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DORPSRAAD TETERINGEN

Bouwinformatie
over Teteringen
Vol verwachting wordt gewacht op de verdere ontwikkelingen van de voorzieningen
Na de presentatie van de plannen voor een
nieuw winkelcentrum is het naar buiten even stil. Er wordt
druk gewerkt aan het uitwerken van de plannen en met de
voorbereiding van een nieuw concept-bestemmingsplan. Na
de inbreng van organisaties (ook van de Dorpsraad!) wordt
het concept helaas pas in februari gepresenteerd en kan de
formele inspraak dan beginnen. Ook wordt op korte termijn
door de gemeente en de initiatiefnemers van een nieuw gezondheidscentrum een optie tot koop van de oude Rabobank
ondertekend. Naar verwachting betekent dat afbraak van het
pand en op die plaats nieuwbouw, immers het oude pand
is ook naar een verbouwing niet geschikt te maken voor het
nieuwe gezondheidscentrum. Het kan bijdragen aan het verbreden van de functie van het plein. Ook is er zicht op het
vullen van kuil bij restaurant By Tater. Er is een plan ingediend
voor drie woningen van twee woonlagen. Aangezien dit niet
past in het huidige bestemmingsplan en het ook niet voldoet
aan de geluidsnormen is de gemeente van mening dat hiervan mag worden afgeweken. Tegen dit voornemen kunnen
nog bezwaren worden ingediend.

Gezondheidscentrum Teteringen
In juli is de laatste berichtgeving geweest in de Allerlei omtrent
de ontwikkelingen van het Gezondheidscentrum Teteringen.
Destijds is aangegeven dat er verschillende locaties zijn onderzocht om het gezondheidscentrum te kunnen realiseren.
Dit in navolging op de uitspraak van het college van B & W
Breda in januari. Voorlopige conclusie was toen dat er nog 2
mogelijk geschikte locaties resteerden. Betreft de locatie op
het W. Alexanderplein en de Rabobank-locatie aan het plein.
Nu kan worden medegedeeld dat de Rabobank-locatie serieus verder wordt onderzocht op haalbaarheid voor het reali-

seren van het Gezondheidscentrum in Teteringen.
De initiatiefnemers hopen later dit jaar met meer informatie te
kunnen komen.

Blèrsikkenbal

We hebben er weer een jaar op moeten
wachten, maar aanstaande zaterdag is het
weer Blèrsikkenbal! Met o.a. de challenge
‘Wie is de sterkste van Teteringen?’, de onthulling van de
Prins en Raad van 11 en de presentatie van de Jeugdraad. En
natuurlijk is er héél véél muziek! Maar liefst negen deelnemers
strijden samen om de titel ‘Totdenringse Carnavalskraker
2019’, er is een optreden van Yes Mister en om het helemaal
af te maken verzorgt Spinners weer een toffe afterparty.
Kom dus ook naar het leukste feestje van héél Teteringen.
Op zaterdag 10 november in ’t Web. We beginnen om 20.00
uur, de toegang is gratis en het bier staat koud! Meer weten?
Kijk dan op www.facebook.com/blersikkenbal2018.

Vrouwen van Nu

In de maand november
staan de ‘Vrouwen van Nu’ twee excursies te wachten.
Na de inspirerende avond, waar beide eigenaressen het verhaal verteld hebben over het ontstaan van hun winkel, fietsen
we dinsdag 13 november naar de kinderboekenwinkel ‘De
Kinderboekentuin’ en ‘Dé Spellenwinkel’ aan de Speelhuislaan in Breda om de winkels te bezoeken.
Voor de tweede excursie, woensdag 28 november, trekken
we de wandelschoenen aan en lopen naar Woonzorgcentrum
Raffy aan de Bernard de Wildestraat in Breda, waar we de
lunch gebruiken. We kunnen kiezen of we een Indonesische
maaltijd gebruiken of de voorkeur geven aan de Hollandse
pot. Na de lunch lopen we naar het Indisch museum ‘Selamanya di dalam hatiku’. Het museum is een initiatief van
Stichting Arjati. Het is een plek waar het Indisch Cultureel Erfgoed bewaard en gevonden kan worden. Erfgoed helpt ons
tenslotte onze geschiedenis beter te begrijpen.

