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Breda streeft naar
meer burgerparticipatie
De Gemeenteraad van Breda heeft haar vergaderstijl drastische gewijzigd. Daardoor krijgen
plannen vanuit de bevolking een grotere kans
om in de raad behandeld te worden. Zo is er onlangs een bijeenkomst geweest waarbij jonge inwoners (ook uit Teteringen
en met steun vanuit de Dorpsraad) hebben gepleit voor de
bouw van meer starterswoningen in de vorm van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Ook is de gemeente
vorig jaar als proefproject in Prinsenbeek en Princenhage gestart met Breda Begroot. In dit systeem krijgen de inwoners
meer inzicht in de kosten die de gemeente maakt in hun wijk.
Doel is niet alleen inzicht, maar ook wensen om verschuivingen binnen het budget voor te stellen voor een betere leefbaarheid. Deze activiteit zal in het lopende seizoen worden
uitgevoerd in enkele andere gebieden. Los daarvan gebeurt
er ook in Teteringen al het een en ander op dit gebied. Voorbeelden daarvan zijn de in overleg met de bewoners uitgevoerde aanpassingen aan de bestaande speelvoorzieningen
en de keus voor een flinke nieuwe speeltuin in de Lammertiend voor alle nieuwbouw in de Bouverijen. Dit laatste ten opzichte van de gebruikelijke ‘postzegelspeelplaatsen’ zoals die
in rest van Teteringen vaak zijn gerealiseerd. Ook bij de mogelijke inpassing van beide initiatieven op/aan het Willem
Alexanderplein wordt de hele bevolking duidelijk betrokken.
Zelfs een verkiezing van de burgemeester staat op de landelijke agenda. De toekomst zal uitwijzen of deze meer democratische besluitvorming zal leiden tot een beter resultaat en
een grotere tevredenheid over het beleid van de overheid.

Vrouwen van nu

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

Na de pauze zal hij anoniem de tevoren gestelde vragen van
onze leden beantwoorden.
Voor deze avond geldt: introducees zijn van harte welkom!
Donderdagochtend 5 oktober en 2 november is er weer creacafé in het Bakhuis in ’t Web. Ook de creatieve schrijfavonden, SchrijfWijzer, zijn weer begonnen: in de even weken op
maandagavond in de ontmoetingsruimte van de kerk.
Samen Teteringen Zijn!

Dorpsplatformteteringen
U weet het nu toch wel? Als u een idee heeft op sociaalmaatschappelijk gebied voor Teteringen waardoor het nog
leuker wordt om in Teteringen te wonen moet u bij ons zijn:
Dorpsplatform Teteringen.
Wij zijn er voor u, geven advies op allerlei gebied en brengen
mensen, verenigingen etc. samen.
Uiteraard gaat het ook hierbij om geld! Wij weten de weg, niet
alleen als het over een financiële bijdrage van de gemeente
gaat maar wij kunnen ook helpen om op andere wijze organisaties en financiën op orde te brengen en/of te ondersteunen.
Een aantal dorpsgenoten en verenigingen zijn u voorgegaan,
bent u de volgende? Kom eens praten! We vergaderen eenmaal per maand in ’t Web of stuur eerst een mail naar: dorpsplatformteteringen@gmail.com

Agenda Euphonia
28 oktober 20.00 uur - OLV Breda
Galaconcert met Suzan Seegers, Euphonia
Teteringen en balletschool Nana Vanderpluym
Kaarten à € 10,- te bestellen via www.euphoniateteringen.nl
4 november 20.00 uur - ‘t Web
Movies in Concert- Family Edition
Concert met filmbeelden op groot scherm.
Kaarten à € 2,50 te bestellen via www.euphoniateteringen.nl

Dinsdag 17 oktober om 20.00 uur
is notaris Mr. F.A.B.C. van Vlokhoven te gast bij de Vrouwen
van Nu in de bovenzaal van De Dorpsherberg. Voor de pauze
zal hij vertellen over gevolgen die de wet verbindt aan gebeurtenissen in je leven (geboorte, trouwen, samenlevingscontract, scheiden enz.), maar hij vertelt ook over schenking en
nalatenschap.

