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Teteringen weer
200 inwoners rijker!

Net voor de bouwvakvakantie zijn de laatste
nieuwbouwwoningen in de Bouverijen opgeleverd en onmiddellijk betrokken door nieuwe
en reeds eigen bewoners. Het deel tussen De
Mandt en de Groenstraat is hiermee geheel afgebouwd. Aan
de andere kant van de Burgemeester Verdaasdonklaan worden op dit moment de fundamenten gelegd voor weer een
geheel nieuwe wijk met een gevarieerd aanbod van woningen
die inmiddels ook verkocht zijn. Ook de sociale woningbouw
aan de Aanstede is opgeleverd en inmiddels ook bewoond.
Voor veel inwoners best eens de moeite waard om een kijkje
te nemen in deze nieuwe delen van Teteringen. Ook in de
Meulenspie wordt verder gewerkt aan in aanbouw zijnde woningen, onlangs zijn de laatste (?) twee vergunningen voor
twee-onder-een-kappers verleend, zodat er daardoor geen
ruimte meer is voor eigen bouw. Immers vrijwel alle gronden
zijn/worden helaas toegewezen aan projectontwikkelaars. De
Dorpsraad heeft hiertegen bezwaar gemaakt en tevens ruimte gevraagd voor meer ruimte voor collectief bouwen voor
met name jongeren. Het is de vraag hoe het nieuwe college
van B&W gevolg gaat geven aan haar eigen voornemen zoals
staat in het college-akkoord. Ook aan de Heiackerdreef wordt
hard gewerkt aan het forse appartementengebouw. Dat het
hele dorp zit te wachten op de vervolgstappen om te komen
tot de realisatie van het gepresenteerde nieuwe winkelcentrum behoeft geen nadere uitleg. Gemeente: ‘Kom Op’.

Artring expositie
‘Frivool’ in ‘t Web

In het weekend van 6 en 7 oktober is
het weer zover: u kunt komen kijken naar de jaarlijkse expositie van Artring, de kunstkring van Teteringen. Veel van de
leden hebben zich bij hun werken laten inspireren door een
prachtige quilt van een van de leden, Jane Hendrickx. Die

quilt heeft de naam ‘Frivool’. Dat is meteen ook de naam van
de expositie van 2018.
Dus voor uw agenda: 6 en 7 oktober van 11.00 tot 16.30 uur
in ’t Web. De officiële opening is op zaterdag 6 oktober om
13.00 uur. Toegang gratis. Meer info op www.artring.nl