BEZORGING: 0165-578222

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 11 november
10.00 uur Woord- en Communieviering - werkgroep Liturgie
overweging Marlies van de Lisdonk - Willebrordkoor
Intenties Anneke Joosen-Joosen; Ad van Dun; Wim Leunissen;
Christina Backx-Havermans; Conny v.d. Brand e.v.
Walter Verdaas; ouders Rambelje-Son Won; Frans Ermes;
Ivonne Kremers-Vandemeulebroeke; Jan Schipperen;
Arnold v.d. Berg e.v. Anneke v.d. Berg-Smits;
Kees Balemans; Tineke Mertens-Claasens;
Coby Wirken-Baremans; Tom Bouwman.
Donderdag 15 november
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intenties o.a. Toon van Oosterhout; Tom Bouwman.
Overleden
Maandag 29 oktober is Tom Bouwman, echtgenoot van Rita Straver,
op 77 jarige leeftijd overleden. Zijn afscheid in onze kerk en zijn crematie in Oosterhout, waren maandag 5 november.

Uit het pastoraal team
Donderdag 25 oktober waren pastorale beroepskrachten,
teamassistenten en medewerkers van het bisdomkantoor bijeen voor de tweejaarlijkse HoEven-dag. De ontmoetingsdag
in Hoeven (Centrum Bovendonk) sloot dit jaar inhoudelijk aan
bij de bisdombedevaart 2019: Benedictus en ‘ora et labora’.
Geerten Kok lichtte het thema toe: ‘De benedictijnse spiritualiteit wijst erop dat er een tijd is voor alles, voor bidden en werken en voor ontspanning. Dat gaan we vandaag doen op de
HoEven-dag, even ho.’ Er werd een presentatie gegeven van
de bedevaart, zoals bij regionale informatiebijeenkomsten, en
er waren gevarieerde workshops. De bisschop heette iedereen welkom. Na een enkele personele mededeling, waaruit
de verbondenheid klonk van de aanwezigen en degene(n) die
niet aanwezig konden zijn, begon het programma.
Een van de workshops werd gegeven door pastoor Han Akkermans. Hij vertelde over het leven van de heilige Benedictus (480-547). Benedictus was van goede komaf, hij was van
plattelandsadel, en ging in Rome studeren. Maar de stad beviel hem niet. Benedictus wilde God zoeken en werd monnik.
Hij was een aantal jaren kluizenaar bij Subiaco, kreeg leerlingen en stichtte kloosters. Zijn belangrijkste geschrift is de
Regel die hij opstelde voor het kloosterleven. Deze bestaat uit
72 korte hoofdstukken en een proloog.
Han Akkermans: ‘Waarschijnlijk is de Regel in eerste instantie alleen geschreven voor het eigen klooster. Benedictus kon
daarbij terugvallen op een voorbeeld van een reeds bestaande regel voor kloosters, maar dat was veel gedetailleerder.
Benedictus geeft meer vrijheid aan het klooster om zaken lokaal in te vullen, als hij de ruimtes van het klooster beschrijft,
de werkzaamheden, en over het opnemen van kandidaten et
cetera. Onder de Regel ligt een visie. Een leven waarin Jezus
en God centraal staan.’
De Regel vond brede verspreiding via Engelse benedictijnse
monniken die hem introduceerden op vele plekken in Europa
en ook door een voorschrift van de keizer dat monnikenordes deze regel zouden volgen. Maar ook de ruimte voor interpretatie is een reden voor het succes van de verspreiding
van de Regel van Benedictus. Han Akkermans: ‘De abt moet
onderscheid toepassen, naargelang de plaatselijke omstandigheden. En hij moet bijvoorbeeld zorgen dat de sterken een
uitdaging hebben en de zwakken niet ontmoedigd raken.’
Van Benedictus is bekend dat hij schreef over ‘ora et labora’,
het evenwicht tussen geestelijke en lichamelijke activiteit. In
enkele passages die de deelnemers aan de workshop lezen
gaat het over heel praktische zaken: de maat die ieder moet
ontvangen, de weekbeurt in de keuken, degene die leest tijdens de maaltijden én over de maat van de drank. Daarover
zegt de Regel (40): ‘Wij lezen weliswaar dat wijn bij monniken