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 15 oktober
Eucharistieviering - Pater Richard Lobo
10.00 uur
Willebrordkoor
Misdienaars Erika van den Broek; Rose Marie Muskee
Intenties
Christ Rombouts (jgt); Jacques en Pop OomenVerpaalen; ouders Rijk-Jutte; Cees Kleindop; Liza
Aarts e.v. Jan Rombouts; Jac en Corrie v.d. Veekenvan Haperen; Ria v.d. Boomen e.v. Harry van Geffen;
Jo Snoeren-van Zon; Thomas Graham; Toos Hooghwinkel-van Meer; Pietro de Jong; Ria Fens-Hoevenaar.
Donderdag
08.45 uur
09.00 uur
Intenties

12 oktober
Rozenhoedje
Eucharistieviering - Pater SVD
o.a. Ria Fens - Hoevenaar.

Overleden
Zaterdag 30 september is Ria Hoevenaar, echtgenote van Ad
Fens, op 73 jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze
kerk en haar crematie in Breda, waren donderdag 5 oktober.
Uit het pastoral team
Zoals u hebt kunnen lezen, heeft Pater Richard Lobo zich
sinds 17 september bij onze communiteit gevoegd. In de
media van vorige week heeft hij zich voorgesteld. We zijn heel
blij met zijn komst. Eindelijk zijn we nu als missionaire gemeenschap voltallig zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
Nu kunnen we beginnen met de planning en de invulling op
de vraag: ‘Wat kan onze missionaire SVD communiteit voor
de Augustinus Parochie betekenen?’.
Wellicht hebben sommige mensen zich afgevraagd: wat
doen die ‘nieuwe paters’ nu eigenlijk?. Ze hadden zich misschien voorgesteld dat er onmiddellijk veel nieuwe dingen
zouden gaan gebeuren. Dat was echter niet mogelijk aangezien we niet voltallig waren. Integendeel: gedurende de
maanden juni, juli en augustus was ik de enige aanwezige
pastor van de SVD communiteit. Gelukkig hebben de overige leden van het pastorale team hard gewerkt zodat we
elkaar goed konden aanvullen. Pastor Jaques Brooymans en
verschillende andere priesters van het Missiehuis in Teteringen hebben ook goed geholpen zodat we hebben kunnen
zorgen dat het pastorale werk in onze Augustinus Parochie
min of meer normaal door is kunnen gaan. Dank aan allen die
hieraan hebben meegewerkt! Soms is het wel eens fout
gegaan zoals bij de weekvieringen in Teteringen waarvoor
onze oprechte verontschuldiging.
Bij de laatste vergadering van het pastorale team waarbij Pater Richard en Pater Edmund aanwezig waren hebben we
een groot gedeelte van de pastorale taken onder elkaar verdeeld. Het resultaat hiervan zal binnenkort aan u bekend gemaakt worden. Wel kan ik u al zeggen wie de eerst verantwoordelijke pastores voor de verschillende parochiekernen of
kerkplekken zullen zijn. Om verschillende redenen hebben we
voor de eerst verantwoordelijke pastor gekozen én voor zijn
assistent. We hebben de volgende verdeling gemaakt: Pastor Ben Hendriksen voor de Franciscus (als tweede: Pater
Richard), voor de Willibrord in Teteringen Pater Bert Wooning
(als tweede: Pater Richard Lobo), voor de Michaël Pater Richard Lobo (als tweede Pater Bert Wooning) en voor de Lucas: Pater Edmund Owusu (tweede Pastor Ben Hendriksen).
Abusievelijk is er in het parochiebulletin verschenen dat Pater
Richard nu al mijn taken zal overnemen. Dat is nog niet het
geval. Dat zal pas gebeuren op zondag 14 januari 2018. Dan
zal de Bisschop van Breda in een gezamenlijke parochieviering in de Franciscuskerk de taak van administrator van de
St. Augustinus parochie plechtig overdragen aan Pater Richard Lobo. Tot aan die datum zal ik de taak van administrator van de Augustinus parochie nog blijven vervullen.
Op dit moment leeft er bij ons samen in de communiteit nog

