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‘Vang’ is nog even wennen!
Vlak voor de zomervakantie is de gemeente
Breda in Teteringen overgegaan tot een nieuw
ophaalsysteem voor huishoudelijk afval. Dit project heet Vang’ en staat voor ‘Van Afval Naar
Grondstof’. Voor veel inwoners veranderde er
niet veel bij het ophalen van papier en verpakkingen. De grote
verandering is dat restafval moet worden gestort in ondergrondse containers en dat de container voor groente-, fruiten tuinafval (GFT) en de container voor plastic huishoudelijk
verpakkingsafval en lege drankpakken (PLC) slechts eenmaal
in de twee weken wordt leeggemaakt. Het op verzoek reinigen van de containers is ook gewijzigd, zowel de GFT-container als de PLC-container krijgen maar eenmaal in de vier weken een schoonmaakbeurt door Cleanprofs. Dit heeft bij veel
bewoners ergernis opgeleverd zeker door de hoge temperaturen in de zomermaanden. Toch zijn er inventieve inwoners
die van alles proberen om de overlast (stank en ongedierte)
tegen te gaan. Helaas worden er op verschillende plaatsen afvalzakken naast de containers geplaatst. Het is de vraag wat
daarvan de reden is (pas vergeten, container vol of pas defect?). Toch is de omgeving vaak hulpvaardig om het niet verder uit de hand te laten lopen. Ook bij de glascontainers wordt
dikwijls rommel aangetroffen. Kennelijk is het teveel moeite
om de meegebrachte dozen weer mee naar huis te nemen.
De Dorpsraad is benieuwd naar zowel uw positieve als negatieve ervaringen. Wij verzoeken u daarom dit te melden aan
het secretariaat van de Dorpsraad, Heesterbos 33, 4847 CW
Teteringen of via het emailadres: secretariaat.drt@xs4all.nl
Een samenvatting van de binnengekomen reacties zullen wij
in Aller-Lei publiceren en meenemen naar het overleg met de
afdeling Afvalservice van de gemeente Breda en het reinigingsbedrijf Cleanprofs.

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

ringenaren gezien wordt als 'huis van de gemeenschap'.
- Op 24 september a.s. we het 90-jarig jubileum vieren,
van 10.00 - 13.00 uur.
- Er dan een ideeën-bus komt, waarin bezoekers hun ideeën
kunnen deponeren om het kerkgebouw in de toekomst een
bredere bestemming te geven.
- Er een puzzeltocht komt voor de kinderen.
- Er dan ook ingetekend kan worden voor een rondleiding
en de beklimming van de toren.
De toren is dus gespaard gebleven tijdens de oorlog. De klok
in de toren kwam uit de 'oude kerk' en was gegoten door Fritsen en Petit. Deze klok is door de Duitsers gevorderd op 12
februari 1943 en afgevoerd naar Hamburg. Ook het orgel
werd vanuit de 'oude kerk' verhuisd naar de nieuwe kerk.
Het Delahay-orgel was in 1823 gekocht voor 2100 gulden (€
943,00). Begin 1927 was de nieuwe kerk zo ver gereed dat
het orgel kon worden gedemonteerd in de 'oude kerk' en opgesteld kon worden in de nieuwe kerk. Het orgel kwam op
het zangkoor, het balkon achter in de kerk.
Door de pogingen van de Duitsers om de toren op te blazen,
werd het orgel in het najaar van 1944 ernstig beschadigd.
Het orgel was wel gerepareerd na de oorlog en bespeelbaar
tot ca 1965, maar raakte daarna in toenemende staat van
verval. In 1972 is begonnen met een langdurige strijd om het
orgel te kunnen laten restaureren.
De Rijksdienst voor Monumentenzorg wordt overtuigd dat ‘t
een bijzonder orgel en een monument is, maar laat in maart
1975 weten dat er geen geld is. Eindelijk is het benodigde geld
bijeen, o.a. door een grote loterij, van het ministerie en van
monumentenzorg. Het orgel wordt gedemonteerd in 1990 en
kan officieel in gebruik genomen worden in 1991. Tegenwoordig staat het prachtig gerestaureerde orgel vóór in de kerk.

