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Nieuw beleid bibliotheek?
De ‘Ruilkast’ lost veel op!
Per 1 juli is de al vijf jaar in gebruik zijnde grote bibliotheek in de Mandt gesloten. Deze kwam in de
plaats van de door de gemeente Teteringen ge-bouwde bibliotheek in het oude Web op het Scheperijplein. Na de samenvoeging met Breda werd de bibliotheekorganisatie meer professioneel aangepakt en waren actieve vrijwilligers niet meer
nodig. Tevens werd besloten dat er een grotere ruimte nodig
was. Groot was de teleurstelling dat als ge-volg van de bezuinigingen al snel na de opening duidelijk werd dat deze nieuwe bibliotheek na het aflopen van het vijfjarig huurcontract
weer zou worden gesloten. In het huidige nieuwe beleid is het
uitgangspunt dat de nadruk wordt ge-legd op enerzijds
schoolbibliotheken, meer digitalisering en een teruggang naar
drie vestigingen, waarvan slechts de ves-tiging in het centrum
van Breda voor Teteringen goed bereikbaar is. Op aandringen
van de Dorpsraad heeft er op 21 juni een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij uitleg is gegeven van alle veranderingen.
Voor basisschoolboeken verandert er niets en uiteraard wordt
ieder uitgenodigd de centrale bibliotheek te bezoeken. Voor
hulpbehoevende ouderen blijft het door vrijwilligers uitgevoerde systeem ‘Boek aan Huis’ in stand. Ook kunnen boeken
door leden digitaal worden be-steld, deze kunnen worden
afgehaald in het ‘Haal- en Breng-punt’ in ‘t Web. Toch blijft
het voor veel inwoners moeilijk om de boeken digitaal te
bestellen. Om deze reden is de door vrijwilligers opgezette
‘Ruilkast’ in ’t Web al een succes ge-bleken. Daar kunnen
vooral recente boeken worden uitgezocht en zonder registratie meegenomen. Hierbij geldt wel als regel ‘een boek meenemen = een terugleggen’. Aangezien niet alle teruggelegde
boeken voldoen aan kwaliteitscriteria, wordt wel een dringend beroep gedaan op inwoners om goed leesbare en niet
te oude boeken in te leveren om de voor-raad van tussen de
200 en 300 exemplaren in stand te houden. Doet u mee? Bij
‘t Web staat de deur vrijwel altijd open!

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

Heemkunde, naar het woord heem, is kennis van
en onderzoek naar de eigen leefomgeving. Heemkunde maakt een verbinding tussen onze eigen
wereld en die van onze voorouders. Het verleden geeft reliëf
aan het heden en zet onze weg uit naar de toekomst. Het laat
zien waar je vandaan komt en wie je bent en geeft onze leefomgeving een eigen gezicht, een uniek profiel.
Heemkundekring Teterings Erfdeel wil het verleden van Teteringen levend houden en haar geschiedenis uitdragen aan
belangstellenden.
Wilt u nader kennis maken of wilt u het verleden opfrissen
dan heeft u zondag 16 juli a.s. van 14.00 tot 16.00 uur de gelegenheid in onze Heemschuur ‘De Stee’ (Zuringveld 1A).
Naast de vele gereedschappen en voorwerpen die er te zien
zijn kunt u een bezoek brengen aan de woonkamer en keuken uit grootmoeders tijd alsmede de oude apotheek en nog
vele andere zaken uit het verleden.
Veel informatie kunt u inzien via www.teteringserfdeel.nl

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

In verband met de zomervakantie verschijnt er op
woensdag 9 en 16 augustus

GÉÉN ALLER-LEI!
GOEDKOOPSTE in de regio. OPSLAG particulier en zakelijk vanaf 1 m2. Vorstvrij, beveiligd
en droog. GOED bereikbaar. 076-3033544
www.markoever.nl info@markoever.nl

zelf cateren

www.meerberg.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 16 juli
10.00 uur Woord- en Communieviering - werkgroep Liturgie
overw. de heer Fer van Assche - Willebrordkoor
Intenties Leo Drummen (jgt); Joseph van Assche; overl. fam.
Koenraads-Oomen; Jan van Gurp; Herman Damen; Jac
en Corrie van der Veeken-van Haperen; Jacques en Pop
Oomen-Verpaalen; Liza Aarts e.v. Jan Rombouts;
ouders Rijk-Jutte; Jacques Alberts; Johannes Holtkamp;
Cees Kleindop; Jo Snoeren-van Zon.
Dinsdag 18 juli
19.00 uur Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Intenties o.a. Jo Snoeren-van Zon.
Donderdag 20 juli
09.00 uur Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Intenties o.a. Jo Snoeren-van Zon.
Overleden
Maandag 3 juli is Jo van Zon, echtgenote van Wim Snoeren, op 81
jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk en haar begrafenis op onze begraafplaats, waren zaterdag 8 juli.
Gaan trouwen
Christa Lafour en René van Assche.

