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Teteringen
één grote bouwplaats!
Twee jaren terug waren er in Teteringen nog grote
zorgen over de invulling van de vele open plaatsen in het bestaande dorp en open vlakte in de
Bouverijen. Mede doordat de financiële crisis gelukkig weer
achter ons ligt, is dat nu heel anders. Teteringen staat nu bijna
vol met busjes van aannemers en het is een op en af rijden
van kranen en voertuigen met bouwmaterialen. Het is voor
veel inwoners de moeite waard om eens een kijkje te nemen
op de diverse bouwplaatsen: de bouw van 21 sociale woningen aan de Aanstede, de nieuwe gevarieerde bouw in de Meulenspie, de twee-onder-een-kappers aan de Langelaar en de
Heiackerdreef en de ombouw van ons voormalige gemeentehuis tot zorgcentrum. Ook in de Bouverijen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een flinke serie huur- en koopwoningen en worden de 9 CPO-woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) bijna opgeleverd. Op korte termijn
zal de verkoop plaatsvinden van de vele woningen van de firma van Wanrooij in de Bouverijen en de dure appartementen
aan de Heiackerdreef. Al met al ziet het er naar uit dat over
enkele jaren Teteringen geheel vol zal zijn gebouwd, dus voor
liefhebbers van Teteringen ‘zorg dat je er bij bent’. Ook wordt
er rekening gehouden met de voorzieningen van de nieuwe
inwoners. Mede op verzoek van een actieve groep jonge ouders wordt de kleine speeltuin aan de Lammertiend aangepakt en omgevormd tot een veilige ontmoetingsplaats voor
jong en oud. Op 23 september wordt deze al betrokken bij de
Burendag, de formele opening zal later volgen!

Expositie Art ring
in stijl van De Stijl
Op 7 en 8 oktober in dorpshuis ’t
Web vindt de jaarlijkse expositie
plaats van de leden van Art ring. Art ring is de kunstkring voor
en door inwoners van Teteringen. Maar natuurlijk zijn ook
bezoekers van buiten Teteringen welkom. Een deel van de
expositie is geïnspireerd op kunststroming De Stijl. We leven
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immers anno 2017 in Het Jaar van De Stijl. Een ander deel
bestaat uit het mooiste werk dat de leden recent hebben
gemaakt.
De expositie is nu langer open dan eerdere jaren. We beginnen al om 11 uur. Zet alvast in uw agenda: 7 en 8 oktober,
11.00-16.30 uur in ’t Web. Zie ook www.artring.nl

2x7 zoekt vrijwilligers!
Hallo! Mogen wij ons even voorstellen?
Voor wie ons nog niet kent: wij zijn de bewoners van 2x7, een
ouderinitiatief waar 14 mensen wonen met een verstandelijke
beperking. We wonen al 10 jaar in Teteringen en hebben het
hartstikke naar onze zin in ons dorp! Omdat we een verstandelijke beperking hebben, hebben we met sommige dingen
wat hulp nodig, hiervoor hebben wij onze vaste begeleiders
maar helaas wordt het voor hen steeds moeilijker om tijd over
te houden voor de leuke dingen...
Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers uit Teteringen!
Mensen die bijvoorbeeld één keer in de week met ons koffie/
thee willen drinken, een spelletje doen of een puzzel maken
of samen de hond uitlaten, wandelen of fietsen. Misschien
ook eens een keertje gaan zwemmen met een of twee mensen. Zo zijn er nog veel meer dingen die wij leuk vinden om te
doen maar waar we hulp bij nodig hebben.
Als u interesse heeft of wat meer informatie zou willen hebben kunt u contact opnemen met: msteen@prismanet.nl
Ook kunt u een kijkje nemen op www.stichting2x7.nl
We hopen zo dat er mensen zijn die ons komen helpen en we
heten u dan van harte welkom!
Groetjes van: Paul, Jasper, Anouk, Niels, Debby, Anne,
Chrissy, Tom, Mitchell, Tamara, Cindy, Mark, Bart en Quint