Kleindierenvereniging
Bredania in Heemschuur
De Stee

Astronomisch gezien begint de herfst als de dag
en de nacht even lang zijn.
Tijdens de herfst worden de dagen steeds korter. Deze herfstnachtevening, of ook wel herfst-equinox genoemd, vindt plaats op of rond 23 september op het noordelijk halfrond. De zon staat dan loodrecht boven de evenaar.
Als de herfst is aangekomen, bereiden veel dieren zich voor
op de winterslaap. Ze gaan op zoek naar een veilig en warm
plaatsje om aan de winterkou te ontsnappen, ook kleine dieren als egels, kikkers en schildpadden.
Over dieren gesproken, Kleindierenvereniging Bredania is
zondag 23 september present met een expositie in Heemschuur de Stee. De vereniging bestaat sinds 1918 en viert in
oktober haar 100 jarig bestaan. Zij richt zich op liefhebbers
van hoofdzakelijk kippen, konijnen, duiven, fazanten, cavia’s,
sier - en watervogels.
De liefhebbers van kleindieren zetten met het houden van hun
dieren een eeuwenoude traditie voort, die mag worden gezien
als een stukje levend cultureel erfgoed. Daar waar vroeger het
houden van kleindieren noodzakelijk was voor de dagelijkse
consumptie is het thans een hobby waarbij het genoegen van
mens en dier voorop staat.
Wilt u nader kennismaken en deskundige uitleg krijgen over
het houden van kleindieren kom dan naar de heemschuur
tussen 14.00 uur en 16.00 uur op het Zuringveld 1A in Teteringen. U kunt dan tevens de permanente tentoonstelling over
het leven van vroeger bekijken. De entree is gratis, echter een
vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van het erfgoed is meer
dan welkom.
Zie ook www.teteringserfdeel.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 23 september
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
Diaken V. de Haas - Willebrordkoor.
Misdienaar Elias Kruis
Intenties
Franciscus Buiks en Anna Snijders; Jac Snijders
(buurt); Kees Snijders; Christina Backx-Havermans; Conny v.d. Brand e.v. Walter Verdaas;
Piet van Nimwegen; Frans Ermes; Arnold v.d.
Berg e.v. Anneke van den Berg-Smits;
Bets Damen-van Dun.
Donderdag 27 september
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Uit het pastoraal team
Onze lieve Heertje, geef mooi weertje,
geef mooi dag, dat het zonnetje schijnen mag.
Wie is voor ons Jezus Christus? Dat is de vraag die wij ons
vandaag moeten stellen. In katholieke kringen spreken we
vaak van Onze Lieve Heer. Nu wordt die term zowel voor God
gebruikt als voor Jezus Christus, dat loopt vaak door elkaar
en dat kan soms verwarrend zijn. Onze Lieve Heer. De vraag
is of Jezus zelf zo gelukkig is met die benaming. Was Jezus
wel zo’n lieve Heer? Vroeger kwam je wel eens plaatjes tegen
waarop Jezus afgebeeld stond als een hele lieve maar zoetelijke man. Zo’n lieve Heer is Jezus beslist niet. Uit de evangelieverhalen komt hij naar voren als een hele uitgesproken
en felle persoonlijkheid. Zijn kritiek op de joodse leiders en de
schriftgeleerden is dikwijls buitengewoon hard en ongezouten: daar zat niets liefs in.
Als wij in ons gewone spraak gebruik iemand een lieve mens
noemen, dan is dat iemand die hartelijkheid en vriendelijkheid uitstraalt, iemand die op een fijne manier meeleven en
medelijden betoont aan anderen, iemand die helpt en troost,
iemand die liefde geeft, iemand om van te houden.
In die zin was Jezus zonder meer een lieve mens, iemand met
wie de mensen graag te doen hadden omdat hij goed was en
goed deed, aan zieken en gebrekkigen. “Alles heeft hij welgedaan”, wordt er vaak gezegd in het evangelie.
Als wij Jezus onze lieve Heer noemen, dan heeft dat toch
vaak een wat eenzijdige betekenis. Een lieve Heer, een halve
Sinterklaas, van wie we alle goeds hopen te ontvangen, niet
alleen kracht en heil, niet alleen genezing en uitkomst, maar
ook mooi weer, of regen op zijn tijd, of het slagen voor een
examen. Een lieve Heer, die je alles mag vragen, en dat mag
ook best, maar het mag niet het enige zijn, dat maakt het
evangelie van vandaag ons duidelijk.
Wij beginnen deze week vredesweek. Door de generaties
heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben
op weg naar een vreedzame wereld. Wij hebben vrede hard
nodig. Wij kunnen deze week onze lieve Heer smeken om in
onze wereld vrede te bevorderen.
Pater R. Lobo
Eeuwfeest Willibrorduskerk
Wist u dat?
De kerk van Teteringen over 9 jaar 100 jaar bestaat?
We op 23 september dus al weer de 91ste verjaardag vieren!
We dit doen tijdens de viering van 10.00 uur.
We na afloop zoals elke zondag koffie drinken en elkaar ontmoeten!
Kerkschoonmaak
Op dinsdag 2 oktober gaat het weer gebeuren, grote schoonmaak in onze Willibrorduskerk. Het is al een jarenlange traditie

