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DORPSRAAD TETERINGEN

Samen zorgen voor
een bruisend Teteringen?

Teteringen kijkt weer terug op een geslaagd
sportweekend met dank aan de weergoden.
Weliswaar is de kermis vervallen, maar dankzij
de combinatie van de Dorpsloop, de Raoboloop, de wielerronde en aangevuld door allerlei festiviteiten
voor jong en oud op het Willem Alexanderplein en op de
sportvelden is dit een geslaagd weekend gebleven. De organisatoren hebben een dikke pluim verdiend voor al hun werk
om dit mogelijk te maken. Ook de gemeentelijke bijdrage op
basis van een advies van het Dorpsplatform heeft daaraan
bijgedragen. Teteringse organisaties blijken steeds weer in te
spelen op veranderende omstandigheden: bij de viering van
Carnaval is de grote optocht vervangen door een geslaagde
lichtjesoptocht, de tennisclub vervangt een tennisbaan door
een padel-baan en de golfclub De Haenen gaat ook andere
sportactiviteiten mogelijk maken. Daarnaast niet te vergeten
de omvorming van de indoortennishal op het sportpark tot
een trampolinehal, de dit jaar voor het eerst gehouden zeer
geslaagde winterfeesten van de KPJ, de aanleg van de Buurttuin in de Heesterbos, de themafeesten georganiseerd door
de vier Daltons in ‘t Web en ook de speeltuin met voetbalkooi in de Ganzendreef. Wij hopen dat door de aanwezigheid
van veel nieuwe inwoners er nieuwe initiatieven ontstaan. Het
Dorpsplatform kan daarbij helpen. Neem daarvoor contact op
via dorpsplatformteteringen@gmail.com

Voormalig burgemeester van Teteringen Arn. van den Berg overleden

In verzorgingshuis ‘GastenHuis’ waar hij sinds januari 2018
verbleef is woensdagochtend 15 augustus Arn.van den Berg
(83) overleden. Van den Berg was van 1984 tot 1997 burgemeester van Teteringen. Een echte Brabander en zeer geliefd.
Arnold van den Berg groeide op in een ondernemersgezin in
Oisterwijk, waarna hij ging studeren in Tilburg. Na een korte
tijd in Emmen actief te zijn geweest voor het jeugd- en Jon-

gerenwerk keerde hij terug naar Brabant. Eerst naar Breda
en later naar Den Bosch waar hij lange tijd directeur jeugd en
jongerenwerk voor de provincie Noord Brabant was.
Vlak voor het ontstaan van het CDA in 1980 werd hij actief in
de KVP, en later dus het CDA, Hij werd secretaris van CDA
Noord-Brabant en ging voor het CDA in de gemeenteraad
van Sint-Michielsgestel waar hij woonde. In 1984 werd hij
benoemd tot burgemeester van Teteringen waar hij korte tijd
later naar toe verhuisde en tot zijn overlijden met veel plezier
heeft gewoond. Daarnaast had hij diverse bestuursfuncties.
Arnold van den Berg is een aantal malen onderscheiden. Zo
werd hij in 1994 onderscheiden als Ridder in de Orde van
Oranje Nassau en in 1996 uitgeroepen tot ereburger van de
gemeente Teteringen. In 2003 ontving hij de provinciale onderscheiding Hertog Jan van Brabant als erkenning voor hetgeen hij voor de Provincie Noord-Brabant heeft betekend.