Rectificatie Dorpsloop
In de uitslag van de Dorpsloop Teteringen is een fout geslopen bij de beste Teteringse heren op de 5 km. De juiste uitslag is: 1 Syb de Jong 18:03
2 Rik v.d. Haven 19:08
3 Rick van Hooijdonk 19:41 4 Niels v.d. Haven 21:01

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
We gedenken dit weekeinde de overledenen van september
2016
Thijs Evers, e.v. Anny Rosch; Toon Joosen e.v. Jack Aarts.
Zondag 24 september
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden Willebrordkoor
Misdienaars Erika van den Broek; Rose Marie Muskee
Intenties
Herman Damen; Pastor Toon Stoop; Jac en Corrie van der
Veeken-van Haperen; Jacques en Pop Oomen-Verpaalen;
Christ Rombouts; Louise Hoeben; Toos Joosen-Geerts;
Martien v.d. Broek e.v. Tiny Maat; Cees en Door KleindopKimenai; Ivonne Kremers-Vandemeulebroeke; Jo Snoerenvan Zon; Thomas Graham; Tonny Mange-Merks; Annie
Martens e.v. Joop Valk; uit dankbaarheid gouden bruiloft
Donderdag 28 september
08.45 uur Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owuzu

Uit het pastoraal team
Op zaterdag 16 september a.s. begint de jaarlijkse Vredesweek.
Het thema is: De kracht van de verbeelding. Een uitdagende titel!
Verbeelden is een creatieve activiteit, het is een vorm geven aan
een gedachte. Welbeschouwd is dat heel bijzonder! Een gedachte is een onzichtbare werkelijkheid. Een gedachte begint in
het menselijke hart en vormt zinnen in het hoofd. Die zinnen creëren een werkelijkheid die daarvoor nog niet bestond. Het is vervolgens aan de denker om er een zichtbare vorm aan te geven,
zodat we het met anderen kunnen delen. Hoe adequater de
vorm hoe herkenbaarder het voor een ander is. Kunstenaars zijn
vaak originele en adequate verbeelders. Dat is echter niet iedereen gegeven. Toch is elk mens in zekere zin kunstenaar. Iedere
dag en op ieder moment komen er immers mooie en ook nietmooie gedachten op in ons hart, die in ons hoofd zinnen vormen
en vervolgens een daarvoor nog niet bestaande werkelijkheid
creëren. Ook wij moeten er vervolgens vorm aan geven om het
met anderen te kunnen delen. Dat heet communiceren. En dat
doen we voortdurend.
Vrede maken is een kwestie van communiceren. Het begint voor
iedereen met het hartsverlangen naar rust en tevredenheid.
Maar de niet-mooie gedachten -die ook opkomen in ons hartverhinderen dat we onbekommerd naar elkaar luisteren. De oordelen en vooroordelen wantrouwen de ander in zijn of haar eerlijke bedoelingen. Onze argwaan wint het vervolgens van ons
verlangen naar vrede en oorlog is ons deel. Toch komt de wens
naar vrede steeds weer op in ons hart. Maar om niet in herhaling te vallen hebben we de verbeelding hard nodig! De verbeelding inspireert om andere mogelijkheden te bedenken en nieuwe wegen te gaan om met elkaar de vrede te communiceren.
De kracht van de verbeelding. Wat een uitdaging!
Pastor Ben Hendriksen
Kerkschoonmaak
Dinsdag 3 oktober is het de bedoeling dat 'we' de kerk weer
schoon maken. 'We' is een groep enthousiaste parochianen die
er ieder jaar bij zijn, sommigen al heel erg lang, sommigen nog
maar kort. Dan wordt alles op z'n kop gezet en ieder hoekje uitgemest, gezogen, gesopt. Dat is mooi om te doen en het is ook
nog gezellig. We kunnen vele handen gebruiken en soms is ook
lange mensen wel handig. Heeft u tijd en zin om ook te helpen?
U bent van harte welkom vanaf 09.00 uur. Koster Rinus van den
Broek zal u ontvangen en zet u ongetwijfeld aan het werk.
Programma - Willibrorduskerk 90 jaar
10.00 uur: Feestelijke eucharistieviering; 11.00 uur: Koffie en een
glaasje na de viering; 11.15 - 13.00 uur: Diverse activiteiten in de
kerk - Mogelijkheid voor torenbeklimming - Speurtocht door de
kerk voor kinderen - Tentoonstelling kerkschatten - Tentoonstelling over de geschiedenis van de kerk (Foto’s, videopresentatie, boekjes van de Heemkundekring); 15.30 - 17.00 uur: ‘Van