Uit het pastoraal team
Angst en Vertrouwen - deel 2
In de Heilige Schrift komen we heel wat keren de zinnen tegen: ‘Hebt geen angst, vreest niet, vertrouwt op Mij…’. Blijkbaar is dat gevoel van angst niet alleen iets van deze tijd
maar iets eigens aan de mensen van alle tijden. Op verschillende manieren o.a. door middel van verhalen laat de Hl.
Schrift zien dat we niet bang hoeven te zijn omdat God met
ons meegaat in ons dagelijkse leven, onze zorgen begrijpt en
met ons meevoelt en lijdt. Maar ook dat Hij ons hoogacht als
personen en dat we in zijn ogen allemaal gelijkwaardig zijn,
dat Hij ons niet beoordeelt om wat we hebben of presteren
als wel om wat en hoe we zijn en dat we daarom niet wanhopig of angstig hoeven te worden wanneer we niet die hoogte behalen die de maatschappij van ons verwacht. Voor Hem
is het veel belangrijker hoe je als mens bent uitgegroeid en of
je bereid bent iets voor de anderen te betekenen , in het bijzonder de meest zwakken in je omgeving. Wanneer we dat
werkelijk kunnen geloven, valt er wellicht een last van ons af,
kunnen we de angst van ons afzetten en kunnen we ons gemakkelijker overgeven aan wat het leven ons te bieden heeft
en vertrouwen hebben in de toekomst. Dan zullen we ook
met de beperkte krachten die we hebben, iets tot stand kunnen brengen om onze wereld meer leefbaar te maken en
meer overeenkomstig met wat God met onze wereld voor
heeft.
Bert Wooning svd
Open kerk
Onze Willibrorduskerk is op de woensdag, tijdens de zomermaanden t/m september, open van 14.00 tot 16.00 uur. U
kunt dan terecht om een kaarsje op te steken of even te bidden. Ook kunt u gewoon even op verhaal komen, rustig zitten of even rondkijken. Er zijn vrijwilligers, die u van alles over
de kerk kunnen vertellen en er is koffie of thee. U bent van
harte welkom. Als het slecht weer is, blijven de deuren dicht.
Projectkoor Augustinusparochie
Op 26 maart j.l. heeft een projectkoor o.l.v. Rikie Bansberg
de feestelijke eucharistieviering t.g.v. het jubileum van de diakenwijding van Ben Hendriksen muzikaal verzorgd. Velen vonden dit een succes.
Graag willen we met dit koor doorgaan om de Augustinusvieringen een extra feestelijk tintje te geven. We hebben de leden van alle koren in de Augustinusparochie uitgenodigd om
zich individueel aan te melden. 54 mensen hebben zich op-

