de boerderij en de landbouwschool, het zogenaamde Domein, was één communiteit van
4 Fransen, 4 Canadezen en 4 Nederlanders. Kees schreef op
1 januari 1961: ‘De communiteit is zeer gezellig’. Het was
een onderneming op grote schaal, opgezet in onze beginperiode, om de reizen van onze missionarissen naar Centraal en
Oost Afrika te kunnen bekostigen. Kees kreeg 3 weken om
de cultuur en Arabisch te leren, en een jaar om zich in te werken in de sectie akkerbouw om die van Br. Fidèle (Piet Theunisse) over te nemen. Eind 1962 hadden zij 360 ha tarwe gezaaid, 40 ha erwten en 40 ha suikerbieten! Die sectie had 120
vaste werknemers en 80 seizoenarbeiders. Kees gebruikte
een paard om alles te overzien en kreeg er de bijnaam ‘Ie Roi
de la Plaine’ (de Koning van de Vlakte). In die tijd werd de
landbouwschool opgevoerd tot middelbaar niveau. Het werd
de tweede Middelbare Landbouwschool voor heel Tunesië.
In die jaren werd de grond teruggenomen door de regering,
maar aan de Missionarissen van Afrika werd gevraagd er te
blijven werken. Het was een onzekere tijd; veel Fransen vertrokken, waaronder bisdom-priesters en zusters, en zelfs enige confraters; de meeste kerken werden gesloten. Toch sprak
hij later graag over de tien jaren die hij er was. Toen hij er in
juli 2009 na 40 jaren een bezoek bracht, kenden verschillenden hem nog terug: ‘Kormansi’, zo sprak men zijn achternaam uit. Ook ontmoette hij de kinderen en kleinkinderen van
hen die hij toen gekend had. Hij genoot van dat bezoek.
wordt vervolgd
Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 8 okt. 10.00: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 8 okt. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

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
Za. 7 okt. 19.00 uur: Taizéviering.
Zo. 8 okt. 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.

Levenskunst Zuiderhout
Stijn Fens over Rome en paus Franciscus
Maandag 9 oktober a.s. ontvangt Levenskunst Zuiderhout Stijn Fens. Deze correspondent in Rome gaat uitvoerig vertellen over zijn
ervaringen in Rome, in het Vaticaan en over paus Franciscus.
Iedereen is welkom.
Fascinatie voor het Vaticaan
Stijn Fens is in Rome correspondent van dagblad Trouw en
van de KRO. In oktober 1978 bezocht hij voor het eerst Rome; hij wil er sindsdien nooit meer weg. In 1990 trad hij in
dienst van de KRO, waar hij al snel verslaggever werd bij
RKK Kruispunt. Later werd hij eindredacteur van programma's als Tussen Hemel en Aarde en Soeterbeeck. In 2005
deed hij in Rome verslag van de dood van Johannes Paulus
II en van het daarop volgende conclaaf. Hij verzorgt vaak het
commentaar bij plechtigheden uit Rome. Tijdens deze Levenskunstavond zal Stijn Fens de aanwezigen deelgenoot
maken van zijn fascinatie voor het Vaticaan.
Iedereen is welkom
De bijeenkomst vindt plaats in Park Zuiderhout om 19.30 uur.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00 p.p. Aanmelden
is niet nodig. De mogelijkheid bestaat om voor € 12,50 voorafgaand aan de lezing een hapje te eten in het Grand Café
van Park Zuiderhout. Hiervoor is wel een reservering nodig
via e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl of tel.: 5784000.
Het volledige najaarsprogramma van Levenskunst
Zuiderhout is te vinden op www.parkzuiderhout.nl