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

Wiegelied tot Requiem’, concert van Cantabile Plus o.l.v. Maria
Kuypers-v. Leeuwen, m.m.v. Jan Damen, piano en Het Harpensemble o.l.v. Annelies Houtman. kaartverkoop aan de kerk.
Onderhoud kerk
Het is u wellicht al opgevallen dat er bij onze kerk op diverse
plaatsen geen glas-in-lood meer zit, maar houten panelen. Gelukkig is dat niet blijvend: ze zijn eruit gehaald om de loodprofielen te vervangen en de kapotte glaasjes te vervangen. Die loden
u-profielen verslijten in de loop der jaren mede door de weersinvloeden en het bewegen van de panelen door de wind. De
meeste glas-in-lood ramen van onze kerk zijn ook gebrandschilderde ramen, wat de restauratie extra ingewikkeld maakt wanneer er onderdelen van een figuur stuk zijn. Dat betekent dat er
nieuwe glaasjes geschilderd moeten worden in het goede patroon en in de goede kleur, die dan de oven in moeten zodat de
gebruikte kleurstoffen in het glas gebrand worden.
De drie grote roosvensters zijn bij de bouw van de kerk in 1927
betaald met het geld van schenkingen door drie parochianen,
elk 2500 gulden. Ook deze drie roosvensters zijn aan restauratie toe. De originele ramen uit 1927 waren gemaakt door de bekende glazenier Joep Nicolaas. Op het einde van de oorlog hebben de Duitsers geprobeerd de toren op te blazen, wat mislukt
is, maar alle glas-in-lood ramen in de kerk waren kapot. Meteen
na de oorlog is glazenier Jan Willemen uit Dongen begonnen de
ramen op nieuw te maken. Mocht u als lezer een schenking in
gedachte hebben? We zullen het raam graag naar u vernoemen
en bij rondleidingen uw naam noemen (als u daar prijs op stelt).
Tweedehandsfietsen gevraagd voor vluchtelingen
Vorig jaar is er al eens een oproep geweest voor tweedehandsfietsen voor vluchtelingen. We hebben toen veel positieve reacties gehad. Nu is er weer behoefte aan 3 damesfietsen en een
jongensfiets (leeftijd 10 jr). Heeft u een fiets staan, die u niet meer
gebruikt, en wilt u dat hij een goede bestemming krijgt, laat het
me dan weten: hannekeoomen@online.nl Alvast hartelijk dank!
Sint Sylvester
Op de jaardag van Pro Petri Sede (9 sept.) onderscheidde de
apostolisch nuntius mgr. Aldo Cavalli de heer Rinus Bouwmeester met de versierselen van de Orde van de Heilige Sylvester in
de basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch.
Rinus Bouwmeester wordt ridder in de Orde van de Heilige Sylvester. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn vele activiteiten
in kerkelijk verband. In het Bisdom Breda is hij o.m. bekend van
de kunstwerken die hij als edelsmid vervaardigde, zoals de reliekhouders van de heilige pausen Johannes XXIII (Gertrudiskerk
Bergen op Zoom) Johannes Paulus II (basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch). Bouwmeester maakte ook de
plaquettes die in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid aan de
heilige deuren van de kathedraal en de basilieken in het bisdom
werden bevestigd. In 2016 ontwierp hij het diocesaan onderscheidingsteken voor personen die zich in het bisdom verdienstelijk hebben gemaakt. Rinus kreeg de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor Pro Petri Sede, waarvan hij 10 jaar penningmeester was. Daarnaast vervulde hij verschillende bestuursfuncties binnen de vroegere parochie van de HH. Agatha en
Barbara en heeft hij veel verdiensten voor de organisatie van de
internationale bedevaart naar de Goddelijke Zaligmaker.
Pro Petri Sede is oorspronkelijk een verbond van afstammelingen
van pauselijke Zoauven die in de jaren zestig van de negentiende eeuw de kerkelijke Staat verdedigden in de strijd om de eenwording van Italië. Later stond het lidmaatschap ook open voor
pauselijk gedecoreerden. Sinds 1985 kunnen alle rooms-katholieken die sympathiseren met de paus lid worden. De Nederlandse afdeling organiseert jaarlijks een ledendag die in de oneven jaren plaatsvindt in de basiliek van de HH. Agatha en Barbara plaatsvindt en in de even jaren in een andere Nederlandse
basiliek. De pauselijke ridderorde van de H. Sylvester is op 31
oktober 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI. De paus verleent deze orde aan personen met grote verdiensten op ‘t grensvlak van Kerk en samenleving zoals politici, bestuurders van
charitatieve instellingen, wetenschappers en personen die zich
ingezet hebben voor missie en ontwikkelingssamenwerking.

