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Geslaagde expositie
Artring

DORPSRAAD TETERINGEN

‘Vang’ mopperend
geaccepteerd!
Deze zomer is de gemeente Breda in Teteringen
overgegaan op een nieuw ophaalsysteem voor
huisvuil (VANG). ‘Vang’ staat voor Van Afval Naar
Grondstof. De gemeente wil hiermee uitvoering geven aan
het landelijk beleid de hoeveelheid restafval te verminderen
tot 100 kg p.p. Onlangs heeft de Dorpsraad een oproep gedaan om ervaringen te verzamelen. Uit de reacties blijkt duidelijk dat niemand staat te juichen omdat het oude systeem
prima functioneerde. Vooral bewoners met veel restafval (luiers en incontinentiemateriaal) moeten een regelmatige gang
naar de ondergrondse containers maken. De verwachte vervuiling bij deze containers valt tot nu toe mee. Anders is het
met rolcontainers voor GFT en verpakkingen die door Cleanprofs (tegen betaling) maar éénmaal per maand worden schoongemaakt. Vooral in de zomermaanden veroorzaakte dit zoveel overlast dat zelfs de vertegenwoordigers van Afvalservice het advies gaven om het GFT-afval maar in zakken te
doen en deze te deponeren in de ondergrondse containers
voor restafval. Uit informatie van de gemeente is gebleken dat
er pas volgend jaar een evaluatie van het systeem komt.
Hierbij zullen zeker de steeds weer opduikende verhalen over
de waarde van gescheiden ophalen aan de orde komen.
Uiteraard blijft de Dorpsraad zich inzetten om de nadelen van
het nieuwe systeem zoveel mogelijk tegen te gaan.

9e Dorpsquiz Teteringen!
In De Dorpsherberg vindt op zaterdag 4 november 2017 de
9e editie van de Dorpsquiz Teteringen plaats.
Wie worden de ‘slimste Teteringenaren 2017?’
De quiz bestaat uit 8 ronden van 10 vragen. Een plaatjesronde, een muziekronde en algemene kennis vragen met een
vleugje Teteringen. Denk dus bij het samenstellen van ‘t team
aan intelligentie, muziekkennis, gezelligheid etc. Het team
mag uit maximaal 5 personen bestaan. Inschrijfgeld is slechts
3,00 euro per persoon. Aanmelden of Informatie opvragen
kan bij: yvanbrummelen@casema.nl
Aanmeldingen op volgorde van binnenkomst via e-mail.

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

Het was erg druk op 7 en 8 oktober in ’t
Web. We schatten dat er tussen de 400 en 500 mensen zijn
komen kijken naar de expositie. Het was ook zeer de moeite
waard. Bij binnenkomst verraste de levensgrote poppencombi in intrigerende zijden jurken met ecoprint van natuurmateriaal. Op het podium van de grote zaal vroegen schilderijen
en 3-dimensionale werken in de stijl van De Stijl om aandacht. Deze kunststroming werd duidelijk toegelicht bij de
officiële opening door Antonius Nijssen. Tussen ingang en
podium was prachtig keramiekwerk te zien van drie leden en
heel divers schilder-, teken- en collagewerk van nog eens
negentien leden.
Het was een zeer geanimeerd weekend, niet alleen door het
moois wat er te zien was en de vele bezoekers, maar ook
door de pianomuziek die regelmatig ten gehore werd gebracht door onze vaste pianist Herman Nietsch en de 9-jarige Igor. Kortom: als u deze expositie gemist heeft, jammer.
Houd in het najaar 2018 de volgende expositie in de gaten.
Meer info: www.artring.nl

Blèrsikkenbal: Doe mee!
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. Of je je nu laat begeleiden door
een rockband, een mandolineorkest of een blaaskapel, iedereen met een carnavalesk lied is welkom. Wil jij ook meedoen?
Stuur dan een mail naar blersikkenbal@gmail.com
Heb je hulp nodig bij het schrijven van een tekst, of met het
zoeken naar muzikale begeleiding? Laat het ons dan weten.
Kijk voor meer informatie op www.facebook.nl/blersikkenbal