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

gegeven. Bij elke viering worden deze mensen uitgenodigd
en kunnen ze per keer aangeven of ze wel of niet mee kunnen doen. De ene keer zullen we met een klein groepje zijn,
een andere keer volledig. We willen voor één viering tweemaal repeteren op de zaterdagochtend in de Franciscuskerk.
We repeteren zaterdag 22 juli en 25 augustus van 09.30 tot
11.30 uur voor de startviering op zondag 27 augustus om
10.30 uur in de Franciscuskerk. Wilt u ook meedoen?
Mail uw naam en telefoonnummer en welke partij u wilt zingen door aan hannekeoomen@online.nl Van harte welkom!
Vespers Maria Mater Dei
Zaterdag 22 juli om 19.00 uur, bidden de zusters van de congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de
kapel van Maria Mater Dei in Breda. De apostel Paulus schrijft:
zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en
liederen. De vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden,
en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille overweging. We stellen omwille van ‘t roepingenpastoraat
in het bisdom het Sacrament uit en aanbidden. Heel die vespers is dus een bijzondere intentie voor roepingen. We bidden dat God mensen roept die met ons mee willen doen in
de parochie, of die ons willen voorgaan in geloof. Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament.
Nieuwe uitgave
‘Het Woord is ons gegeven om in contact te zijn en blijven
met God. Het is een communicatiekanaal. Lees de Bijbel,
laat je aanspreken door God en geef antwoord, met of zonder woorden.’ Dit zegt Mgr. Liesen bij het verschijnen van de
nieuwe uitgave van de Katholieke Bijbelstichting: het Nieuwe
Testament met Psalmen en Gebeden.
Mgr. Liesen is bisschop-referent voor de Bijbel (referentschap
liturgie, Bijbel, kerkmuziek en kerkelijke kunst). Op 13 juni
overhandigde hij het eerste exemplaar aan de voorzitter van
de Bisschoppenconferentie, Mgr. Van den Hende.
De nieuwe uitgave verschijnt als huwelijksbijbel en als paperback. Beide bijbels hebben een handzaam formaat en zijn
fraai vormgegeven. De huwelijksbijbel is een mooi geschenk
bij elke trouwgelegenheid. De uitgave bevat ‘n katern, waarin de gegevens van het huwelijk kunnen worden ingeschreven en andere belangrijke gegevens. Naast het Nieuwe Testament, psalmen en gebeden bevat de uitgave ook kaarten,
een register en een inleiding. De inleiding geeft een korte toelichting op de vier evangelies, de handelingen van de apostelen, de brieven, de apocalyps en de psalmen. De inleiding geeft
ook aan waarom het lezen van de Bijbel belangrijk is: ‘De Bijbel vertelt hoe God zich aan mensen in het verleden heeft geopenbaard, hoe God toen op hen een beroep heeft gedaan
en hoe zij met God op weg zijn gegaan. Maar de Bijbel vertelt dit opdat je ook vandaag zou weten wie God voor jou is
en wat Hij vandaag van jou vraagt in de gemeenschap van
de gelovigen. […] Lezen in de Bijbel wordt vruchtbaar als het
je tot een groter geloof brengt en inspireert tot een nieuwe
manier van leven.’ De lezer wordt daarom uitgenodigd om de
Bijbel niet alleen te lezen, maar om ook met de Bijbel te bidden. Daarvoor geeft de uitgave praktische suggesties. Bestellen kan via de boekhandel of via de webshop van Royal
Jongbloed. Zie ook www.rkbijbel.nl
Paperback: Het Nieuwe Testament in de Willibrordvertaling
met psalmen, gebeden, kaarten, een register en inleiding.
Uitgave: Paperback; verschijningsjaar: 2017; omvang is 800
blz; isbn-13: 9789061731726; kosten: € 16,95. Huwelijksbijbel: Het Nieuwe Testament in de Willibrordvertaling met psalmen, gebeden, kaarten, een register en een inleiding. Met
een katern waarin de gegevens van het huwelijk kunnen worden ingeschreven, en andere belangrijke gegevens. De uitgave is Hardback (harde kaft); verschenen in 2017; isbn-13:
978906173173; omvang: 800 bladzijden; kostprijs: € 24,95.
Vieringen Breda-Oost
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.

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

Bloemisterij

i.v.m. VAKANTIE zijn wij de dinsdagen
18 - 25 juli en 1 - 8 - 15 - 22 augustus

GESLOTEN!
Woensdag t/m zaterdag
gelden de gewone openingstijden

www.bloemisterijaarts.nl
Bloemisterij Aarts-Hoolstraat 44

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?
BEL 0165 - 578222
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 16 juli 11.30 uur: Eucharistieviering.
Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96:
Zo. 16 juli 10.00 uur: Ds. A. Kamps.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 16 juli 10.00 uur: Ds. A. Rooze, Tilburg.
Katjeskelder
Zo. 16 juli 09.00 uur: Ds. T. Rijken, m.m.v. Gerdien Breems.