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

dat de eerste dinsdag van oktober heel veel vrijwilligers onze
kerk een flinke schoonmaakbeurt geven. Komt u ook een
handje helpen? We beginnen om 09.00 uur en meestal zijn
we rond de middag weer klaar. Tenminste… als we met velen
zijn. Mogen we ook op uw hulp rekenen?
Afscheid
Rinus van de Broek heeft helaas moeten besluiten zijn werkzaamheden als koster van onze Willibrorduskerk te beëindigen. Het is voor hem niet meer mogelijk om de zorg voor zijn
vrouw te combineren met de werkzaamheden in de kerk. Wij
begrijpen de keuze van Rinus.
Om zijn vertrek niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan,
hebben wij op zondag 9 september tijdens de koffie afscheid
van hem genomen. We waren blij dat veel parochianen hem
kwamen bedanken. Wij willen hem ook langs deze weg nogmaals bedanken voor het vele werk, dat hij in al die jaren voor
de Willibrorduskerk heeft gedaan.
Sint Franciscusavond
Van harte nodigen wij u uit voor de Sint Franciscusavond op
donderdag 4 oktober van 17.30 tot 21.30 uur in ‘De Pelgrim’,
onder de basiliek, Markt 57 te Oudenbosch.
Deze avond is bedoeld voor pastorale beroepskrachten, parochiële vrijwilligers en andere belangstellenden. Voor een
broodje wordt gezorgd. Met het thema ‘pelgrimeren’ verbinden we de weg van de parochievernieuwing die we in het
bisdom willen inslaan met de voorbereiding op de bisdom
bedevaart in oktober 2019. Tijdens de Sint Franciscusavond
willen we aan de orde stellen hoe de beleving van het op-bedevaart-zijn bijdraagt aan de verinnerlijking van het geloof en
met name aan een ervaring van God zelf. Als je op bedevaart
gaat, verlaat je het oude en vertrouwde om samen met anderen het geloof te beleven en God te ontmoeten. Pelgrim zijn
is ook een grondhouding van de gelovige in het algemeen om
door het leven te gaan in gemeenschap met medegelovigen
naar de ontmoeting met God van aangezicht tot aangezicht.
Het is ook een goede houding om ‘naar binnen’ te reizen naar
meer inzicht en meer ervaring van het geloof. We beginnen
met een gezamenlijke maaltijd. Daarna laten we twee sprekers aan het woord: Toke Elshof, universitair docent aan de
Tilburg School of Catholic Theology en docent catechetiek
aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, legt uit hoe
de beleving en verinnerlijking van de katholieke geloofstraditie
kan worden benaderd met de metafoor van de pelgrimage.
Peter Hoefnagels, diaken en teamleider in de Bernardusparochie en docent kerkopbouw aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, licht toe hoe het beeld van het pelgrim-zijn
concrete toepassing krijgt in zijn parochie.
Vervolgens komen we concreet in actie en geven we een
aanzet tot een ‘parcours spirituel’, waarmee bezoekers in de
basiliek worden uitgenodigd tot de houding van pelgrim in
het kerkgebouw en in het verkennen van het katholiek geloof.
Wat zien we, wat raakt ons en wat kunnen we doen, zodat
ook anderen worden geraakt?
Aanmelden: www.sintfranciscuscentrum.nl of e-mail: opgave@sintfranciscuscentrum.nl (kosten: vrije bijdrage).
Vespers Mater Dei
Zaterdag 22 september 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, Brabantlaan 5, 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
het 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. Graag nodigen wij u uit met de
zusters en met ons mee te bidden, te zingen en te mediteren.

Uitvaart-

verzorging

Van Gemert
Sinds 1962 een begrip in Breda e.o.
De helpende hand bij het verzorgen van de
totale uitvaart, in iedere klasse en stijl.
Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.
Vraag naar ons informatiepakket.
Heuvelstraat 181 in Breda
T 076-5212868

Nieuwe locatie
vanaf 17 september in
’t Web in Teteringen
Wees welkom!
www.dbcplexus.nl

Uitvoering van de Maria Vespers
door het Bachkoor Brabant
Op zaterdag 6 oktober om 20.00 uur voert het Bachkoor Brabant in de Sint Willibrorduskerk in Teteringen de Maria Vespers van Claudio Monteverdi uit.
In deze grootse vespermuziek uit 1610 valt te horen dat Monteverdi een componist was die een muzikale brug sloeg tussen de oude renaissance-stijl en de vernieuwende vroeg-barokke technieken, die heel sterk op de verstaanbaarheid van
de tekst was gericht. In deze afwisseling van stijlen vormen de
gregoriaanse gezangen een verbindend element.
Voor de uitvoering in de Sint Willibrorduskerk wordt het Bachkoor Brabant vergezeld door het Barokorkest Florilegium
Musicum, waarin een diversiteit aan prachtige historische
instrumenten voor verrassende klankkleuren zal zorgen. Het
internationaal samengesteld solistenteam bestaat uit de vocalisten Enide Lebrocquy, Kerlijne Van Nevel, Lior Leibovici,
Adriaan De Koster, Michiel Meijer en Erik Van Nevel. Het geheel staat onder leiding van dirigent Geert van den Dungen.
Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
VVV-Breda, Vrije Boekhandel, Wijnhuis Oktober (alleen contante betaling) en via de website www.bachkoorbrabant.nl.
De toegangsprijs is € 25,00 (incl. programmaboekje en een
consumptie). Meer informatie over de muziek en het Bachkoor Brabant is te vinden www.bachkoorbrabant.nl
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 23 sep. 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. 23 sep. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 23 sept. 10.00 uur: Mevr. Ds. C. Inkelaar; Oudenbosch.