Wist u dat
- De kerk van Teteringen over 10 jaar 100 jaar bestaat.
- De kerk van Teteringen beeldbepalend is voor Teteringen.
- Wij met z'n allen daarom moeten zorgen
dat de kerk behouden blijft voor Teteringen.
- We willen dat de kerk naast 'huis van geloof', door alle Tete-

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222
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 17 september
10.30 uur Eucharistieviering - Pater B. Wooning - Cantara
Misdienaars Elias Kruis; Florent Muskee
Intenties
Anna Snijders (jgt) en Franciscus Buiks; ouders Pieter
van Beek en Catharina Maas en zoon René; Cor en Nel
Akkermans; Herman Damen; Piet van Nimwegen en
echtg. Mien van de Klundert; Jacques en Pop OomenVerpaalen; ouders Rijk-Jutte; Tonny Mange-Merks;
Cees Kleindop; Jac en Corrie v.d. Veeken-v. Haperen;
Jo Snoeren-van Zon; Thomas Graham; Jos Coertjes
e.v. Jeanne Machielsen.
Donderdag 21 september
08.45 uur Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owuzu

Uit het pastoraal team
Op het einde van de Startviering van de Augustinus Parochie
op 27 augustus j. l. waarover Diaken Ben Hendriks de vorige
week sprak werden twee belangrijke mededelingen gedaan
waarop ik nog eens wil terugkomen.
De eerste hiervan was die over de uitvaarten. In vroegere tijden werden die bijna uitsluitend gedaan door priesters diakens of pastorale werkers. Maar zoals elders in ons bisdom
en in andere bisdommen, gaan nu nog al eens daartoe opgeleide leken voor in een uitvaartdienst. Dit zal steeds meer de
praktijk worden. Om die reden heeft het pastorale team i.s.m.
het parochiebestuur daartoe bekwame mannen en vrouwen
uitgezocht waarvan sommigen hier al ervaring in hadden terwijl anderen in hun vrijwilligerswerk voor de parochie blijk
hadden gegeven van hun ervaring en deskundigheid en bereid waren om zich daarin te bekwamen. Deze laatsten zullen aanvankelijk als assistent meedoen in deze Uitvaarten om
zich op de manier voor te bereiden op deze belangrijke taak.
De uitvaartdiensten zullen in beginsel ‘n Woord- en gebedsdienst zijn die in overleg met de betrokken families een persoonlijke invulling krijgt. We zullen er alles aan doen en er
zorg voor dragen dat een waardig afscheid van onze overleden dierbaren nu en in de toekomst gegarandeerd blijft.
De tweede mededeling ging over het streven van het kerkbestuur en het pastoraal team van de Augustinus parochie dat
onze parochiegemeenschap nog meer zal aansluiten bij het
hedendaagse levensgevoel van de mensen en op die manier
een meer sociaal- maatschappelijke functie vervult. Samenkomen in de kerk op zondagmorgen is niet voldoende. Als
christen- en parochiegemeenschap moeten we meer zichtbaar worden in de maatschappij. Op die manier kan de kerk
van betekenis zijn voor mens en maatschappij. Dat betekent
dat we niet alleen moeten bezig zijn met liturgie en parochiële activiteiten maar ook activiteiten moeten ontwikkelen die
een breder maatschappelijk doel hebben zoals lezingen of
gespreksavonden over opvoeden, ouder worden of andere
belangrijke thema’s van ons dagelijks leven. We denken aan
gespreksgroepen die over deze thema’s van gedachten onder elkaar kunnen wisselen. We zullen heel dankbaar zijn
wanneer van uw kant er mensen zijn die ideeën hiervoor willen aandragen want uiteindelijk zullen díe activiteiten ‘t meeste ‘succes’ hebben die vanuit de basis naar boven komen.
Op onze steun kunt u in ieder geval rekenen. Uit naam van
het pastorale team nodig ik u van harte uit om hierover na te
denken en met ons hierover in contact te treden.
P. Bert Wooning svd
Vrijwilligers gezocht voor maatjesproject
Het maatjesproject behelst het bezoeken van buurtbewoners
die dat wensen; gezellig een praatje maken, de krant voorlezen, een boodschap doen, samen wandelen, een spel doen.
Zou u willen/kunnen helpen?
E-mail: hannekeoomen@online.nl of tel.: 0648 - 194 254.