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

een ander lid van onze congregatie. Hij is afkomstig uit de Filippijnen en in de maand april hiernaartoe gekomen. Hij heet
Pater Gilbert Razón. Hij is hier om de Nederlandse taal te leren en we zijn heel dankbaar dat verschillende vrijwilligers van
onze parochie hem daarbij helpen.
In de komende weken en maanden zullen we als missionaire
SVD gemeenschap gaan zien wat onze communiteit, behalve de pastorale hulp in deze parochie, voor u op andere gebieden kunnen betekenen. We zullen u op de hoogte houden
van de voortgang daarvan. Wij zijn blij en u bij voorbaat dankbaar voor welke suggestie dan ook die u ons hierbij kunt
geven.
P. Bert Wooning SVD
Het paasei en de kerkschoonmaak
Er was eens een paasei, dat al heel lang, goed verstopt, lag
te wachten totdat het eindelijk gevonden werd. Soms hoorde het ei wel kinderstemmen, maar nooit kwam een van de
kinderstemmen zo dichtbij, dat ze het ei zagen liggen .......
Dit had zo maar het begin van een klein sprookje kunnen zijn,
maar nee … het paasei werd afgelopen dinsdag gevonden in
de Willibrorduskerk tijdens de grote jaarlijkse schoonmaak.
Een groep vrijwilligers, mannen en vrouwen zetten afgelopen
dinsdag hun schouders onder deze klus en het resultaat mag
er zijn. Na enkele uren van hard werken was de klus voor het
overgrote deel geklaard en ziet het interieur er weer schoon
en fris uit. Dank je wel mannen en vrouwen voor jullie hulp!
Behalve het paasei vonden ze nog wat kleingeld en heel veel
kauwgom. Voor het geld steken we een kaarsje op, dankbaar
voor zoveel vrijwilligers, die zo onze kerk mee in stand houden. En de kauwgom, die hebben we maar weggegooid.
Bijbelcursus
Al 13 jaar zijn Bijbelboeken onderwerp van gesprek in onze
cursus. Dit jaar staan de wijsheidsboeken centraal met ‘t boek
Spreuken, Prediker, Wijsheid, Wijsheid van Jezus Sirach en
Hooglied. In december besteden we aandacht aan de geboorteverhalen. We lezen teksten, er wordt uitleg bij ge-geven en er ontstaan heel vaak boeiende en geanimeerde discussies. Een aanrader voor wie zich wat meer in de bijbel wil
verdiepen. Ook voor wie nog niet eerder heeft meegedaan
zijn deze avonden prima te volgen.
Data van samenkomst op dinsdag 10 oktober, 14 november,
12 december, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 8
mei, steeds om 20.00 uur in het parochiecentrum Michael.
De kosten bedragen € 2,00 per avond, koffie/thee inbegrepen.
Opgeven bij het parochiecentrum Michael (5219087), Willibrordus (5713203) of bij een van de begeleiders Fer van
Assche, 5713387 en Marga de Ridder, 5146765.
Missionaris Kees Akkermans
In 1970 werd hij benoemd in Tanzania, in het bisdom Rulenge. Hij begon op het klein seminarie Katoke om dat zelfvoorzienend te maken. In twee jaar tijd had hij 25 ha ontgonnen.
Hij werkte samen met 3 Tanzaniaanse onderzoekcentra: Ukiriguru, Kilosa en Moshi. Als hij voor hen een proefveldje aanlegde, kreeg hij van hen verschillende variëteiten
zaden en advies. Hij schreef 23 februari 1973:
‘Zeer interessant, en leerzaam als het gaat om
bepaalde variëteiten uit te proberen’. Zo had hij
20 soorten tarwe en 15 soorten sojabonen; en hij
had uitgevonden dat men in die streek 2x per
jaar tarwe en bonen kon verbouwen en dat druiventeelt ook mogelijk was.
Rond Pasen 1973 verhuisde hij naar de bisschopsstad Rulenge. Even buiten die plaats begon hij met het ontginnen van een vallei van 10
km bij 400 meter die er, vol riet, ongebruikt bij
lag. Het regenwater kon er niet weg. Met een
kleine graafmachine groef dhr. Kees Buis uit
Bergen op Zoom een kanaal van 2 meter breed
in de lengte van de vallei, met dwars erop enkele afwateringssloten. Door sluizen in het kanaal
kon men de waterstand regelen. Voor de rijstbouw liet hij meer dan 35 soorten komen van

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

over de hele wereld en ontdekte dat de soort, die het best
voldeed, van enkele kilometers juist over de grens kwam, uit
Burundi! Omdat men de waterstand kon regelen kon men tijdens het droge seizoen enkele malen bonen oogsten, tomaten en groenten oogsten. Een indrukwekkend project. President Nyerere kwam het persoonlijk bekijken en bespreken.
Vanaf 13 december 1991 was hij verantwoordelijk voor de
garage van het bisdom. Hij deed het niet graag maar iemand
moest het doen en hij vervulde zijn taak ruimhartig.
wordt vervolgd
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 15 okt. 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.
Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 15 okt. 10.00: Pastor Mw. D. IJsseldijk.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 15 okt. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.