Dorpsloop Teteringen

De jaarlijkse stratenloop (5, 10 km en Raboloop) vond deze keer voor de 29e maal
Dorpsloop plaats op zondag 26 augustus. Sinds 1990
Teteringen is dit initiatief van Henk Joosen, nu erevoorzitter, niet meer weg te denken uit ons dorp. Henk wordt bijgestaan door een ervaren bestuur, waarvan sommige leden
al vanaf oprichting van de stichting Dorpsloop Teteringen in
1996, de jaarlijkse hardloopwedstrijden mede mogelijk maken. De Dorpsloop werd, net als vorig jaar, voorafgegaan
door een opnieuw succesvolle wielerronde. Deze wielerronde
voor 50+ en 50- vond voor een deel plaats op het parcours
van de Dorpsloop. Ook tijdens de Dorpsloop vond op het W.
Alexanderplein de Zomerfeesten Teteringen plaats, waardoor
het extra gezellig druk was in het dorp.
Het aantal inschrijvingen lag dit jaar (incl. een tweetal racerunners) op 279 waarvan uiteindelijk 251 deelnemers gefinished zijn. Ondanks de concurrentie van de trail run in Breda
is dit een uitstekend deelnemers aantal hoewel verrassend
veel deelnemers kozen voor deelname aan de 5 kilometer.
Nick Jacobs uit Roosendaal pakte de winst bij de 5 kilometer
met een (bruto)tijd van 16.23. Bij de dames was Chantal van
Oudheusden uit Breda winnares. De beste Teteringenaar bij
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de heren was Rik van der Haven, de beste dame Kim Giesbergen. Jeroen Maas (Spiridon)was de winnaar bij de 10 kilometer in een tijd van 32.42 na een mooie strijd met Marcel
Laros, houder van het parcoursrecord. De snelste dame was
Jalisa Daane uit Breda. De beste Teteringse heer was DirkJan Kloet, beste Teteringse dame Melany van Zand.
De volledige uitslag van de volwassenen is te bekijken via de
homepage van de Dorpsloop (zie link: www.dorpsloop.nl). De
uitslag van de Raboloop treft u elders in dit blad aan.
24ste Raboloop
Op de laatste vakantiedag voor het nieuwe schooljaar was het
tijdens de Raboloop weer gezellig druk rondom de jurywagen
bij de Dorpherberg. Het weer was prima en mede daardoor
werd de Raboloop ook nu weer het leukste en gezelligste onderdeel van de Dorpsloop. Dit jaar waren er verrassend veel
inschrijvingen, in totaal 160.
Opnieuw waren veel (groot-) ouders in de Willibrordstraat
aanwezig om met elkaar naar de prestaties van de kinderen
en kleinkinderen te kijken en natuurlijk om ze aan te moedigen. De deelnemers lieten zich niet uit het veld slaan en stonden na de gezamenlijke warming-up door dansschool Jump,
fanatiek aan de startlijn.
Om 16.30 uur stonden de allerkleinsten van groep 1 t/m 4 aan
de start voor hun 800 meter. Nadat de startbel door Brigitte
Meeuwsen van de Rabobank was geluid, renden de kleintjes
weg, vaak aan de hand van een of beide ouders. Als echte
wedstrijdatleten streden de kinderen om een plaats op het
erepodium. Een half uur later waren de groepen 5 t/m 8 aan
de beurt. Ook zij stonden al een tijdje ongeduldig te wachten
op het verlossende ‘startschot’. Ook deze kinderen vochten
zich een weg naar het podium. Nadat de kinderen hun ronden hadden afgelegd, plukten de ‘vangers’ de winnaars uit de
strijd zodat ze op het podium door Brigitte gehuldigd konden
worden. Elk kind ontving, naast de bekende medaille, een
drankje. Tevens ontvingen de kinderen een bon voor een ijsje
van ijsboerderij Snoek.
Deelnemers en helpers, bijzonder bedankt voor jullie inzet. Wij
zien jullie graag allemaal terug bij de 25ste editie van de Raboloop op de laatste zondag van augustus 2019. De uitslagen van de Raboloop staan elders in dit blad vermeld.
Dankwoord
Stichting Dorpsloop Teteringen wil iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan ‘t geslaagde verloop van de 29e Dorpsloop. Denk daarbij aan de vele sponsors uit Teteringen en
daarbuiten en aan de vele vrijwilligers die elk jaar weer meehelpen. Tevens dank aan de leden van het wielercomité en de
organisatie van het de Zomerfeesten voor de prettige samenwerking. Volgend jaar is het een jubileumloop: de 30e Dorpsloop en de 25e Raboloop.
Uitslagen Raboloop 2018
Groep 1: 1) Joep v.d. Ham 2) Luc van Haperen 3) Germano Hoek
Groep 2: 1) Tijn Verwer 2) Niek van den Bosch 3) Sep Marcelis
Groep 3: 1) Thomas Liesker 2) Tijm Verschuur 3) Sep van Boxtel
Groep 4: 1) Tess Rennen 2) Jasper de Pee 3) Sven van der Ham
Groep 5: jongens 1) Art Net
2) Milian Sanders
meisjes 1) Sterre Jongedijk 2) Irene Koch
Groep 6: jongens 1) Ceylan van Zand 2) Tijn van Pelt
meisjes 1) Beatrijs Muskee 2) Mira Bervoets
Groep 7: jongens 1) Freek Scholten
2) Thijmen van Workum
meisjes 1) Lisa Gommers
2) Sarah Daggers
Groep 8: jongens 1) Marco van Gelder 2) Job van Pelt
meisjes 1) Djayla Hoek
2) Rosemarie Muskee