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

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 17 sept. 10.30 uur: Oecumenische viering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.
Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
MichaelKerk
Zo. 17 sept. 10.30: Oecumenische viering; Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 17 sept. 10.00 uur: Ds. M. Boevé;

Park Zuiderhout
Mosselen in Park Zuiderhout
woensdag 28 september verzorgt het gastronomisch team
om 17.00 uur een heerlijk driegangendiner in de Bieënkorf.
Deze maand staan er mosselen op het menu. De kosten zijn
€18,00 p.p., incl. twee drankjes naar keuze. Reserveer uw
plaats via serviceteam@parkzuiderhout.nl of tel.: 5784000.
Informatiebijeenkomst mantelzorgcursus
Dinsdag 19 september is er van 19.00 tot 21.00 uur in het
Grand Café een informatiebijeenkomst voor de mantelzorgcursus die binnenkort van start gaat. De avond is bedoeld
voor partners en/of familieleden van mensen met dementie.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.
Mantelzorg is een belangrijke en mooie, maar soms ook zware taak. Extra informatie, tips en het uitwisselen van ervaringen kunnen dan erg waardevol zijn. Wilt u meer informatie of
wilt u zich aanmelden? Neemt u dan contact op met Leonie
Kok via l.kok@parkzuiderhout.nl of via tel.: 076 - 578 40 00.
Burendag
Op zaterdag 23 september houden we in het Atrium een burendag van 14.00 tot 16.00 uur. Beter een goede buur...
elkaar beter leren kennen... verrassingen en geheimen achter
de deuren van Park Zuiderhout. U bent van harte welkom!
Vrijwilligersmarkt
Op donderdag 28 september presenteert Park Zuiderhout
zich tussen 17.00 en 20.00 uur in het Chassé Theater in
Breda. We hopen daar veel nieuwe vrijwilligers te ontmoeten.
Zuiderhout Buiten
Zuiderhout Buiten is de nieuwe naam voor de afdeling
Recreatie & Ontspanning/Uitbureau. De-ze nieuwe naam
past bij de ambities van Park Zuiderhout en is onderscheidend. Hebben we ‘t over activiteiten, clubjes, evenementen
en kleinschalige op maat georganiseerde contactmomenten,
dan hebben we het voortaan dus over Zuiderhout Buiten.
Zuiderhove groenten en bloemen
Verse groente fruit en bloemen uit de tuin Zuider-hove zijn
voortaan te koop in de Toko of direct in de tuin:
moestuin groente/fruit
€ 0.50
moestuin groente/fruit
€ 1.00
bloemen tuin Zuiderhove € 2.00
Heeft u onze nieuwe website al gezien?
Op www.parkzuiderhout.nl vindt u nog meer informatie, o.a. over de activiteiten waaraan u als
deelnemer of vrijwilliger kunt deelnemen.
Het Grand Café ook ’s avonds geopend!
Het Grand Café met terras is dagelijks geopend
van 14.30 tot 17.30 uur. We verwelkomen u
graag voor een kopje koffie, drankje, kleine versnapering of ijsje. Op woensdag- en donderdagavond staan de deuren ook open, van 19.00 tot
21.30 uur. Vier het leven, in Park Zuiderhout!

Cursus Bloemschikken SVT/KBO
Op vrijdag 29 september 2017 om
09.30 uur start het nieuwe seizoen
van de cursus Bloemschikken in ons Dorpshuis.
De kosten voor deelname zijn € 8,00 incl. kop
koffie/thee. Graag zelf een bakje of schaaltje mee-

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

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

brengen. Wij wensen u veel bloemschikplezier en zijn benieuwd naar uw creaties. U kunt zich opgeven bij Ietje, tel.:
076-5812368 (graag voor 25 sept. ivm. bloemen aankoop).
Senioren Orkest ‘Entre Nous’ - Jaap Oomen

Heemkundekring
Teterings Erfdeel
Zondag 17 september geeft ‘Entre Nous’ voor leden van de Heemkundekring Teterings Erfdeel van
14.00 tot 16.00 uur ‘n concert in gemeenschapshuis ’t Web.
Het orkest is voor Teteringenaren geen onbekende gezien de
vele jaren dat deze enthousiaste musici in de wijde omgeving
optreden. Het gevarieerde repertoire van Engelse wals naar
tango, van een strakke mars naar muziek van de Beatles of
filmmuziek geeft aan dat het orkest van alle markten thuis is.
Dus wilt u een gezellige en muzikale middag beleven kom
dan beslist luisteren naar ‘Entre Nous’.
Maar dat is nog niet alles!
Tijdens het concert zal een bekende uit ons midden voor een
aangenaam tussendoortje zorgen. Een schooldirecteur, begaafd zanger en entertainer, die de actualiteit niet schuwt,
gaat u op zijn eigen wijze een spiegel voorhouden. Wie kent
hem niet? Natuurlijk onze Jaap Oomen!
De zaal van ’t Web is vanaf 13.30 uur open. Als u iets vroeger van huis gaat kunt u wellicht ook nog even binnenlopen
in Heemschuur de Stee (geopend van 13.00-14.00 uur). Dan
pakt u tevens daar weer een stukje leefomgeving uit eerdere
tijden mee. Kortom, u gaat een culturele middag tegemoet.