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

volstrekt niet past, maar omdat het vandaag de dag onmogelijk is de monniken daarvan te overtuigen, moeten we er in
elk geval voor zorgen dat wij niet drinken tot verzadigens toe,
maar met mate.’
Die aansporing sloot naadloos aan bij de bescheiden wijnproeverij-workshop deze middag. Andere workshops op de
HoEven-dag gingen o.m. over paus Johannes XXIII, van wie
het heiligdom wordt bezocht tijdens de bisdombedevaart
2019, en over het Italiaanse levenslied. Na de vespers werd
de ontmoeting afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 11 nov. 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. 11 nov. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 11 nov. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Park Zuiderhout

Donderdag 1 november
In eigen hand: hoe ver gaat zelfbeschikking?
De filosofieclub behandelt steeds een bepaald
thema of een vraag. Ieders inbreng is van waarde. Het gaat om wat jezelf denkt! De gedachten
zijn vrij! We komen elke eerste donderdag van de maand van
10.00 uur tot 11.30 uur bij elkaar en treffen elkaar in de ontvangsthal. De kosten voor deelname (inclusief een kopje koffie of thee) zijn €3,50.
Maandag 12 november - Levenskunst Zuiderhout
Een pelgrimstocht door Noorwegen
Op maandag 12 november om 19.30 uur geeft Ronald Hage

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

voor Levenskunst Zuiderhout een levendige presentatie over
zijn pelgrimstocht langs het Olavspad door Noorwegen. Tijdens zijn tocht informeerde hij dagelijks zijn vrienden en bekenden met verhalen en foto’s over zijn belevenissen. Later
schreef hij er een boek over en stelde hij een beeldpresentatie
samen.
Ronald Hage neemt ons mee in zijn ervaringen. We volgen
het 643 kilometerlange pelgrimspad van Oslo naar Trondheim, vroeger Nidaros geheten. Hij liep dit pad in 2016 in zijn
eentje, met volle bepakking in 34 dagen.
Het wordt een mooie impressie van een bijzonder avontuur.
Zonder twintig kilo in je rugzak, zonder klimmen en dalen,
zonder regen en hete zon, zonder spierpijn en moeilijke Noorse woordjes loop je deze avond toch dit prachtige pelgrimspad mee.
Ronald Hage was voorheen docent aardrijkskunde aan het
Onze Lieve Vrouwelyceum te Breda.
Er wordt een bijdrage gevraagd van €5,00 per persoon. 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, uiterlijk donderdag 8 november bij het Serviceteam, via serviceteam@
parkzuiderhout.nl of tel.: 076 - 578 40 00.
De donderdagen 8 en 22 november - herfstmenu
Het gastronomisch team organiseert twee avonden rond een
herfstmenu. Op deze avonden bent u vanaf 16.45 uur van
harte welkom in de Bieënkorf. De prijs voor een geheel verzorgde avond in een sfeervolle ambiance bedraagt €18,00
p.p. inclusief twee drankjes naar keuze. Ook hier verloopt de
aanmelding (uiterlijk op de maandag in de week van het diner)
via het Serviceteam: tel.: 5784000 of e-mail: serviceteam@
parkzuiderhout.nl
Vrijdag 23 november
Een kunstveiling voor de Tovertafel
Op vrijdag 23 november om 19.00 uur, start er een benefietkunstveiling bij Park Zuiderhout. Tijdens deze kunstveiling