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

Prinsenreceptie
Wie wordt dit jaar Prinscarnaval? Onder het motto ‘Bij ons
gaot ut lampke nie ut’ wordt de Prins onthuld tijdens het
BlèrSikkenbal. Op zondag 12 november vanaf 15.30 uur kunt
u hem feliciteren tijdens de Prinsenreceptie in De Dorpsherberg. Kom gezellig even langs en ontmoet ook meteen de
Jeugdprins(es) en hun gevolgen.
KERKNIEUWS

ZORG AAN HUIS
DOOR
ZUIDERHOUT

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 22 oktober
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
Diaken B. Hendriksen - Willebrordkoor
Misdienaars Brechtje de Haas; Florent Muskee.
Intenties
Jac en Corrie v.d. Veeken-van Haperen; Ria van den
Boomen e.v. Harry van Geffen; Christ Rombouts;
Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Louise Hoeben;
Toos Joosen-Geerts; Cees Kleindop; Ivonne KremersVandemeulebroeke; Piet van Toren e.v. Ria Hopstaken;
Francien Franken e.v. Jan van Schijndel; Jo Snoerenvan Zon; Thomas Graham; Toos Hooghwinkel-van
Meer; Pietro de Jong; Ria Fens-Hoevenaar; Frans
Ermes; Wil van der Kraai-van Roermund.
Donderdag 26 oktober
08.45 uur Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater SVD
Intenties
o.a. Frans Ermes; Wil van der Kraaij-van Roermund.
Overleden
Woensdag 11 oktober is Frans Ermes, echtgenoot van Addy van
Beek, op 83 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk en zijn
crematie in Oosterhout waren woensdag 18 oktober.
Donderdag 12 oktober is Wil van Roermund, weduwe van Ton van
der Kraaij, op 88 jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk
en haar bijzetting in het graf van haar man op onze begraafplaats,
waren dinsdag 17 oktober.

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord
Het heersende beeld bij veel mensen als ze aan Missiezondag denken, is dat van geld inzamelen voor arme landen.
Misschien spelen ook herinneringen aan vroeger nog wel
mee. Herinneringen aan een pater uit de missie die kwam bedelen om geld voor de arme mensen. Volgens Nouwen is
geld inzamelen geen bedelen. Geld inzamelen en geld geven
is een heel concrete manier om het koninkrijk van God naderbij te brengen. Het schept gemeenschap. Wanneer je geld inzamelt, fondsen werft dan nodig je mensen uit om te delen in
jouw visie. Op Missiezondag zamelt MISSIO juist daarom
geld in: om gemeenschap te scheppen. Om ons te realiseren
dat we een wereldkerk zijn. MISSIO nodigt uit om te delen in
haar visie: ‘In de voetsporen van Jezus de ander tegemoet
gaan en samen zoeken naar wegen om Gods rijk van gerechtigheid, vrede en welzijn te bespoedigen.’
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke
Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen
in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. Daarom wordt op 22 oktober een speciale collecte gehouden, om mensen te helpen in Burkina
Faso. Hartelijk dank alvast.
Pater Richard Lobo
Voltooid leven
Binnenkort kunnen wij u bijpraten. Over een onderwerp, waar
zelfs de politiek steeds over struikelt. Op een onverwacht moment krijgt u ermee te maken. Voltooid leven.
Telkens wordt dit duivelse dilemma bij de kabinetsformatie vooruitgeschoven. Ook de kerken hebben nog geen duidelijk standpunt. Verwacht men dan van u om er ‘n mening over te hebben? Eigenlijk zou er ‘n maatschappelijke discussie over moeten komen. Daarom organiseert de Oecumenische Groep
Levensvragen voor u een bijzondere informatieavond.
Waarom? Omdat u recht heeft om te weten wat het inhoudt,
als het over voltooid leven gaat. Op 8 november om 20.00