GUNSTIGSTE in de regio. OPSLAG particulier en
zakelijk vanaf 1 m². Verwarmd, beveiligd en geventileerd in de zomer. GOED bereikbaar. 076-3033544
www.markoever.nl info@markoever.nl

Dorpsplatform Teteringen
‘Kermisweekend’ kon toch doorgaan met hulp van DPT
Omdat de kermisexploitanten het lieten afweten zouden er
voor de kinderen geen leuke activiteiten meer zijn op 26/27
augustus tijdens de dorpsloop en wielerronde!
Met een aantal partijen uit ons dorp (KPJ, Dorpsloop, Jeugd
comité, Dorpsherberg, Wielerronde, AKV, etc.) ontstond een
nieuw initiatief om toch leuke activiteiten en volop sport en
spel te organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Maar wie gaan de kosten van enkele duizenden euro’s betalen? Het DPT werd gevraagd naar de opzet te kijken en een
advies aan de gemeente Breda te geven. Het werd een positief advies en het feest kon doorgaan. Heel hard werd
gewerkt om alles op tijd klaar te hebben en wat werd het een
reuze succes! Heeft u het gezien? Petje af voor de initiatiefnemers en de snelle actie van DPT! Heeft u ook plannen?
Laat het ons weten via dorpsplatformteteringen@gmail.com
Teteringen een echt levend dorp

Wielerronde van Teteringen
De tweede editie van de Wielerronde van Teteringen was wederom bijzonder geslaagd. Zonder de hulp van onze sponsers was dit niet mogelijk geweest. De organisatie wil hen
daarom bij deze nog eens in het zonnetje zetten: Hoveniersbedrijf de Meerberg; Fysiotherapiepraktijk Teteringen; Van
Pelt Schilderwerken; De Dorpsherberg; Kapsalon Joosen;
Vakantiehuis in Jennersdorf.nl; Garagebedrijf Bremer; Kemerink Hoveniersbedrijf; Janus van Nispen Tweewielers; Willemsen VOF Tuinen en Bloemen; Roha-Shop; Paviljoen Het
Houtse Meer; Van Oosterhout Bikes en Sport; Ligtvoet Autobanden Breda; Wim Langen; Bloemisterij Aarts; Restaurant
Café Bon Sang; ZMH Tuin- en Parkmachines; De Loods
Groente en Fruit; Verstraeten Timmerwerken.

Rijdt met Beleid
Zondag 17 september van 11.00 uur tot 16.00 uur organiseert
Rijvereniging Rijdt met beleid een tweedehands paardenspullen markt op hun oefenterrein. Er worden alleen maar nette
spullen aangeboden, van halsters tot bitten, van zadels tot
tuigen, kleding, sjabrakken, kortom alles waar paard of pony
voor staat, kunt u hier vinden.
Ook kunt u plaatsnemen in 1 van de menwagens die op ons

terrein aanwezig zullen zijn en kunt u meerijden tijdens het
nemen van een kegelparcours, dit voor een kleine vergoeding van € 2,00 p.p., wat geheel ten goede gaat komen om
ons clubgebouw in een nieuwe verfjas te steken!
Ook Rambo, onze mascotte zal er zijn en zolang hij dat leuk
vindt, kunnen de allerkleinsten een rondje op hem rijden mits
vastgehouden door papa of mama natuurlijk.
In ons clubgebouw staan vrijwilligers natuurlijk voor u klaar,
voor informatie over onze rij- en men-vereniging en hier bent
u ook voor een hapje of een drankje aan het juiste adres.
U vindt onze vereniging aan de Vraggelsebaan, tegenover
manege Hoeveneind het bos in, borden Schiedamse school
volgen en dan ziet u aan de rechterkant, voor de Schiedamse
school ons oefenterrein met clubgebouw vanzelf! Komt u ook
gezellig een kijkje nemen, u bent van harte welkom!