Het Eetpunt in ‘t Web

Vrijdag 7 september (Spaans)
Tomaten gazpacho; Paella; Valenciaanse sinaasappelcrème.
Vrijdag 14 september (Limburgs)
Kaassoep; zoer vleisj (stoofvlees) met aardappelpure; vlaai.
Vrijdag 21 september (barbecue)
Koude schotel met stokbrood en frisse salade; barbecue;
roomijs met chocoladesaus.
vrijdag 28 september (Grieks)
Griekse salade; Mousaka; Griekse yoghurt met honing en
walnoten.

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 kosten voor de maaltijd zijn: € 7,50 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag te reserveren in het dorpshuis, tel.: 5713579 of via
de mail: dagbesteding@teamuniek.nl
‘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.

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 9 september
10.00 uur Woord- en Communieviering - werkgr. Liturgie
overw. de heer J. Mertens - Willebrordkoor
Intenties Joannes de Bie (jgt); Toos Hooghwinkel-v. Meer; Anneke
Joosen-Joosen; Ad van Dun; Wim Leunissen; Christina
Backx-Havermans; Conny v.d. Brand e.v. Walter Verdaas;
ouders Rambelje-Son Won; Piet van Nimwegen; Frans
Ermes; Jac Snijders (nms buurt); Arnold van den Berg;
Ivonne Kremers-Vandemeulebroeke.
Donderdag 13 september
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intenties Toon van Oosterhout; uit dankbaarheid b.g.v. een 50-jarig
huwelijk; voor de overleden familieleden van ‘t gouden paar

Diaconie Augustinus parochie
Ook jeugd in nood is Caritas. Soms heel dichtbij. In ons eigen
dorp Teteringen staat Gezinshuis Laanzicht. Daar wonen uit
huis geplaatste kinderen. Hier worden ze liefdevol opgevangen en verzorgd na een voor hen zeer moeilijke periode. Er
is een therapie ontwikkeld met behulp van paarden, die hen
weer zelfvertrouwen geeft. Voor het benodigde spelmateriaal
is er niet voldoende budget. Daarom houden we op 9 september de caritascollecte tijdens de viering van 10.00 uur. De
metalen schaal zal hier voor rond gaan. Bij voorbaat hartelijk dank! U kunt uw bijdrage ook overmaken per bank, IBAN
NL48 RABO 01509.91.525 t.n.v. Caritas parochie H. Augustinus Breda o.v.v. Gezinshuis Laanzicht Teteringen.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 9 sep. 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. 9 sep. 10.00 uur: Ds. C. Nieuwenhuizen.

Park Zuiderhout

Opening seizoen Levenskunst Zuiderhout
Maandag 10 september openen we graag samen met u het nieuwe seizoen van Levenskunst
Zuiderhout. We nodigen u uit voor een boeiende
lezing over klassieke muziek.
Veel mensen vinden de muziek van Haydn en Mozart op
elkaar lijken. Veel minder mensen weten dat deze componisten, ondanks een leeftijdsverschil van 24 jaar, boezemvrienden waren, strijkkwartet speelden en erg veel van elkaar
hebben geleerd. Al voor ze elkaar daadwerkelijk ontmoetten,
was Haydn een lichtend voorbeeld voor Mozart.
Laat u meevoeren door het muziekverhaal van Thijs Bonger
met veel korte fragmenten van beeldschone kamermuziek.
Thijs werkt als muziekjournalist en recensent bij BN DeStem.
Schrijven over klassieke muziek en jazz is zijn passie.
Door componisten en hun werken in een historisch kader te
plaatsen wil hij duidelijk maken wie ze zijn en wat ze deden.
Aanvang 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. Dit doet u via het Serviceteam, via service-