18 november 2017
dag van de Mantelzorg

Jaarlijks wordt in Nederland aandacht besteed aan de dag
van de mantelzorg. In de gemeente Breda werd dat tot dit
jaar op een centrale plaats gedaan. Dit jaar willen we graag
speciaal aandacht geven aan de mantelzorgers in Teteringen.
In overleg met STIB (Stichting Informele zorg Breda) neemt
de Stichting Kruiswerk Teteringen de organisatie van deze
dag op zich.
Wij willen deze dag organiseren in ons buurthuis ‘t Web op
zaterdag 18 november van 10.30 tot 16.00 uur.
Mezzo (de landelijke organisatie van mantelzorgers) hanteert
de volgende omschrijving van het begrip 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.
Wij willen zoveel mogelijk mensen die mantelzorger zijn bereiken. Daarom vragen wij u om namen met adres aan ons door
te geven van mensen die volgens u in aanmerking kunnen
komen voor deelname aan de dag van de mantelzorg. Dit uiteraard in overleg met de betreffende mantelzorger. Opgave
graag vóór 18 oktober via onderstaand mailadres.
Deze mensen zullen dan door ons worden uitgenodigd. In de
uitnodiging zal ‘t volledige programma worden opgenomen.
Het gaat er dus om of wij een uitnodiging mogen versturen
met daarbij een strookje om aan te geven of men wel of niet
komt naar de dag van de Mantelzorg.
Er is een mooi programma voor deze dag samengesteld. Met
o.a.: geven van tips, informatie uitwisselen aan elkaar, samen
eten, ontmoeting, muziek en verwenning. Mogen wij rekenen
op uw hulp? U kunt de namen doorgeven via: kruiswerkteteringen@kpnmail.nl
Er is elke vrijdag in ‘t Web ‘Het Infopunt’ van 11.00 tot 12.30
uur waar u met uw vragen terecht kunt. U kunt ook bellen
naar 5322173 (Jan Spruit) of 5932646 (Johan Weijters), beiden bestuursleden van Stichting Kruiswerk Teteringen.

Park Zuiderhout
Mantelzorgcursus
Park Zuiderhout organiseert dit najaar wederom
een mantelzorgcursus voor partners en/of familie
met dementie. Mantel-zorg is een belangrijke, mooie maar
soms ook zware taak. Extra informatie, tips en het uitwisselen van ervaringen kunnen dan erg waardevol zijn.
Workshop mandala kleuren
Op maandag 16 oktober kunt u om 14.15 uur een workshop
mandala kleuren volgen. Kosten: € 2,00 per deelnemer.
Modedag
Op zaterdag 21 oktober is het Modedag op Park Zuiderhout.
U bent van harte welkom van 10.30 tot 16.00 uur. Dames- en
herenkleding en gezellige accessoires: het is allemaal te zien
en te koop. Een modeshow zal uiteraard niet ontbreken.
Culinair genieten
Op donderdag 12 en 26 oktober verzorgt het gastronomisch
team om 17.00 uur weer een heerlijk driegangen diner in de
Bieënkorf. Deze maand serveren we een wildmenu. De kosten voor het diner zijn €18,00 incl. twee drankjes naar keuze.
Daarnaast maken we u alvast attent op de familiebrunches
op 4 en 5 november. Reserveer uw plaats bij ‘t serviceteam:
tel.: 5784000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl
Meer informatie over activiteiten vindt u terug 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

GÉÉN ALLER-LEI? BEL 0165 - 578222!
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.

Valpreventie bij MyFysio
In het kader van de Week van de Valpreventie (2 t/m 8 okt.)
willen wij extra aandacht geven aan een cursus die wij vanaf
november a.s. gaan aanbieden.
Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de dagelijkse dingen
kunnen blijven doen. Juist daarom is het belangrijk dat u zich
veilig en vertrouwd voelt met uw lichaam. Dat betekent stevig op uw benen staan en echt op ze kunnen vertrouwen.
Wie goed in balans is, is zekerder van zichzelf. Met het beweegprogramma ‘In Balans’ kunt u een enorme verbetering
van uw spierkracht en evenwicht bereiken. De kans om te
vallen wordt daarmee kleiner. Deelname aan de cursus ‘In Balans’ maakt dat u letterlijk steviger in uw schoenen staat.
Bovendien verbetert uw algehele conditie, zodat een actiever
dagelijks leven binnen handbereik komt.
Praktische informatie en oefeningen
‘In Balans’ is een groepscursus en bestaat uit: 1 informatiebijeenkomst; 3 cursusbijeenkomsten en 10 weken trainingsbijeenkomsten. De cursusbijeenkomsten bestaan uit handige
oefeningen, tests en informatie over bewegen en evenwicht.
Tijdens de trainingsweken voert u praktische oefeningen uit
op uw eigen niveau. Leren hoe te vallen, hoort niet bij de training; leren om in balans te blijven en steviger op de benen te
staan wel. U ontwikkelt sterkere benen en verbetert uw evenwichtsgevoel. De cursus zal ook deze keer worden gegeven
door Maaike v. Gils, (oedeem-) Fysiotherapeute bij MyFysio.
Eerder gaf zij deze cursus al in ‘t Web i.s.m. o.a. de gemeente Breda: GGD West-Brabant & Wonen met Gemak.
Deelnemers geven na de cursus aan meer zelfvertrouwen te
hebben en steviger op hun benen staan. Ook de angst om te
vallen is duidelijk minder! Inschrijven of meer informatie? Tel.:
076-7510345 of e-mail: maaikegils@my-fysio.nl
Het platform voor iedereen in ons mooie dorp