Dag van de Mantelzorg
in Teteringen

Jaarlijks wordt in Nederland aandacht besteed aan de Dag
van de Mantelzorg. In Teteringen organiseren wij deze dag in
De Dorpsherberg op zaterdag 10 november van 10.30 uur
tot 16.00 uur.
Deze dag is tot stand gekomen i.s.m. Steunpunt Informele
zorg Breda (StiB), Seniorenvereniging Teteringen, Damessociëteit, Vrouwen van Nu, De Zonnebloem, het Gastenhuis, Augustinusparochie, Park Zuiderhout en Kruiswerk Teteringen.
Wat is mantelzorg
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand
uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn dus
mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit
hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar
ook een ander familielid, vriend of kennis. (Definitie Mezzo,
landelijke organisatie van mantelzorgers)
Het programma
10.30 uur Ontvangst met koffie
11.00 uur Inleiding door Marian Slingerland (Gastenhuis) en
Liesbeth Nuyens over hun persoonlijke ervaringen
als mantelzorger
11.45 uur Nuttigen van een drankje
12.30 uur Lunch
13.30 uur Optreden De Refreintjes
14.30 uur Borreluurtje en napraten
16.00 uur Sluiting

Deelname aan deze Dag van de Mantelzorg staat open voor
alle mantelzorgers uit Teteringen. Als de mantelzorger voor
deze dag geen opvang voor de zorgvrager kan regelen, dan
is er de mogelijkheid voor opvang in Park Zuiderhout met
professionele begeleiding. Wanneer u gebruik wilt maken van
deze mogelijkheid, wilt u dat dan vermelden bij uw aanmelding? Aanmeldingen graag met adres en e-mail vóór zaterdag
20 oktober, via de e-mail: kruiswerkteteringen@kpnmail.nl of
telefonisch: Mevr. Aly Adriaanse, tel.: 5712334 en Mevr. Truus
van Casteren, tel.: 5873025.
Met vriendelijke groet, namens het organiserend comité
Jan Spruit, voorzitter Stichting Kruiswerk Teteringen

Nationale Voorleeslunch
in ’t Web

Vrijdag 5 oktober 2018 is het Nationale Ouderendag. Op deze dag wordt in heel Nederland voorgelezen aan ouderen. Miriam Haagh, wethouder
van Breda en Mieke Vossenaar komen voorlezen aan onze
senioren. Komt u ook lunchen en luisteren? Het programma
komt in de volgende editie van de Aller-Lei. Noteert u de datum vast in uw agenda?

Het Eetpunt in ‘t Web

Vrijdag 21 september (barbecue)
Koude schotel met stokbrood en frisse salade; barbecue;
roomijs met chocoladesaus.
vrijdag 28 september (Grieks)
Griekse salade; Mousaka; Griekse yoghurt met honing en
walnoten.
Vrijdag 5 oktober (Nationale Voorleeslunch)
Menu volgt nog.
De kosten voor de maaltijd zijn € 7,50 p.p.
Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren in het dorpshuis, tel.:
076 - 5713579 of via de mail: dagbesteding@teamuniek.nl
‘t Web is geopend om 12.00 uur. Aanvang maaltijd 13.00 uur.
De mooie bloemen op tafel worden wekelijks geschonken
door Bloemisterij Adriaan Aarts.

Wie o wie helpt Team Uniek?

Team Uniek is blij gemaakt met de gulle gift van een vaatwasser, koelkast, wasmachine en droger. Nu zijn ze op zoek naar
iemand die het witgoed verantwoord wil komen aansluiten.
Team Uniek is van vele markten thuis zoals velen jullie wel
weten, maar deze klus gaat boven ons Unieke petje.
Laat het ons weten! Tel: 06 - 30177350 of e-mail: dagbesteding@teamuniek.nl Alvast heel erg bedankt!