Teteringen
dementievriendelijk

Dementie wordt volksziekte nummer één. Dus krijgen we er
allemaal mee te maken. Op ons werk, in onze familie of in de
wijk. Het is belangrijk dat wij, als samenleving, leren hoe om
te gaan met iemand die dementie heeft. Dat is belangrijk,
want mensen met dementie willen zo lang mogelijk deel uit
blijven maken van de maatschappij. Daar kunnen ze af en toe
wel wat hulp bij gebruiken.
In Teteringen hebben de formele en de informele zorg de
koppen bij elkaar gestoken om te proberen ook Teteringen
dementievriendelijk te maken. We doen dat door in een aantal bijeenkomsten zowel informatie op te halen (waar loopt u
tegen aan?) als informatie te brengen. Zo hebben we op 6 juli
een bijeenkomst gehouden met mantelzorgers van dementerenden. De volgende bijeenkomst wordt gehouden op vrijdagmiddag 15 september in ’t Web. Dan wordt er informatie
gegeven over dementie, over de campagne en ook dan vragen we de aanwezigen wat wij op dit terrein voor hen kunnen
betekenen. Op 26 oktober hebben we een bijeenkomst belegd met professionals en besturen uit de informele en formele zorg. Deze drie bijeenkomsten bij elkaar leiden tot een
actieplan dat we in Teteringen zullen gaan uitvoeren.
Op de bijeenkomst van 15 september is iedereen welkom die
met dementie geconfronteerd wordt. Dat kunt u als burger
zijn, als buurtgenoot, als inwoner van Teteringen. Maar ook
besturen van verenigingen. En de winkeliers. Want: we worden er allemaal mee geconfronteerd!
Mocht u nog andere vragen hebben (over dit onderwerp, dan
kunt u terecht in ‘t Web bij het info-spreekuur, elke vrijdag van
11.00 tot 12.30 uur. U kunt ook bellen naar tel.: 5322173
(Jan Spruit) of tel.: 5932646 (Johan Weijters), beiden bestuursleden van Stichting Kruiswerk Teteringen.

Gemiste kans!
Het bericht in Allerlei dat er vergevorderde plannen zijn voor
de inrichting van een speeltuin aan de Ganzendreef is met
gemengde gevoelens ontvangen in het dorp: wederom een
bewijs van kleinschalig denken daar waar de mogelijkheden
voor een grootsere aanpak op zijn plaats geweest zou zijn.
De gemeente Breda heeft voor Prinsenbeek en Teteringen
een fors bedrag uitgetrokken voor de herinrichting van de
Markt (Prinsenbeek) en het W. Alexanderplein (Teteringen). In
ons dorp is het blijkbaar nog steeds niet gelukt om een
geslaagde invulling te bedenken voor het plein. Mijn eerdere
oproep om de kuil en omliggende gedeelte richting Azure in
te vullen met een in het oog springende speeltuin, is in de
doofpot geraakt. Op de achtergrond is inmiddels wel een
architect bezig met gesprekken over een gezondheidscentrum op het plein. Commercieel belang; er is veel leegstand
waar met aanpassingen zoiets ingevuld kan worden. Kom in
actie en steun de gedachte voor een algemeen bereikbare,
niet wijkgebonden speeltuin van formaat in ONS dorp!
Peter Boomaars
Nieuw na de zomer…

Kinderopvang Oosterhout!
Vanaf 28 augustus a.s. opent Belle Fleur de deuren van een nieuwe Kinderopvang binnen Basisschool de Menorah in de Griegstraat 32 te Oosterhout. Kindercentrum Belle Fleur biedt daar;
Kinderopvang 0 tot 4 jaar, Peuteropvang 2 tot 4
jaar, Buitenschoolse opvang 4 tot 12 jaar.
Woensdag 12 juli is het open dag van 09.30 uur tot 13.30
uur. Kom gerust eens kijken!

Bingo - SVT/KBO
Op woensdag 19 juli 2017 om 14.00 uur is er
een bingo voor onze SVT/KBO leden in 't Web.
Bijdrage in de kosten € 2,50 voor koffie/thee en
een drankje in de pauze.
Wij spelen 5 rondes voor mooie prijzen. Ook hebben wij deze
middag een loterij met veel verrassingen. Leon Snoeren, de
Jumbo en Apotheek Teteringen zijn de plaatselijke ondernemers die waardebonnen schenken voor deze loterij.