Dorpsplatform Teteringen
Het platform ondersteunt met raad en daad sociaal-maatschappelijke of sociaal-economische activiteiten in ‘t belang
van haar inwoners. Het platform bestaat uit mede-inwoners
met diverse maatschappelijke achtergronden, thans -naast
de ambtelijke ondersteuning- uit een 16-tal leden.
Recente voorbeelden van activiteiten die door het platform
zijn ondersteund: Kermisweekend, Zonnebloem Teteringen,
de EHBO-vereniging, Vrouwen van Nu, Mama-cafe, etc.
De huidige vorm van wijk- en dorpsplatforms in de gemeente Breda geeft mogelijkheden aan de burger om lokale activiteiten te ontplooien. Laat die kans niet aan u voorbijgaan.
Het is een eerste stap naar ook bestuurlijke vernieuwing.
Wij zijn er dus voor u, bij activiteiten, neem contact met ons
op via dorpsplatformteteringen@-gmail.com

Crazy KPJ Tour!
Zondag 15 oktober gaat het gebeuren! De eerste activiteit
georganiseerd voor de aspiranten van de KPJ.
Een Crazy KPJ Tour! Maar, wat is dat nou eigenlijk?
De Crazy KPJ Tour is een spannende race tegen de klok met
en tegen elkaar. Er moeten opdrachten voltooid worden voor
punten. Creativiteit in de breedste zin van het woord wordt rijkelijk beloond met extra punten. We zullen nog niet alles verklappen. De enige manier om er echt achter te komen wat de
Crazy KPJ Tour nu precies inhoudt, is door je op te geven en
deze gezellige middag samen met ons te beleven! We verzamelen om 13.00 uur op ‘t W. Alexanderplein en zullen rond
17.00 uur weer terug zijn. Belangrijk om mee te nemen: je
fiets en je goede humeur! Opgeven doe je via de site of ons
een mailtje te sturen: kpjteteringen@hotmail.com
Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom, ook al zijn
ze (nog) geen lid van de KPJ aspiranten!

Bokkensprongen kwis!
Het hing al even in de lucht maar nu is het dan echt officieel.
Op vrijdagavond 19 januari 2018 zal er weer een Bokkensprongen kwis gehouden worden. We willen nu nog niet te
veel melden, we houden het spannend, maar inschrijven is
vanaf nu mogelijk via: Bokkensprongen2018@gmail.com
Teams moeten bestaan uit min. 5 en max. 6 personen. Vermeld de naam van het team en de naam van de teamleider.
Houd vanaf nu de communicatiekanalen in de gaten om de
nieuwste mededelingen niet te missen (Aller-Lei, site AKV De
Sikken, Facebook en de monitoren in ’t Web) want binnenkort volgen er meer mededelingen. Het wordt weer ‘n gezellige carnavaleske avond. Vorm een leuk team en meld je aan!

Kerstmarkt in ’t Web
Het is nog vroeg maar toch al deze eerste aankondiging. Op zondag 10 december zal er weer
een Kerstmarkt gehouden worden in ’t Web. 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 emailadres gebruiken. Graag z.s.m. opgeven want vol=vol!

Wijnproeverij in ’t Web
Op vrijdag 3 november a.s. zal er een wijnproeverij worden gehouden in ’t Web. Deze
wijnproeverij wordt gepresenteerd door Jan de Wijnman. Tijdens deze avond zal er wijn geproefd worden
uit een nog niet bekend land en Jan zal uitgebreid uitleg geven over wijn, streek en land. Kosten bedragen
voor deze avond circa € 25,00 p.p. U kunt zich aanmelden via: info@tweb-teteringen.nl Ook voor eventuele vragen kunt u dit email-adres gebruiken.
Graag z.s.m. opgeven want ook hier geldt vol = vol!

Atelier Lia de Craen
Belangstellenden kunnen op zondag 8 oktober een
kijkje komen nemen. Het atelier is open van 14.00 tot
17.00 uur (Oosterhoutseweg 105). De bezoekers kunnen door de poort naar de achterzijde van het pand rijden waar voldoende gratis parkeergelegenheid is. Op
(www.pictum.nl krijgt u een indruk van de locatie en de
kunst. Ook iedere vrijdagmiddag open.
In het atelier zijn momenteel papieren sculpturen van
Karin Hulst te zien. U bent van harte welkom, wij staan
voor u klaar met een drankje, advies en inspiratie.

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

DOE OOK MEE!