Heemkundekring Teterings
Erfdeel - Erfgoed
Heemschuur de Stee zondag 15 oktober open
Erfgoed is de term om datgene aan te duiden wat
men van de voorouders erft. Met andere woorden,
de term erfgoed wordt toegekend aan zaken die mensen
waarderen, waarmee zij zich identificeren en die ze willen bewaren voor toekomstige generaties (wikipedia).
Er wordt onderscheid gemaakt in materieel erfgoed en immaterieel erfgoed, waarbij materieel erfgoed is onder te verdelen in: roerend erfgoed (verplaatsbaar, zoals archieven, verzamelingen, collecties) en onroerend erfgoed (niet verplaatsbaar, als landschappen en monumenten).
Immaterieel erfgoed is niet tastbaar erfgoed: verhalen, dans,
muziek, theater, ambachten, tradities ...
Als u zondag rondwandelt in de heemschuur zult u natuurlijk
voornamelijk roerend erfgoed aantreffen in de diverse stijlkamers, in de vitrines en op de werkvloer. Aan al deze attributen zal waarschijnlijk wel een verhaal verbonden zijn. Mocht
u tijdens uw rondgang zich iets daarvan herinneren of weten,
vertel het aan een van de aanwezige bestuursleden. U kunt
uw informatie ook vermelden op het contactformulier op onze website (www.teteringserfdeel.nl).
Heemschuur de Stee is geopend van 14.00 tot 16.00 uur en
is gevestigd op het Zuringveld 1A in Teteringen.
Biesbosch #Waterland#
Op 17 oktober houdt Peter Sommer een interessante lezing
over de ontwikkeling van de Biesbosch. Peter, wonend in Teteringen, komt oorspronkelijk uit Drimmelen. Daardoor kwam
hij vaak in de Biesbosch en groeide zijn interesse voor de
ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van dit gebied. Met
een vriend heeft hij namens de Stichting Nereus een veldgids
samengesteld en uitgegeven waarin de vele aspecten van de
Biesbosontwikkeling worden verwoord.
Samenvatting lezing: De veranderingen t.g.v. de overstroming in 1421 en de landaangroei in de eeuwen daarna hebben een grote invloed gehad op het wonen en werken in en
rond de Biesbosch. In de voordracht zitten aspecten als waterhuishouding, visserij, griendcultuur, inpoldering en bewoning. Ook de tweede wereldoorlog en de nieuwste ontwikkeling, het teruggeven van ingepolderd gebied aan het water
komen aan de orde.
De presentatie van dit stukje erfgoed vindt plaats in ’t Web en
begint om 20.00 uur. De entree is vrij toegankelijk.

Korte cursus ‘Kijk op bijen’
Maak kennis met wilde bijen en honingbijen
Achteruitgang van de wilde bijen-populaties, sterfte onder
honingbijen…, bijen komen regelmatig in het nieuws.

Bloemisterij

www.bloemisterijaarts.nl
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur

Bloemisterij Aarts-Hoolstraat 44
Zelf repareren?
Begin met uit te zoeken waar de storing zit.
Volg de workshop ‘Werken met de multimeter’
(categorie 1). Een middag of avond in Teteringen in een
kleine groep (ca. 5 personen). Tussendoor een pauze.
Ook voor dames.
Theorie praktisch uitgelegd, bedienen, aflezen en
interpreteren, onderdelen herkennen en oefenen.

Prijs € 50,-- met Bredapas € 30,-- Meter in bruikleen.
Info: s-college@online.nl of bel Ton Wirken 06-47345136.