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

uur in de Markuskerk. Mensen uit de politiek, wetenschap en
verschillende kerken vertellen u erover. Geven hun mening. U
krijgt dan eerlijk antwoord op uw vragen. Tot dan!
Missionaris Kees Akkermans
Op 28 januari 1994 werd Kees manager van ons Cultuur en
Taalcentrum te Kipalapala in het aartsbisdom Tabora. Er waren daar jaarlijks 2 cursussen van drie maanden, en één of
meerdere herhalingscursussen van kortere duur. Kees was
verantwoordelijk voor de kost en inwoning, het personeel, de
gebouwen en de tuin. Sommige studenten konden veeleisend zijn wat betreft de maaltijden, wat zijn werk niet vergemakkelijkte. Hij deed van alles om er wat extra's van te maken; zo regelde hij bijvoorbeeld een machine voor verschillende smaken ijs. Hij zorgde voor een betere watervoorziening door het regenwater van de daken op te vangen in een
grote watertank. En in de tuin legde hij om de paar meter een
dijkje aan van 50cm hoog om het regenwater vast te houden.
Om de grond te verbeteren zaaide hij 'marejea' (crotalaria
ochroleuca) wat o.a. de eigenschap heeft om stikstofblaasjes
aan de wortels te ontwikkelen. Het werd in Tanzania ontdekt
en gepropageerd door een Benedictijn uit Peramiho.
Om jongelui te leren met computers te werken kocht Kees ‘n
tiental gereviseerde computers die tenslotte werden geïnstalleerd in een groot vertrek van de kantoren van het Lekenapostolaat ten behoeve van computerles en om te oefenen.
Op 8 maart 2005 verhuisde Kees naar Dar es Salaam, naar
Atiman Huis. De Witte Paters hadden in Mbezi, een twintigtal kilometer buiten de stad, een stuk grond gekocht voor het
bouwen van een Centrum voor missie- en roepingenanimatie en voor kennismaking en vormingscursussen voor kandidaten. Kees heeft daar de tuin aangelegd, de benodigde
bouwmaterialen verzameld, en vervolgens toezicht gehouden op de bouwwerkzaamheden. Ook bouwde hij een grote
dam van 2,5 meter hoog om het regenwater op te vangen en
plantte veel bomen.
In 2008 werd dit 'Lavigerie Centrum' geopend met Kees als
manager, en twee Tanzaniaanse confraters voor de missieen roepingen animatie. Op 5 maart 2009 schreef Kees over
de jongelui die er een cursus volgden als voorbereiding op
hun filosofieopleiding: ‘Het is opmerkelijk dat deze jongens
spontaan en open zijn, en klaarstaan om een dienst te verlenen; er is een goede geest onder hen’. Men noemde hem er
‘Babu’, grootvader, een eretitel.
In 2017 kwam hij nog op vakantie naar Nederland, en was
trots dat hij volgens de arts zeker terug mocht naar Tanzania.
Daar is hij op 18 september 2017 op weg naar de stad voor
inkopen toch plotseling overleden.
Het aspect van Jezus wat hij, zijn hele leven overziend, vooral beleefde was: ‘Vijf talenten hebt ge mij toevertrouwd; vijf
heb ik er bijverdiend’. Mat.25,20.
Kees werd op 21 september jl in Tanzania begraven.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 22 okt. 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur: afwis.
Eucharistie- en Woord- en Communieviering.
Vieringen Protestantse Wijkgemeente
Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 22 okt. 10.00: Ds. W. Bisschop.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 22 okt. 10.00 uur: Ds. H. Bouma; Bilthoven.

KLACHTEN OVER
DE BEZORGING?
BEL 0165 - 578222

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

Ja Hallooooooooow
Met ongeveer 80 Teteringenaren (van de ± 7.500) waren we
afgelopen dinsdag aanwezig in Scala voor een ontwerpatelier over het Willem Alexanderplein. We hebben gepraat over
welke functies van het Dorpsplein we nu zien, en welke we
graag in de toekomst zouden willen zien. Welke emoties we
nu voelen, en welke we graag zouden willen voelen in de toekomst. En uiteindelijk welke drie kernwaarden we kunnen
toekennen aan ons Dorpsplein.
Daarna kregen we vier ideeën/initiatieven voor ons Dorpsplein gepresenteerd. Drie uitermate functionele/praktische
ideeën en één indringende presentatie, niet zozeer met een
idee, maar meer een emotioneel betoog over het plein.
Er waren deze avond vooral omwonenden van het plein aanwezig, en terecht denk ik. Dat zijn ± 40 mensen. Maar de
overige ruim 7.000 Teteringenaren waren niet aanwezig.
Beste 7.000: jullie komen toch ook wel eens op ons Dorpsplein, het Willem Alexanderplein? Voor de Markt? Voor een
trouwerij of begrafenis of communie in de kerk? Om geld te
pinnen bij de geldautomaat? Voor de activiteiten op het plein
(denk aan Variéteteringen, KPJ-actie, carnaval, de jaarmarkt,
de Dorpsloop, de fietstocht, het onlangs georganiseerde Zomerfeest en ga zo nog maar even door…?
Ik kan me (bijna) niet voorstellen dat jullie geen interesse hebben in de plannen over en met ons Dorpsplein?
Deze avond krijgt een vervolg op woensdag 25 oktober,
19.30 tot 21.00 uur, ook weer in het Scala College (het witte
schoolgebouw aan het begin van ons dorp aan de rondweg).