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

Gymclub Teteringen
Een gezellige gymclubje, dat al bijna 35 jaar bestaat,
zoekt nieuwe leden. Kom eens kijken en doe dan
lekker mee. We rekken en strekken de spieren elke
dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur in gymzaal ‘De
Mandt’ aan de Kriekenstraat 43. Heb je interesse
om mee te doen, kom dan gerust langs! Je kunt
ook bellen, tel.: 076-5810888/5878741. Tot ziens!
Tweedehands kinderkleding
kopen en verkopen

KinderKledingBeurs Teteringen
De scholen zijn weer begonnen en de dagen worden korter; het is weer bijna tijd voor de najaars/winter-beurs van KinderKledingBeurs Teteringen!
Op zaterdag 23 september 2017 kan er in ‘t Web
van 09.30 tot 12.30 uur weer flink geshopt worden.
Winterjassen, broeken, rokjes en jurkjes, truien,
blouses, bad- en sportkleding en nog veel meer; 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. In verband met het
grote kledingaanbod is KinderKledingBeurs Teteringen
genoodzaakt maximaal 200 lijstnummers uit te geven.
Lever je kleding dus tijdig in.
Bezoek onze website voor meer informatie over de
Kinder-KledingBeurs Teteringen: www.kinderkledingbeursteteringen.nl Wij zijn ook te vinden op Facebook
(facebook.com/ KinderKledingBeursTeteringen).

Blèrsikkenbal
Doe ook mee!

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

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

Carnavalskapel Ââmpesâânt
Bredase/Kielegatse carnavalskapel Ââmpesâânt (gemengde
vriendengroep met lekker ouderwets carnavalsrepertoire) zoekt
ter versterking van de zwaar-kopersectie een gezellige en ervaren notenlezende baritonist(e) en een trombonist(e). Ze repeteren één keer per week op de maandagavond vanaf een
maand of vier voorafgaand aan de carnaval en ze spelen in
principe (op een enkele uitzondering na) alleen met carnaval.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan (liefst zo
snel mogelijk, een mailtje naar: ovvm@ziggo.nl

GÉÉN ALLER-LEI? BEL 0165 - 578222!

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

076 7510345

Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 15 september - Menu 1
Gebonden venkelsoep, geb. Victoriabaars,
Hollandaisesaus, aardappelpuree, wortelen/ =peultjes, peertjes, bananenvla.
Vrijdag 15 september - Menu 2
Gebonden venkelsoep, gehaktbal, jus, spinazie à la crème, gek. aardappelen, peertjes, bananenvla.
Vrijdag 22 september - Menu 1
Geb. tuinkruidensoep, gebakken schelvisfilet, mosterdsaus, wortelen, aardappelpuree, appelmoes, witlofsalade, vruchtenkwark.
Vrijdag 22 september - Menu 2
Geb. tuinkruidensoep, hamvink, jus, spitskool bechamelsaus, gek. aardappelen,
appelmoes, vruchtenkwark.
De kosten voor de maaltijd zijn: € 9,00 p.p.
Gelieve uiterlijk woensdag telefonisch 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.

IVN natuurwandeling
Lage Vuchtpolder
Zondag 17 september wandelen de natuurgidsen van IVN Mark & Donge langs nieuwe paden in dit prachtige natte natuurgebied.
In de Lage Vuchtpolder vind je weide- en watervogels, bijzondere planten en sporen van Spanjaarden. Dit gebied is uniek
in Brabant, vanwege het zuivere water en de mix van klei,
zand en veen. Vogels voelen zich thuis op de waterige weilanden tussen de restanten van de 80 jarige oorlog. Na ruim
16 jaar is de herinrichting van de Lage Vuchtpolder klaar. Natuur, waterhuishouding, cultuurhistorie en recreatie zijn versterkt. Ga mee en ontdek de nieuwe paden en bruggetjes tijdens dit ommetje.
Vertrek om 14.00 uur vanaf de waterredoute aan de Zwarte
Dijk bij kruising Nieuwe Dijkje, 4847 Teteringen. 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

Grote Clubactie - al 45 jaar
De Grote Clubactie gaat dit jaar van start op zaterdag 16
september. Leden van verenigingen uit Teteringen (RKVV
DIA; Mixed Hockey Club Teteringen M.H.C.T.; Reflex Showdown Breda; Bredase Rugby Club) gaan langs de deuren om
loten te verkopen. Ze doen mee aan de jaarlijkse actie om de
clubkas te vullen.

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
Kapster, professioneel, bij u aan huis! Dames, heren en kids.
Overdag én avond! Knippen-Föhnen-Verven-PermanentenWatergolven. Voor info, tel.: 06 - 21558173. Tot ziens!
Beginnersgroep Biodanza vanaf dinsdag 26 september iedere week om 20.00 uur. Info en opgave, tel.: 06-16833062 of
e-mail: liesbethlampe@gmail.com
Wie is er 'n klein poesje kwijt, grijs met witte sokjes. Sinds begin augustus, in de buurt van de Jumbo. Tel.: 06-53129995.