Atelier Lia de Craen in de
vakantieperiode gewoon open
De zomer is begonnen, de tijd is aangebroken om erop uit te
gaan. Kom bijvoorbeeld eens kunst kijken, abstracte materieschilderijen en papieren sculpturen.
Het atelier van Lia de Craen is in de maanden juli en augustus
gewoon open voor publiek. Op kunt u van 13.00 tot 17.00
uur een kijkje nemen in het atelier, de expositie bezoeken en
de kunstenaar spreken. Mocht u op een ander tijdstip willen
komen laat het even weten dat is geen enkel probleem. Wilt
u meer weten neem dan een kijkje op www.pictum.nl
Het atelier is ook altijd de tweede zondag van de maand geopend (alleen in de maand juli gesloten).
Adres: voormalig T-mobile gebouw Oosterhoutseweg 105 te
Breda, achterzijde van het pand.

Harmonie Euphonia
Teteringen
OPHALEN OUDE METALEN 29 JULI
Euphonia zal op zaterdag 29 juli tussen 09.00 en 11.00 uur
weer oude metalen ophalen (indien van tevoren aangemeld).
Het is nu ook mogelijk om de oude metalen tussentijds in te
leveren bij Fietsen Breda, Peter v.d. Broek Tilburgseweg 1.
Indien u oude metalen op 29 juli wilt laten ophalen kunt u dit
kenbaar maken via: secretaris@harmonie-euphonia.info, ze
zullen dan contact met u op kunnen nemen. Alvast bedankt
voor uw medewerking voor het steunen van Euphonia!

Begijnhofmuseum
zoekt vrijwilligers
Het Begijnhofmuseum zoekt enthousiaste vrijwilligers met
hart voor het Begijnhof en de stad Breda, die bereid zijn om
de week één middag vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten. De werkzaamheden (van 12.00 tot 17.00 uur) bestaan
uit het openen en sluiten van het museum, het ontvangen
van bezoekers en het innen van entreegelden. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de beheerder van het Begijnhof,
de heer M. Rasenberg, tel.: 076 - 5211276 of per e-mail:
info@begijnhofbreda.nl
Prinses Beatrix Spierfonds zoekt nog collectanten

Beweeg mee tegen spierziekten
Van 10 t/m 16 september 2017 is de jaarlijkse collecte van
het Prinses Beatrix Spierfonds. In deze week zetten vrijwilligers door heel Nederland zich in voor de strijd tegen spierziekten. Het Prinses Beatrix Spierfonds krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.
Samen maken we wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten mogelijk. Het fonds zoekt hiervoor in Teteringen nog
extra collectanten.
‘Met de opbrengst van de collecte kunnen we een behandeling voor spierziekten dichterbij brengen. Voor één spierziekte hebben we een levensreddend medicijn gevonden en voor
een aantal andere staan we aan de vooravond van een doorbraak. Collecteren duurt gemiddeld maar 2 uur per jaar en
samen kunnen we het verschil maken voor mensen met een
spierziekte,’ aldus Margriet Heessels uit Teteringen, collectevrijwilliger bij het fonds.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING? BEL 0165 - 578222

Spierziekten tasten je hele leven aan
Spieren zitten overal in je lichaam. Je gebruikt ze voor alles:
lopen, lachen, zoenen, ademen. Eén op de tachtig mensen
in Nederland heeft een spierziekte. De meeste spierziekten
zijn progressief en een groot deel van de patiënten komt op
jonge leeftijd in een rolstoel terecht. Sommige spierziekten
zijn dodelijk, sommige erfelijk, en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren en dus op het hele lichaam.
Een ziekte die de spieren aantast, tast het hele lichaam aan
en daarmee het hele leven van een persoon en het leven van
de mensen om die persoon heen.
‘Een levensreddend medicijn, technologie die de kwaliteit van
leven verhoogt, hoop voor ouders en een beetje meer begrip
in het dagelijkse leven, daar doen we het voor. En met uw
hulp kunnen we dat blijven doen. Zo komen we samen een
stapje dichterbij ons doel: alle spierziekten de wereld uit!’
Zonder collectanten, stopt de beweging. Beweegt u mee
tegen spierziekten? Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich
aanmelden via tel.: 070 - 3607607 of collecte@spierfonds.nl
of www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collecte

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 14 juli - Menu 1
Uiensoep, gebakken schelvis, mosterdsaus, wortelen,
aardappelpuree, rabarber, bitterkoekjesvla.
Vrijdag 14 juli - Menu 2
uiensoep, kipragout, mexicomix, witte rijst, rabarber,
bitterkoekjesvla.
Vrijdag 21 juli
Gebonden champignonesoep, kibbeling, remouladesaus, schorseneren/hamsaus, gebakken aardappelen,
appelmoes, vruchtenkwark.
Vrijdag 28 juli
Courgettesoep, koude schotel (gemaakt door Team
Uniek), stokbrood kruidenboter, chocolademousse.
Kosten voor de maaltijd € 9,00 p.p. 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.