Willem Alexanderplein
van ons allemaal
Al gehoord van de plannen om van het Willem Alexanderplein
iets moois te maken? De gemeente heeft een bedrag gereserveerd om het plein op te knappen. Nou dat vinden we
allemaal zeker nodig, al jaren een saai en leeg plein. Een aantal lege winkelpanden en af en toe wat hele kleintjes die daar
in de ‘brandweerwagen’ spelen. Maar wat moet er dan gebeuren? De gemeente vraagt nu aan ons, alle inwoners van
Teteringen, om ideeën aan te dragen. En ja hoor een aantal
omwonenden hebben al een idee aangedragen, een particulier heeft al een voorstel ingediend en de gezamenlijke zorginstellingen hebben ook al een bijzonder plan. Wat het ook
gaat worden een ding moet als basis dienen en wel het plein
moet een functie krijgen voor alle Teteringenaren. Een plek
waar wat te doen is, waar je regelmatig moet zijn. Geen plek
die alleen maar mooi is, daar ga je een keer naar toe en daarna niet meer. Alleen als je er regelmatig komt moet die plek
ook gezellig en mooi zijn. En daar waar mensen regelmatig
moeten zijn zullen ondernemers vanzelf gaan investeren om
klanten te verleiden bij hen te komen. Kortom als we aan het
plein een functie geven of een activiteit creëren waar alle inwoners regelmatig moeten zijn zullen particulieren willen investeren waardoor er een gezellige levendigheid gaat ontstaan.
De gemeente doet dat al lang niet meer. We hebben investeerders echt nodig om een goed plan compleet te maken.
Welke activiteit of functie dat moet worden daarover moeten
we met z’n allen in conclaaf. Waak voor mensen of groepen
met eigen belangen die tegenover elkaar komen te staan.
Stel het dorpsbelang boven alles.
Kom daarom op 25 oktober naar de Scala in Teteringen waar
je om 19.30 uur jouw gedachten en ideeën kunt geven en
delen met alle Teteringenaren. Aanmelden is niet nodig, gewoon gaan. Koffie en drankje na afloop.

DorpsPlatform Teteringen
Woensdag 11 oktober jl is het DorpsPlatform Teteringen (DPT)
weer samen gekomen om een aantal bestaande projecten
en een aantal nieuwe initiatieven in Teteringen te bespreken.
Deze keer kwamen vertegenwoordigers van Entre Nous en
Art Ring bij het DPT met een vraag over financiële ondersteuning. We hebben hen gewezen op de bestaande subsidiefondsen voor cultuur. Verder hebben we de subsidie die

toegekend is aan de KBO/SVT (Senioren Vereniging Teteringen) geëvalueerd. We werden verrast door een jongeman (±
20 jaar) die een idee heeft voor een leuke december-activiteit
voor jong en oud in Teteringen. Hij gaf een enthousiaste presentatie van zijn idee, dat tevens zijn afstudeerproject is. Hij
kwam bij het DPT voor advies en eventueel financiële ondersteuning. We hebben aangeboden hem te helpen met de realisatie van zijn idee, met een aantal praktische wijzigingen.
We hopen dat hij jullie allemaal in december gaat zien tijdens
de realisatie van dit idee!
Voor vragen aan het DPT: dorpsplatformteteringen@gmail.com

Bingo SVT/KBO
Woensdag 25 oktober 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 vaste ondernemers die waardebonnen schenken voor deze loterij.