KONINGSDIJK 24
OOSTERHOUT
tel.: 0162-453159
heeft u de mogelijkheid om op een unieke manier kunst aan
te schaffen én steunt u een bijzondere doel, want de volledige
opbrengst wordt ingezet voor de aanschaf van een Tovertafel.
Bekende en minder bekende kunstenaars uit Breda en omgeving hebben voor deze kunstveiling stukken gedoneerd, elk
met een eigen verhaal en een eigen unieke stijl.
De veiling wordt geopend door de heer Quaars, wethouder
Bouwen en Wonen, Evenementen en Sport van Breda, en
een professionele veilingmeester leidt de avond.
Hij zal zorgen voor een fantastische sfeer én hopelijk voor een
mooie opbrengst. We zitten nu ongeveer op de helft van het
bedrag dat we nodig hebben voor de Tovertafel en met deze
fantastische kunstveiling hopen wij weer een heel stuk dichterbij te komen bij het te behalen doel.
Entreebewijzen zijn verkrijgbaar op voorinschrijving via het
Serviceteam of de gastvrouwen in de ontvangsthal van Park
Zuiderhout. Entree: €15,00 incl. heerlijk hapje en drankje. De
catalogus met veilingitems ontvangt u na uw aanmelding.
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 een prachtig zicht op de mooie binnentuin, 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. Graag tot ziens!
Vier het leven, in Park Zuiderhout.
Arnold Janssenlaan 46 - 4847 DK in Teteringen - tel.: 5784000
zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl - www.parkzuiderhout.nl

Heemschuur de Stee

GUNSTIGSTE in de regio. OPSLAG particulier

Den elfde van den elfde is De Stee open
en zakelijk vanaf 1 m². Verwarmd, beveiligd en
Op zondag 11 november begint officieel het cargeventileerd.
GOED bereikbaar. Tel.: 076-3033544.
navalsseizoen. Voor het gros van Nederland is
www.markoever.nl - info@markoever.nl
11 november een normale dag. Maar fervente
carnavalsvierders hebben deze datum al
rood omcirkeld in de agenda staan. WelFysiotherapie
licht kunnen zij er de aantekening bij maken dat dan ook
heemschuur de Stee open is. Dus alle gelegenheid om
Manuele Therapie
daar nog even na 11-11 uur heen te gaan.
Geriatrie Fysiotherapie
In het museum de Stee is mede een gedeelte ingericht
Oncologie Fysiotherapie
voor de verenigingen in Teteringen, waaronder tevens
Oedeemtherapie
het carnavals gebeuren. Daarnaast zijn natuurlijk de verschillende stijlkamers, gereedschappen en de andere
FysioFit
attributen zeker een bezoek waard. Het is zondag de
voorlaatste keer dat de heemschuur dit jaar is geopend.
U bent van harte welkom van 14.00 tot 16.00 uur. De
entree bestaat uit een vrijwillige bijdrage, bestemd voor
het onderhoud van het erfgoed. Alaaf!
Wilt u meer weten over de Vereniging Teterings Erfdeel
bezoek dan de website www.teteringserfdeel.nl
Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Lezing Tools to Work
Revalidatie tijdens en na kanker
Op 13 november a.s. organiseert de Vereniging Teterings Erfdeel een interessante en informatieve lezing die
wordt verzorgd door medewerkers van Tools to Work.
De stichting Tools to Work, voorheen de derde wereld
werkplaats, is een non-profit instelling die mensen helpt
een zelfstandig bestaan op te bouwen. Onder deskunPraktijk Fysiotherapie
dige begeleiding worden mensen in Nederland met afW.
Alexanderplein
11 4847 AL Teteringen
stand tot de arbeidsmarkt begeleid naar re-integratie. Zij
bieden tevens gereedschap aan vakonderwijs en startende ondernemers in Afrika.
De lezing, verlevendigd met filmbeelden, wordt
gehouden in Gemeenschapshuis ’t Web en begint om 20.00 uur.