Cursus Bloemschikken
SVT/KBO Teteringen

Op vrijdag 28 september 2018 om 09.30 uur organiseren wij voor onze leden de cursus Bloemschikken in Dorpshuis ‘t Web. Uw eigen bijdrage
is € 9,00, dit is voor de bloemen en een heerlijk kopje koffie/thee. Graag zelf een bakje of schaaltje meebrengen. Wij
wensen u veel bloemschik plezier en zijn benieuwd naar uw
creaties.
U kunt zich telefonisch opgeven bij Ietje, tel.: 5812368 (graag
voor 24 september i.v.m. bloemen-aankoop).

Wielerronde
van Teteringen

De derde editie van de wielerronde van
Teteringen was wederom erg geslaagd.
Wielerronde Zonder de hulp was dit niet mogelijk geTeteringen weest. Wij willen daarvoor nogmaals bedanken: Van Oosterhout Bikes & Sport; Fysiotherapie Praktijk
Teteringen; Roma Nederland BV; Bram van Pelt Schilderwerken; Hoveniersbedrijf De Meerberg; De Dorpsherberg; Kapsalon Joosen; Vakantiehuis in Jennersdorf.nl; Garagebedrijf

Bremer; Ken Kemerink Hoveniersbedrijf; Janus van Nispen
Tweewielers; Verstraeten Timmerwerken; De Loods Groenten
& Fruit; Wim Langen Strobalen BV; ZMH Tuin -en Parkmachines; Willemsen VOF Tuinen en Bloemen; Roha-Shop; Bloemisterij Aarts; Restaurant By Tater.
Organisatie Wielerronde
Kom gratis kennismaken!

OSV Bowls Breda

tijdens het Regio Zuid Outdoor Open Singles toernooi wat
gespeeld werd op de bowlsbaan van Best Golf. Zij was de
enige die 6 wedstrijdpunten wist te behalen.
Tijdens het NK Pairs Outdoor, gespeeld in Haarlem, waren bij
de dames Anneke Dekkers en Marja Dinkelaar van de partij.
Zij eindigden dat toernooi op de 8e plaats. Bij de heren speelden de pairs Henk Kwant en Henry Frost, zij eindigden als
10e en Peter Snel en Dick van de Burgt, die als 7e eindigden.
Al met al heeft OSV Bowls Breda weer goed gepresteerd tijdens deze toernooien.
De komende weken zullen de OSV leden ook weer acte de
presence geven tijdens de volgende toernooien: NK Singels
Outdoor op 15 en 16 september in Haarlem. Bij de dames
Anneke Dekkers en Mariska Nagtzaam en bij de heren Roald
van Leersum, Dick van de Burgt, Peter Snel en Henk Kwant.
Op 23 september tijdens het Australian Pairs toernooi van
Regio Zuid: Marja Dinkelaar en Ankie Neüs, Adje Soffers en
Henry Frost, Coby van Poll en Riny de Leeuw, Anneke Dekkers en Henk Kwant, Hennie van den Eikel en Jan Visschers,
Dre Rops en Jos Verdaas. Dit toernooi vind plaats in het Optisport Racketcentrum, Terheijdenseweg 500 in Breda.