Cursus Bloemschikken SVT/KBO
Op vrijdag 27 oktober 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 weer een bakje of schaaltje meebrengen.
Wij wensen u veel bloemschik plezier en zijn benieuwd naar
uw creaties. U kunt zich opgeven bij Ietje, tel.: 5812368
(graag voor 23 okt. ivm. bloemen aankoop).

Vrienden van Zuiderhout
ROMMELMARKT PARK ZUIDERHOUT OP 28 OKTOBER
De organisatie in Park Zuiderhout is als gevolg het beleid van
de overheid sterk veranderd. Gelukkig staat er een groep van
ruim 80 vrijwilligers klaar om het wonen in dit verzorgingshuis
prettig te maken. Er moeten echter ook geldmiddelen zijn om
iets extra’s voor de bewoners van Park Zuiderhout te doen

Daar zet de Stichting Vrienden van Zuiderhout zich voor in.
Dat gebeurt door het houden van een donateursactie in november en de bijna traditionele rommelmarkt. Deze wordt dit
jaar gehouden op zaterdag 28 oktober in de Biënkorf in Park
Zuiderhout van 13.00 tot 16.00 uur. Aangeboden worden boeken, elektra, glas- en aardewerk, kleinmeubelen, speelgoed,
antieke spullen en veel zaken voor de aankleding van de woning. De entree bedraagt € 2,00 per volwassene. Alle opbrengsten komen in goed overleg met de bewoners en de
cliëntenraad ten goede aan de bewoners zelf. Het bezoek
aan de rommelmarkt is zeker de moeite waard en is tevens
een mooie gelegenheid om dit ‘Dorp in ons Dorp’ beter te
leren kennen.

Harmonie Euphonia
HELP MUZIEK IN UW DORP TE HOUDEN!
Teteringen heeft één harmonie en dat is Euphonia. Euphonia zorgt al vele jaren voor gezellige concerten in Teteringen en groot
Breda. Verder zorgen ze ervoor dat muziekonderwijs in
Teteringen mogelijk is en blijft.
Houd muziek in uw dorp door Harmonie Euphonia
financieel te steunen! U kunt Euphonia steunen met
een donatie naar eigen keuze op IBAN: NL48RABO.
0150.9916.22 t.n.v. Harmonie Euphonia.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun en graag tot
ziens tijdens een van de komende concerten!
U kunt ook ‘Vriend van Euphonia’ worden door € 50
over te maken o.v.v. ‘Vriend van Euphonia’. U ontvangt
dan tevens vrijkaartjes voor de volgende concerten.

M
FYSIO

EUPHONIA START GOEDKOPE MUZIEKLES
TROMPET EN KLARINET IN TETERINGEN!
Er wordt nog volop bezuinigd in Nederland op muziekonderwijs en zoals onlangs nog in BN De Stem te
lezen was ontkomen ook de Bredase-Teteringse muzikanten er niet aan.
Harmonie Euphonia zal begin november een pilot starten met zeer betaalbaar muziekonderwijs. Deze is in
de eerste instantie bedoeld voor startende muzikantjes
uit groep 5 t/m 8 die graag trompet of klarinet willen
leren spelen. De bedoeling is dat er in een kleine groep
les gegeven wordt, waarbij gezelligheid en samen muziek leren spelen centraal staat.
Donderdag van 18.30 tot 19.00 uur klarinetklas en van
19.00 tot 19.30 uur trompetklas. 20 Lessen per klas,
minimaal 4 leerlingen per klas. Contributie leerling €