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
team@parkzuiderhout.nl of (076) 578 40 00.
Het volledige najaarsprogramma van Levenskunst Zuiderhout
is te vinden op www.parkzuiderhout.nl
Uit eten in Park Zuiderhout: mosselavonden
Het gastronomisch team organiseert mosselavonden op donderdag 13 en 27 september. De prijs voor een geheel verzorgde avond in een sfeervolle ambiance bedraagt € 18,00 p.p.
Dit bedrag is incl. 2 drankjes naar keuze. Ook hier verloopt de
aanmelding (graag voor 10 september), via het Serviceteam,
tel.: 5784000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl
Meer informatie over onze activiteiten vindt u terug in het
overzicht op www.parkzuiderhout.nl/vieren-van-leven/activiteiten. Of neemt u contact op met een van de medewerkers
van Zuiderhout Buiten. Onze gegevens vindt u hieronder.
Grand Café
Ons Grand Café met terras is dagelijks geopend van 14.30 tot
17.30 uur. Heerlijk om in de najaarszon buiten te zitten, met
zicht op de mooie binnentuin. 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. Graag tot ziens! Vier het leven, in Park Zuiderhout.
Arnold Janssenlaan 46 in Teteringen, tel.: 076 - 578 4000.

Bonsai expositie in
Heemschuur de Stee

Op zondag 9 september organiseert de Vereniging Teterings Erfdeel een bijzonder fraaie bonsai
expositie met deskundige uitleg door de heren
Jack Canjels en Jan Sijstermans.
Bonsai (een Japans woord wat betekent ‘geplant in pot’) is
geen boomsoort maar een verzameling technieken om bomen op te kweken, te vormen en te verzorgen met als einddoel de natuur zo goed mogelijk te weerspiegelen. De bonsai
bomen worden, anders dan normale kamerplanten, vaak geplaatst in erg kleine schalen. Dit betekent dat er regelmatig
moet worden bewaterd.

De 29e Dorpsloop Teteringen op zondag 26 augustus jl. was wederom een grandioos
succes dankzij de volgende hoofdsponsors, sponsors, donateurs en vele vrijwilligers.
Zonder uw financiële bijdragen en/of medewerking zou het onmogelijk zijn geweest om
deze dag op deze wijze te organiseren. Stichting Dorpsloop Teteringen is u bijzonder
dankbaar. Graag tot volgend jaar!

HOOFDSPONSORS
RABOBANK AMERSTREEK, OOSTERHOUT
MOSSEL OPC OPEL, OOSTERHOUT
BERENDE SPOOR- & GRONDWERKEN BV, TETERINGEN
DE DORPSHERBERG CAFE & ZALENCENTRUM, TETERINGEN
FIETSEN BREDA PETER VAN DEN BROEK, BREDA
SCHOEN- EN VOETSPECIALIST SNOEREN, TETERINGEN
HYUNDAI VAN RIEL AUTOBEDRIJVEN, BREDA
JUMBO, TETERINGEN
BLOEMISTERIJ AARTS, TETERINGEN
APOTHEEKGROEP BREDA
SEYDLITZ NOTARISSEN, TETERINGEN
MEEUS ASSURANTIËN, BREDA

SPONSORS

Breda Bouw BV (Teteringen), Tandarts van de Sande (Teteringen), Autobedrijf van Kruysdijk (Prinsenbeek), Schildersbedrijf Bram van Pelt (Teteringen), Van Putten Autobedrijf
(Breda), LC by Berry’s (Breda),AWS Asfaltwerken BV (Someren),Van Wanrooy Transport
Logistic (Oosterhout), Van Wijlen BV (Sprang-Capelle), Drukkerij Zopfi (Oosterhout),
Ruitersportcentrum Balemans (Teteringen), Assurantiekantoor Drs. V.J. Beekers (Teteringen), Bloembinderij Cees van Eijck BV (Breda), Snackbar-partyservice Gebr. Joosen
(Teteringen), De Jong Deli (Teteringen), Slagerij van Kuijk (Bavel), Teteringse Troubadour
Gerrie Joosen, Installatiebedrijf Van Dijnsen (Breda), Installatiebedrijf van de Goorbergh
(Breda), Jumbo Golfwereld (Teteringen), IJsboerderij Snoek (Teteringen)

DONATEURS

Cafetaria Stollies, Project- en woninginrichting Jorissen, Mitra-slijterij Ad van Dongen,
Slagerij-traiteur Rommens, Fos financieel en fiscaal
Ook dank aan: Wielercomité Teteringen, Organisatie Zomerfeest Teteringen, Frans van
den Elshout, Eugenie Gijsbers, Brigitte Meeuwsen, hulpouders/vangers Raboloop, gemeenschapshuis ’t Web (De Stee), Sint Christophorus Princenhage (EHBO), Frans Jacobs (speaker), Niels van den Avoird (geluid), Jos Dilven (vervoer dranghekken), Toine
en Marianne Geerts van de Dorpsherberg, Kzoutniewete, FFF Anders en de KlepZijkers
en de vele overige vrijwilligers.