OSV Bowls Breda is op zoek naar nieuwe leden. De vereniging speelt indoor bowls in ‘t Racketcentrum (Terheijdenseweg 500 te Breda) op de dinsdagmiddag en vrijdagavond.
Volgens de historici is bowls voortgekomen uit een spel dat
al 5000 jaar voor onze jaartelling door de Eygptenaren werd
gespeeld met ‘n kegel en stenen ballen. De sport breidde zich
in allerlei vormen uit over de wereld: boules in Frankrijk, bocca in Italië en bolle in Denemarken. Curling is een wintervariant van bowls en is vooral in Canada en de Scandinavische
landen populair. Bowls is een sport die in alle Engelstalige
landen enorm populair is en wordt door jong en oud beoefend. Bowls kan zowel binnen als buiten gespeeld worden.
In ons land wordt vooral binnen gespeeld, op matten van
minimaal 30 m lang en 4 m breed. De bowls variëren in
Fysiotherapie
gewicht van zo’n 1.200 tot 1.500 gram, met een diameter
Manuele Therapie
van 12 tot 14 cm, Het is de bedoeling de bowl, die asymGeriatrie Fysiotherapie
metrisch is, zo dicht mogelijk bij ‘t doelballetje (de Jack) te
krijgen. De Jack ligt op een afstand van 23 tot 27 m vanaf
Oncologie Fysiotherapie
het vertrekpunt. Bij het afnemen van de snelheid gaat de
Oedeemtherapie
bowl ‘n boog beschrijven. Bowls wordt zowel recreatief
FysioFit
beoefend als in wedstrijd- of in competitieverband, en het
kent vier verschillende vormen waarin het gespeeld kan
worden: singles (één tegen één, met vier bowls per speler),
pairs (twee tegen twee, met vier bowls per speler, triples
(drie tegen drie, met drie bowls per speler) en fours (vier
tegen vier, met per speler twee bowls).
Wie interesse heeft voor deze sport, kan bij OSV Bowls
Breda zes keer gratis mee komen spelen om te zien of Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Revalidatie tijdens en na kanker
bowls iets voor je is. Je wordt begeleid door een van de
coaches van de vereniging en de bowls worden ter beschikking gesteld. De ontributie is afhankelijk van het aantal blokken van 75 minuten dat je wekelijks wil spelen.
Nog meer weten? Ga dan naar www.osvbowlsbreda.nl

M
FYSIO

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

www.my-fysio.nl

Successen van OSV Bowls Breda
De afgelopen weken hebben de spelers van OSV Bowls
Breda weer de nodige successen geboekt.
Riny de Leeuw was over 3 dagen de beste deelneemster

Praktijk Fysiotherapie
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen

076 7510345

Op 6 oktober wordt het Kees de Leeuw triples
toernooi gespeeld in Breda. Ook hier komen
weer diverse teams Van OSV Bowls Breda uit
tegen de beste teams van Nederland.
En weer een week later, op 13 oktober wordt
het NK Mixed Pairs in Breda gespeeld. 16
teams uit heel Nederland komen naar Breda
om uit te maken wie het beste mixed pairs
team (V/M) van Nederland wordt. Het belooft
een spannende strijd te worden waarin de
teams van OSV Bowls Breda ook een belangrijke steen zullen bijdragen.
Iedereen is welkom om tijdens een van bovenstaande toernooien kennis te maken met de
bowlssport, toegang is gratis.

Een
dagelijkse
nachtmerrie

Een gezonde jonge vrouw
wordt chronisch ziek van
een zeldzame auto-immuun ziekte, in 3 weken
kan ze bijna niets meer
en wordt ze ineens afhankelijk. Dit boek beschrijft
hoe ze in korte tijd bijna
alles kwijt raakt. Daarop
volgt een leerproces van
verwerking en acceptatie. Een moeilijke weg vol
ontmoediging, schaamte en vernedering. Maar ook doorzettingsvermogen en positiviteit, soms ook met een vleugje humor. Dit boek is voor iedereen leerzaam en interessant!
U kunt het boek bestellen via www.boekenbestellen.nl/boek/
een-dagelijkse-nachtmerrie/26351
Ook via de boekhandel en bol.com is het bestellen (ISBN-nr.
978-94-6345-335-6 en de titel).

‘The Floor is Yours’- Breakdance

In Breda start op 24 september een lessenreeks van dit project. Breakdance is populair en combineert dans met sportieve elementen: tekst, poëzie en beeldende kunst. Het belangrijkst is het ‘community gevoel’ in de breakdance scene:
een wereld waarin diversiteit volkomen vanzelfsprekend is.
De lessenreeks wordt afgesloten met een City vs. City Battle.
Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen mee doen. Informatie is te
vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/thefloorisyours.
Aanmelden kan ook via deze website! Mail voor vragen naar
breda@jeugdfondscultuur.nl of bel naar tel.: 06 - 14387291.

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

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Voor al uw strijkgoed: Strijkservice ‘Het IJzertje’ Teteringen
www.hetijzertje.nl - tel.: 06-20873275.

Klachten over de bezorging? Bel 0165 - 578222!