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

75,00 voor 20 lessen.
Instrument wordt in bruikleen geleverd door Euphonia (zo lang de voorraad strekt) Bij voldoende aanmeldingen starten de 2 klasjes op 2 november. Aanmelden kan via e-mail:
secretaris@harmonie-euphonia.info
AGENDA
Zaterdag 28 oktober om 20.00 uur:
Galaconcert met Suzan Seegers
en balletschool Nana Vanderpluym
Zoals we van Euphonia gewend zijn,
wordt er weer ‘n groots Galaconcert
gegeven o.l.v. Romano Mediati.
U hoort ‘n verzameling van licht klassiek, musical en verdere kleinkunstcomposities. Heel bijzonder is de medewerking van de zeer getalenteerde zangeres Suzan Seegers, bekend van Evita en vele andere shows. Tevens kunnen
we genieten van de balletgroep van Nana Vanderpluym die
met hun vloeiende bewegingen, het oog aangenaam bezig
houden. Locatie: O.L.V, Paul Windhausenweg 11 te Breda.
Entree € 10,00
Dit niet-te-mogen-missen concert, kunt u in de voorverkoop
verkrijgen via de website: www.euphoniateteringen.nl

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 20 oktober - Menu 1
Vissoep, gebakken zalm, remouladesaus, bloemkool/ kaassaus, appelmoes, geb. aardappelen, gem. salade, griesmeelvla/saus.
Vrijdag 20 oktober - Menu 2
Vissoep, kiprollade, jus, snijbontjes, appelmoes, aardappelpuree, gemengde salade, griesmeelvla/saus.
Vrijdag 27 oktober - Menu 1
Pompoensoep, gestoofde prei, jus, runderlapje, appelmoes,
aardappelpuree, aardbeienvla.
Vrijdag 27 oktober - Menu 2
Pompoensoep, geb. kabeljauw, hollandaisesaus, gemengde
groenten, appelmoes, geb. aardappelen, aardbeienvla.
Kosten voor de maaltijd € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren in ‘t Web, 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.

matie over Japanse kampen op Java en Sumatra en over de
dienstverlening van de Oorlogsgravenstichting. Tevens zijn er
stands met o.a. Indonesische artikelen, sieraden, kampboeken en informatie over financiële regelingen voor oorlogsgetroffenen (Wuv, Wubo en AOR). De dag wordt opgeluisterd
met een muziek- en dansoptreden, een loterij en natuurlijk
kan men genieten van een heerlijke Indische maaltijd (wel
vooraf bestellen). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Ruff van Pelita, tel.: 088-3305144 of 0683441619 of per e-mail: A.Ruff@pelita.nl

Ontmoetingsdag ’Kinderen uit
Japanse Bezetting en Bersiap’
U bent zaterdag 4 november a.s. om 11.00 uur van harte welkom in Cultureel Centrum ’De Poelewei’, Mgr. De Vetstraat 2
in Breda (zaal open 10.30 uur). Het hoofdprogramma is een
boeiende lezing met een mooie powerpoint-presentatie van
Nadet Somers met als thema: ‘De Indische Tuin’, waarin het
kruidenboek van haar oudtante, de welbekende mevr. Kloppenburgh-Versteegh, centraal staat. Zij beschrijft vele geneeskrachtige planten en hun bereidingen. Het gaat niet alleen om
inheemse planten, maar ook om planten die door de kolonisten vanuit Europa zijn meegenomen.
Met zijn foto-tentoonstelling ‘Er werd een spoorweg aangelegd’ geeft Will van de Corput sr. informatie over de aanleg
van de Birma-Siam spoorweg. De foto’s laten zien hoe de Japanners tijdens WO II krijgsgevangenen (waaronder ook de
vader van Will) en geronselde dwangarbeiders (romoesja’s)
onder onmenselijke omstandigheden lieten werken. Bij de
tentoonstelling kunt u ook de spoorlijn met olifanten als hulpkrachten uitgebeeld zien, met daarbij wat originele restanten
van de aangelegde spoorweg. Hierbij wordt u ook geïnformeerd over de bijzondere waarde van ‘t natuurproduct ‘bamboe’. Bamboe tijdens de aanleg van de Birma-spoorweg.
Ook foto’s van jongens uit Teteringen die in het verre Oosten
politionele acties hebben meegemaakt maken onderdeel uit
van de tentoonstelling. Bij Will kunt u ook terecht voor infor-

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!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Kapster; bij u aan huis! Professioneel. Dames, heren en kids.
Overdag en avond. Info: 06 - 21 55 81 73. Tot ziens!
Rustige man zoekt (tijdelijke) woonruimte in Teteringen.
Tel.: 06 - 54 22 04 48