M
FYSIO

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

www.my-fysio.nl

076 7510345

In ‘t Web:
MuziekCafé
Zondag 18 november a.s. om
14.00 uur treedt ‘The Old Fashion Band’ voor u op. Een muzikale middag met
een Soft-Swing-Serie van voor 1950, met 2 zangeressen. Muzikale gast: violist Paul Hendriks. De
entree is gratis. Zie ook www.theoldfashion.nl
Kerstmarkt
Op 9 december a.s. is er weer een kerstmarkt in
‘t Web van 10.30 tot 16.00 uur.
Wil jij met een kerst-tafel op onze markt staan?
Geef je dan snel op. Deelname is gratis.
Meld je aan via email: info@tweb-teteringen.nl
of aan de bar van ‘t Web en geef tevens aan
of je een of twee tafels wenst te gebruiken.
De opbouw van de markt is vanaf 09.30 uur.
Nieuwe gastheer/-vrouw
‘t Web is dé Hotspot van Teteringen. De plek
waar heel Teteringen welkom is en het huiskamergevoel van Teteringen kan ervaren. De
afgelopen jaren zijn er diverse vernieuwingen
doorgevoerd, zoals nieuwe kleuren en aankleding en een nieuwe huisstijl. We groeien
omdat we meer activiteiten voor verschillende
doelgroepen aanbieden. En we willen door
met deze beweging! Daarom breiden we uit
en zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers!
Wat ga je doen bij ons?
Geen dienst is hetzelfde. Achter de bar zorg
je overdag voor lekkere koffie of thee met iets
lekkers. ’s Avonds schenk je verschillende
(speciaal)bieren uit. Je bereidt af en toe een
tosti of frituurt lekkere borrelhapjes en gaat
daarmee rond. Je zorgt er in ieder geval voor

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
dat iedereen die te gast is bij t Web zich welkom voelt en vlot
geholpen wordt.  
Wie ben jij?
Jij bent vrolijk, straalt enthousiasme en plezier uit. Je bent niet
bang om je mouwen op te rollen en zaken aan te pakken. Je
vindt het gezellig om een praatje te maken met mensen, zonder daarbij het overzicht te verliezen. Het is fijn als je horeca
ervaring hebt en goed om kan gaan met drukte of pieken
tijdens diverse activiteiten en ten minste 1x per 14 dagen beschikbaar bent.
Wat bieden wij?
Een plek waar je je thuis voelt, binnen een vrolijk, gezellig en
sociaal team. Uren in overleg op diverse werktijden, zodat het
passend is bij je huidige werk of privé leven. Uiteraard zorgen
wij ook voor een vrijwilligersvergoeding.
Voor vragen of direct een gesprek neem je contact op met
onze beheerder Pierre Jacobs via info@tweb-teteringen.nl

Het Eetpunt in ‘t Web

Vrijdag 2 november (Indonesisch)
Mini Loempia; nasi met saté, atjar en kroepoek; spekkoek.
Vrijdag 9 november (Frans)
Heldere bouillon; Boeuf bourguignon met gebakken krielaardappeltjes/rijst; Frans kersentoetje.
Vrijdag 16 november (Indiaas)
Linzensoep; Curry met (zoete) aardappel; (mango) lassi.
Vrijdag 23 november
Groentesoep; Friet met kroket/frikandel en frisse salade; IJs
van Snoek.
Vrijdag 30 november (Winterkost)
Erwtensoep; Pannenkoeken; Pudding.
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 12.45 uur.
De mooie bloemen op tafel worden wekelijks geschonken
door Bloemisterij Adriaan Aarts.

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

Bloemisterij

IVN Natuurwandeling
Landgoed Valkenberg

Zondag 11 november a.s. nemen de gidsen
van IVN Mark & Donge u mee door het toen en
nu van dit schitterende landgoed.
Landgoed Valkenberg maakt onderdeel uit van de landgoederengordel ten zuiden van Breda. Het is een prachtig gebied met een rijke historie en biedt een afwisseling van bos
en weilanden, beken en vijvers, monumentale lanen en smalle
slingerpaadjes. Nu in haar herfstpracht is het landgoed op
z’n mooist. Een bont gekleurd bladerdak, paddenstoelen die
overal de kop opsteken en een bodem bezaaid met boomvruchten. De natuur kondigt luidkeels de naderende winter
aan. Een absolute aanrader voor wie wil genieten van dit
prachtige seizoen. Ga mee en proef de herfstsfeer.
Vertrek om 14.00 uur vanaf de ingang van het landgoed, einde
verharding van de Valkenburgseweg in Ulvenhout. De wandeling duurt anderhalf à twee uur en is vrij toegankelijk. Meer
informatie op www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

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

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
18.00 uur‘Het
bijIJzertje’
Drukkerij
Zopfi
Voorofaltot
uw donderdag
strijkgoed: Strijkservice
Teteringen

www.hetijzertje.nl - tel.: 06-20873275.
Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 in Breda, tel.: 0765416122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com
Zie ook www.ingridmeester.nl