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
Als u meer wilt weten over deze interessante
hobby, of als u wellicht zelf deze kunstvorm
wilt beoefenen, kom dan 9 september naar
de Heemschuur. De expositie is geopend van
14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan tevens van de
gelegenheid gebruik maken om de permanente tentoonstelling in het museum te bezoeken.
De entree is gratis, echter een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van het erfgoed wordt
zeer op prijs gesteld.
Als u verder geïnformeerd wilt worden in de
erfgoedvereniging bezoek dan ook eens de interactieve website www.teteringserfdeel.nl

Na deze heerlijke, échte zomer gaan de ‘Vrouwen van Nu’ weer van start. Op 13 september
verzorgt Lia Verheul in de bovenzaal van de
Dorpsherberg een uiterst ‘serieuze lezing’ (met
een vette knipoog) over de vele plichten die het
vrouw-zijn met zich meebrengt. Natuurlijk komt ook de visie van de man om de hoek kijken en zijn visie blijkt echter
heel anders te zijn… We beginnen deze avond, zoals gebruikelijk, om 20.00 uur.
Vrijdag 21 september gaan we op de sportieve toer voor
de ‘Hap en Trap’. We fietsen een mooie route en eten op
verschillende adressen een smakelijk gerecht.
SchrijfWijzer is ook weer begonnen: elke maandag in de
even weken is er om 20.00 uur onder deskundige leiding,
een creatieve schrijfcursus in het parochiecentrum van de
Willibrorduskerk.
Ook het Crea-café is weer begonnen: elke eerste donderdag van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur zijn vrouwen op allerlei gebied creatief. Kom gerust eens kijken:
gewoon een kopje koffiedrinken mag natuurlijk ook!

KPJ Teteringen

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

De aspiranten van KPJ Teteringen bestaan deze maand
precies één jaar! Ze zijn trots om te vertellen dat ze maar
liefst 54 aspirant-leden hebben. En uiteraard nog altijd plek
voor nieuwe leden!
Het bestuur kijkt terug op een succesvol jaar vol verschillende activiteiten zoals lasergamen, een greppeltocht, een
dropping, een carnavalsparty en met als laatste activiteit
een 6-kamp. Tijdens het 6-kamp streden er 7 teams voor
de wisselbeker. Het was een gezellige, zonnige dag die
volgend jaar zeker herhaald zal worden.
We wachten natuurlijk geen jaar tot de volgende activiteit, er
kan alvast worden uitgekeken naar de activiteit van september! Deze activiteit zal worden gehouden in een maisdoolhof.
Houd voor de precieze invulling van deze activiteit en meer
informatie de website in de gaten: www.kpjteteringen.com/
kpjaspiranten

Nachtegaaltjes en krachtpatsers!

Zaterdag 10 november is het weer zo ver! Het Totdenringse
carnavalsseizoen zal knallend van start gaan tijdens het jaarlijkse Blèrsikkenbal. Daarnaast is er dit jaar een spectaculaire
wedstrijd voor iedereen!
Wat kunnen jullie dit jaar allemaal verwachten? We zullen de
avond, zoals elk jaar, starten met verschillende kapellen die
de boel lekker warm blazen. In alle hoeken van ons dorp zijn
mensen al bezig met het bedenken en voorbereiden van de