Blèrsikkenbal
Op 11 november is het weer zo ver, dan
wordt het Totdenrings carnavalslied 2018
verkozen, tijdens het jaarlijkse Blèrsikkenbal. De eerste aanmeldingen druppelen inmiddels binnen, maar er is nog ruimte voor meer originele acts. Of je je nu laat begeleiden door
een rockband, een mandolineorkest of een blaaskapel, iedereen met een carnavalesk lied is welkom. Wil jij ook meedoen? Stuur dan een mail naar blersikkenbal@gmail.com
Heb je hulp nodig bij het schrijven van een tekst, of met het
zoeken naar muzikale begeleiding? Laat het ons dan weten.
Wij helpen je graag op weg.
Kijk voor meer informatie op www.facebook.nl/blersikkenbal

Harmonie Euphonia
Zaterdag 7 oktober komt Harmonie Euphonia
tussen 09.00 en 11.00 uur oude metalen bij u ophalen! Bent u de zolder of schuur aan het opruimen? Bewaar dan alle oude metalen (b.v. kranen, sloten, fietsen, ketels, etc), zodat we deze op afspraak bij u op kunnen
halen. Indien u oude metalen wilt laten ophalen kunt u dit
kenbaar maken via het mail-adres: secretaris@harmonieeuphonia.info, wij zullen dan zsm contact met u opnemen.
Wilt u niet wachten tot 7 oktober? Dan kunt u dit ook afgeven bij Fietsen Breda, Tilburgseweg 1 in Breda. Alvast bedankt!

Dansen met DJ Wim
Zaterdag 7 oktober a.s. vanaf 21.00 uur is het weer dansen
met Dj Wim in De Dorpsherberg in Teteringen. De entree
bedraagt € 5,00. Zie ook Facebook: dansavond Teteringen.

Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 06 oktober
Verrassingssoep, friet van Joosen, snacks en salade
gemaakt door Team uniek, verassingstoetje.
Vrijdag 13 oktober - Menu 1
Uiensoep, kibbeling, remouladesaus, gemengde groenten,
appelmoes, geb. krieltjes, rauwkost, abrikozenvla.
Vrijdag 13 oktober - Menu 2
Uiensoep, sucadelapje, vleesjus, Chinese kool, appelmoes,
gek. aardappelen, rauwkost, abrikozenvla.
Kosten voor de maaltijd: € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren in het dorpshuis 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.

Nationale Voorleeslunch bij ’t Web
Vrijdag 6 oktober 2017 is het Nationale Ouderendag. Op
deze dag wordt in heel Nederland voorgelezen aan ouderen.
Miriam Haagh, wethouder van Breda, komt voorlezen aan
onze senioren. In ‘t Web zijn de tafels voor u gedekt voor de
lunch en is het podium voor de muzikanten.
Optreden seniorenorkest Entre Nous
11.30 - 12.00 uur
Voorlezen door Miriam Haagh
12.00 - 12.30 uur
Aanvang lunch verzorgd door ’t Eetpunt 12.45 - 13.30 uur
Koffie en optreden Entre Nous
13.30 - 14.00 uur
De kosten voor lunch, koffie en een traktatie bedragen € 8,50
p.p. Komt u ook lunchen en luisteren? Reserveer dan uiterlijk
woensdag 4 oktober in het Dorpshuis ‘t Web, tel.: 5713579
of 5713478. Of mail aan info@tweb-teteringen.nl
De Nationale Voorleeslunch is een initiatief van de Leescoalitie (St. Lezen, St. CPNB, St. Lezen &Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek, het Literatuurmuseum en de Vereniging Openbare Bibliotheken). In Teteringen wordt deze lunch verzorgd
door Dorpshuis ‘t Web, ’t Eetpunt, Team Uniek en Entre Nous.
Deze Voorleeslunch wordt mede mogelijk gemaakt door Perfetti van Melle. Voor meer informatie: www.nieuweveste.nl
De mooie bloemen op tafel in ’t Web worden wekelijks geschonken door Bloemisterij Adriaan Aarts. Alle betrokken
partijen hopen u op vrijdag 6 oktober te mogen begroeten.

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

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Zelfstandige weekend-hulp gezocht (min. 14 jaar) voor stal,
wei, auto en tuin. Tel.: 06-55176935.
Wegens omstandigheden gratis af te halen: 8 grote parkieten. Tel.: 06 - 12025866.
Aangeboden: nette hulp in de huishouding, halve dag per
week, tel,: 076 - 5713254.
Beheerder gezocht voor 2 verhuur-campers, uitgifte, inname
schoonmaken en kleine reparaties. Tel.: 06 - 19910912.
Schoonmaakster gezocht voor ééngezinswoning Waterdonken, 3 uur per week. Tel.: 06 - 19910912 (Rogier)
Verloren op maandag 25 september tegen 17.00 uur op de
Langelaar t.h.v. Immenhof een blauwe omslagshawl. Graag
retour! Tel.: 06 - 44318137.