Verspreiding Aller-Lei
Tel.: 0165-578222
Veel gemeenten en particulieren nemen maatregelen om bijen te helpen. Maar wat weten we eigenlijk over bijen? Wat
houdt ‘bijvriendelijk handelen’ precies in? U leert er meer over
in de korte cursus Kijk op Bijen. Aat Rietveld, bijenambassadeur, neemt u mee in de fascinerende wereld van de bij.
Bijen zijn erg belangrijk voor mens en natuur. Ze hebben alles
te maken met biodiversiteit. De honingbij is de meest bekende bij maar er zijn nog 357 andere bijensoorten, waarvan er
een aantal in de cursus de revue passeren. Iedereen kan iets
doen om bijen helpen, door aanplant van de juiste bloemen
in tuin en door het bieden van nestelgelegenheid. Ook daarover hoort u meer. Kortom, ‘n cursus die je niet mag missen!
De cursus wordt gegeven op dinsdag 17 en 24 oktober en
op 7, 14 en 21 november, steeds van 19.30 uur tot 21.30
uur. Locatie is Talentenfabriek De Faam, Liniestraat 19 in
Breda. De kosten zijn € 45,09 (incl. een pot honing en koffie/thee). U kunt zich aanmelden bij Aat Rietveld, tel.: 076 5219679 of yoga.riet@ziggo.nl

IVN–natuurwandeling
Dal van de Bavelse Leij
Op zondag 15 oktober gaan de Natuurgidsen
van IVN Mark & Donge op stap in dit aantrekkelijke beekdal.
In het project Breda Binnenste Buiten verkennen de Bredase
Natuurverenigingen dit jaar de Bavelse Leij. KNNV, IVN en de
Westbrabantse Vogelwerkgroep inventariseren wat er zoal
leeft in en rond deze beek aan zoogdieren, vissen, amfibieën,
insecten, paddenstoelen en planten. Tijdens deze wandeling
willen we dit graag met iedereen delen.
Het thema deze middag is ‘Bron, Bisdom en Beekdal’. Het
brongebied van de beek ligt in landgoed de Grote IJpelaar het voormalige seminarie, waar nu Kunstacademie Sint Joost
is gevestigd. Dit brongebied is in bezit van het Bisdom Breda.
In 2005/06 heeft Waterschap de Brabantse Delta deze Leij
omgevormd tot een natuurlijk slingerende beek met glooien-

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
de oevers, waarlangs spontane natuurontwikkeling
op gang is gekomen. Nu is het een attractief gebied
met stapstenen, knuppelbruggetjes en een houten
vlonderpad.
Vertrek om 14.00 uur vanaf Koolpad 14a in Bavel
(Dierenartsenpraktijk). De wandeling duurt anderhalf
tot twee uur en is vrij toegankelijk. Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

Passie en Hoop in Wenen
Het Concertkoor Breda o.l.v. Geert van den Dungen
begeeft zich in het 107de jaar van zijn bestaan vol
‘Hoop en Passie’ in Weense sferen. Prachtige werken staan op het programma (Requiem van W.A.
Mozart en Nelson Mis van J. Haydn).
Mozarts Requiem behoeft geen aanbeveling. Als u
gevraagd zou worden wat de mooiste kerkmuziek
is, dan zult u ongetwijfeld het Requiem van Mozart
in een adem noemen met de Mattheus Passion. Mozart
begon deze compositie vijf maanden voor zijn dood in
Fysiotherapie
december 1791. Zijn leerling Joseph Eybler en vriend
Manuele Therapie
Franz Xavier Süssmayer voltooiden het.
Haydn werkte aan zijn Missa in Angustiis (nood, benardGeriatrie Fysiotherapie
heid) in de zomermaanden van 1798. Tijdens het schrijven
Oncologie Fysiotherapie
van het Benedictus versloeg admiraal Horatio Nelson de
Oedeemtherapie
Fransen in de slag bij de Nijl. Vandaar ook wel de Nelson
FysioFit
mis.
Het koor wordt begeleid door een viertal jonge, veelbelovende zangers, die in de wereld van de koorzang al grote
bekendheid genieten. Eén van hen, sopraan Margreet
De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
Rietveld, kreeg vorig jaar lovende reacties bij ons najaar
concert gewijd aan de Habsburgse Klassieken Haydn,
Mozart en Adlgasser.
Het succesvolle symfonieorkest ‘Accademia Amsterdam’ Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Revalidatie tijdens en na kanker
keert terug in het najaar concert van 2017 en zorgt voor
instrumentele ondersteuning van koor en solisten. Het
ensemble bestaat uit musici opgeleid in de traditie van de
www.my-fysio.nl
authentieke uitvoeringspraktijk. De leden treden regelmatig op in bekende Europese barokorkesten.
Orkest: Barokorkest Accademia Amsterdam. Solisten:
Praktijk Fysiotherapie
Margreet Rietveld - sopraan; Chantal Nysingh - alt;
W.
Alexanderplein
11 4847 AL Teteringen
Stephan Adriaens - tenor; Matthew Baker - bas.
Zondag 5 november 2017 om 15.00 uur in de Sint Willi076 7510345
brorduskerk. Kerk open 14.15 uur. Gratis parkeren. Het
concert duurt incl. pauze, ruim 2 uur. Gelegenheid tot nazit
in de Dorpsherberg te Teteringen. Kaarten à € 25,00 (incl.
consumptie en programmaboek) verkrijgbaar via www.concertkoor.nl (076-5411905), de Vrije Boekhandel, boekhandel
Van Kemenade & Hollaers, VVV en Bloemisterij Aarts.