“Het vertrouwen dat nabestaanden je
geven om het afscheid samen met
hen vorm te geven is een groot goed.
Zorgvuldig en zorgzaam, maatwerk
in alle opzichten voor een
passend afscheid.”
Ronald de Kanter
Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

M
FYSIO

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Revalidatie tijdens en na kanker

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

076 7510345

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

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

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

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

* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

KONINGSDIJK 24 - 4905 AP OOSTERHOUT
www.drukkerijzopfi.nl
Tel.: 0162-453159 - email: info@drukkerijzopfi.nl

Voor al uw drukwerk
Briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, brochures, flyers, etc.
Tevens hét adres voor al uw geboorte-, trouw- en jubileumkaarten
Belcrum Beach
een avond lang klein Jamaica
Zaterdag 15 juli trekt Belcrum Beach wat extra palmbomen
uit de kast en worden de hangmatten allemaal aan de kant
geschoven. Die avond is het tijd voor een heerlijk avondje
kneiterstrakke reggae met One Revolution & Rosjahfari Band.
Deze band speelt vanaf 21.30 uur. Trek je dansboots aan en
kom van tevoren vast in de stemming met DJ Arend van
Velvet Breda die vanaf 17 uur een speciale set Northern Soulmuziek draait. Uiteraard is Mies en Plage aanwezig met een
heerlijke daghap.
One Revolution & Rosjahfari Band speelt reggae, reggae dub
en dancehall. Frontman van deze band is Aboubacar
Soumah (One Revolution) uit Guinee. Deze Afrikaan verdiepte zich al op jonge leeftijd in de Afrikaanse percussie. Hij
kreeg onder meer les van de bekende percussionist Austin
Pakata. De ritmes verwerkt Aboubacar in zijn reggae en dancehall nummers. One Revolution maakte de cd Calm Down
en op Belcrum Beach speelt de band ook een aantal tracks
van het nieuwe album dat later dit jaar uitkomt. De band timmert de laatste jaren behoorlijk aan de weg en treedt zeer
regelmatig op.
De entree op Belcrum Beach is gratis. De ‘beach’ zit aan
Veilingkade 12A.

Wijkcentrum ’t Houwke
Zondagmiddagconcert
Zondag 16 juli is er een zondagmiddagconcert van 14.00 uur
tot 16.30 uur met een optreden van Biloute! met folk en
country music met o.a muziek van Bob Dylan. De toegang is
gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage gewaardeerd.
Zing Mee
Zing mee met Zing Mee! Samen bekende liedjes zingen met
accordeonbegeleiding op maandag 17 juli om 14.00 uur.
Kosten € 1,50 per maand.
Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, tel.: 587 29 24.

Balieweide
Spelletjescafé
Op dinsdag 18 juli ouderwetse gezelligheid. Ga de uitdaging
aan en speel mee met b.v. Rummikub, Scrabble, kaarten, sjoelen of andere gezelschapsspellen. Natuurlijk bent u vrij om
zelf ook ‘n spel in te brengen. Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur.
Filosofisch café
Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en kalfjes? Doe dan mee met het Filosofisch café. Samen bepalen
we de thema’s. Hoe kijk je aan tegen ouder worden en hoe
ga je er mee om? Wat geeft je voldoening in het leven? De
bijeenkomst is op woensdag 19 juli van 19.15 tot 21.00 uur.
Kosten € 2,00 per keer. Aanmelden bij Erica Mooijekind, tel.:
076 - 5212302 of e-mail: emooijekindweekhout@rodekruis.nl
Slaatje eten
Op vrijdag 21 juli wordt er vanaf 17.30 uur een slaatje met
stokbrood geserveerd met een toetje na. Kosten € 5,50
(BredaPas € 4,45) Aanmelden tot en met woensdag 19 juli.
Wijkcentrum Balieweide, Baliëndijk 82, tel.: 587 50 28.