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

076 7510345

nieuwste carnavalskraker. Deze avond zullen zij gaan strijden
voor de eerste juryprijs en natuurlijk de Janus Oomen bokaal
(publieksprijs). Als het songfestival ten einde loopt, gaat de
strijd verder, maar dan op een heel ander vlak...
Ben jij die superman die altijd de zware vuilniszakken moet
sjouwen? Of die sterke vrouw die elke kurk uit een wijnfles
getrokken krijgt? Of ben jij die persoon die altijd wint met armpje drukken? Dan kun je dit jaar meedoen met de allereerste
Totdenringse ‘challenge’: wie is de sterkste van Teteringen?
De challenge is voor zowel jong als oud, dik of dun, kort of
lang, man of vrouw. De wedstrijd zal bestaan uit een aantal
ludieke en zware rondes waarna er 1 winnaar zal zijn. Die persoon mag zichzelf een jaar lang de eervolle titel ‘de sterkste
van Teteringen’ toe eigenen.
Wil je nog meedoen met het songfestival, en/of wil je meedoen met de wedstrijd, geef jezelf hiervoor op bij Marinka
Heesakkers (marinka_horsten@hotmail.com). Heb je geen
band? Geen probleem, regelen wij voor je!

Tweedehands kinderkleding kopen en verkopen

KinderKledingBeurs Teteringen

De scholen zijn inmiddels weer begonnen en het weer is nog
steeds zomers, toch is het al weer bijna tijd voor de najaars/
winterbeurs van KinderKledingBeurs Teteringen op zaterdag
22 september 2018 kan er in ‘t Web van 09.30 tot 12.30 uur
weer volop geshopt worden. Winterjassen, broeken, rokjes
en jurkjes, truien, blouses, bad- en sportkleding etc.; je kunt
het allemaal vinden bij KinderKledingBeurs Teteringen!
Verkopen
Heb je kinderkleding in de maten 80 t/m 188? Verkoop het
via KinderKledingBeurs Teteringen! Op de website is terug te
vinden op welke dagen en waar je de kleding kunt inleveren
en hoe je de kleding aanbiedt. I.v.m. het grote kledingaanbod
is KinderKledingBeurs Teteringen genoodzaakt maximaal 200
lijstnummers uit te geven. Lever je kleding dus tijdig in.
Bezoek onze site voor meer informatie over de KinderKledingBeurs Teteringen: www.kinderkledingbeursteteringen.nl
Wij zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. (facebook.
com/KinderKledingBeursTeteringen en Instagram kinderkledingbeurs.teteringen)

Bloemisterij
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur
Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44 - Teteringen
Tel.: 076 - 5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

Proeflessen Musicaja Zangschool

Van 17 t/m 19 september zijn er weer proeflessen bij de Musicaja Zangschool Breda. Bij Musicaja wordt door enthousiaste, ervaren en goed opgeleide docenten lesgegeven aan
kinderen, jongeren en volwassenen.
Naast individuele zanglessen zijn er voor kinderen en jongeren
op maandag, dinsdag en woensdag kleine zangklassen (max.
8 leerlingen per groep zodat iedereen genoeg aandacht krijgt)
in diverse leeftijdsgroepen. En er is op woensdag een kleuterkoor voor de jongste zangers en zangeressen!
Volwassenen kunnen zich aanmelden voor individuele zanglessen, een cursus Stemvorming voor Beginners of Gevorderden, het Dames Ensemble (lichte muziek), het Muziektheater
Ensemble en het Gemengd Koor (klassiek repertoire). Bij het
Gemengd Koor kunnen we zeker ook nog wat extra mannen
gebruiken. We werken met kleine groepen, zodat iedereen
goed tot z’n recht komt. Heb je altijd al eens willen uitproberen of zingen wat voor je is? Of heb je al zangervaring en wil je
je zangstem graag verder ontwikkelen? Meld je dan aan voor
een proefles via www.musicaja.nl, hier vindt u ook informatie
over het cursusaanbod en de proeflessen.

Reünie 25 jaar Budoschool Arashi

In november bestaat Bliemer Arashi Sport exact 25 jaar. Zondag 23 september wordt voor alle (oud) budoka’s, ouders,
vrijwilligers, etc. een reünie georganiseerd bij café De Pub
aan de Klappijstraat 9 in Oosterhout. Misschien vind je het
leuk om hier bij te zijn om, onder genot van een hapje en
een drankje, je oude sportvrienden weer eens te ontmoeten!
Iedereen die opgeeft via secretariaat@budokwaiarashi.nl is
welkom van 14.00 tot 17.00 uur.

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

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.
Open stal Hoeveneind 7: Curiosa verkoop op zaterdag 15
sept. van 11.00 tot 17.00 uur. Potjes en pannetjes opgepimpt
met herfstbloemen, herfstkransjes, meubeltjes, kinderspellen
en kleding. Kom gerust een kijkje nemen!