M
FYSIO

Zweeds super-talent in Chassé
Beaux Jazz en Chassé Theater presenteren in het kader van
Sound of Europe op 28 oktober a.s. Viktoria Tolstoy.
De Zweedse zangeres Viktoria Tolstoy is in 1974 geboren in
het kleine stadje Sigtuna, in de buurt van Stockholm. Ze heeft
Russisch bloed in haar aderen. Haar overgrootvader was de
zoon van de wereldberoemde schrijver Leo Tolstoy.
Victoria is een talent van nature. Iemand die weinig nodig
heeft om heel diep te gaan. Er is geen uitleg nodig bij het leren van nieuwe nummers; bij opnames hoeft zelden iets opnieuw gedaan te worden. Viktoria is een buitengewoon getalenteerde zangeres met een bijna eng instinct voor verschillende stijlen en modi. Haar intrigerende, bitterzoete en haast

smeltende stem, onthullen haar Zweedse
hart en Russische ziel.
Ze is bovendien goed gezelschap en altijd
in voor gezelligheid, zowel op het podium
als daarbuiten. Heel belangrijk voor de samenwerking met de musici.
Haar lach is aanstekelijk, en haar gevoel
voor humor groot. Vaak met een twist maar
altijd positief. Haar charmante verschijning
blijft nooit onopgemerkt.
Kortom: Viktoria is een zangeres die alles in
huis heeft voor een geslaagd optreden.
Viktoria trad wereldwijd op met jazzgrootheden, zoals Ray Brown en McCoy Tyner.
Maar ze concentreerde zich vooral op het
ontwikkelen van haar carrière in Zweden.
Ze bracht een groot aantal cd’s uit o.a. op
het Duitse label ACT.
Haar show In het Chassé Theater Meet me
at the movies is een emotionele reis door
de filmgeschiedenis. Met ondermeer muziek uit de klassieker Casablanca, Lars von
Trier's Dancer in the dark en Charlie Chaplin's Modern Times. Maar bijvoorbeeld ook
met Seal's Kiss from A rose uit Batman Forever en Out here
on my own uit de film Fame.
Line-up: Viktoria Tolstoy vocalen, Krister Jonsson gitaren,
Mattias Svensson basgitaar en contrabas, Rasmus Kihlberg
drums
Zaterdag 28 oktober 2017 om 20.30 uur in de Koninklijke
drukkerij Em. de Jongzaal van het Chassé Theater.
Kaartverkoop via www. Beauxjazz.nl en www.chasse.nl
Meer informatie over het Sound of Europe programma:
www.beauxjazz.nl

Het Eetpunt in ‘t Web
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.
Vrijdag 20 oktober - Menu 1
Vissoep, gebakken zalm, remouladesaus, bloemkool/ kaassaus, appelmoes, geb. aardappelen, gemengde salade,
griesmeelvla/saus.
Vrijdag 20 oktober - Menu 2
vissoep, kiprollade, jus, snijboontjes, appelmoes, aardappelpuree, gemengde salade, griesmeelvla/saus.
De kosten voor de maaltijd zijn: € 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.

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!
Zelfstandige weekend-hulp gezocht (min. 14 jaar) voor stal,
wei, auto en tuin. Tel.: 06-55176935.
Aangeboden: nette hulp in de huishouding, halve dag per
week, tel.: 076 - 5713254.