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

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?
BEL 0165 - 578222

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 24 sept. 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. 24 sept. 10.00: Ds. Mw. S. van Meggelen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 24 sept. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Samen Teteringen zijn

Dorpsplatform Teteringen
De Gemeente Breda wil de inwoners ruimte geven om initiatieven in wijken en dorpen te ondersteunen zodat het nog prettiger wonen in ons mooie dorp. Hierbij kan Dorpsplatform
Teteringen u ondersteunen. Bijvoorbeeld door adviezen, contacten met de gemeente, samenwerking met andere initiatieven, het inzetten van studenten, het vinden van financiën (sponsoring, subsidie) etc. Diverse initiatieven zijn al door het Platform geholpen. Het Platform bestaat uit actieve inwoners van
Teteringen aangevuld door een ambtenaar van de gemeente.
Wilt u meer weten over het Dorpsplatform Teteringen stuur
dan een mailtje naar: dorpsplatformteteringen@-gmail.com

Gouwe Ouwe Party
Zaterdag 30 september a.s. vanaf 20.00 uur
wordt er een gezellige avond georganiseerd in
Dorpshuis 't Web met live muziek uit de jaren
'50, '60 en '70. De muziek wordt verzorgd door ‘Minggoes &
Band’ en ‘Entre-Nous’. Het belooft een ouderwets gezellige
feestavond te worden voor jong en oud. Voor een hapje wordt
gezorgd. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis!

De KPJ Aspiranten zijn terug!
De bij de oude garde welbekende aspiranten zijn terug met
een gloednieuw bestuur en in een nieuw jasje. Na jaren van
afwezigheid is KPJ Teteringen terug!
Wie zijn wij?
Wij zijn het aspiranten-bestuur van KPJ Teteringen.
Wat doen wij?
Wij organiseren activiteiten zoals film avonden, karten, 6kamp, zwemmen, spelmiddagen en andere diverse uitjes. Dit
doen wij voor en door leden.
Waarom doen wij dit?
Wij doen dit om de jeugd leuke en sportieve mogelijkheden
te bieden in en rondom het dorp. Zelf zijn wij allemaal lid geweest van de KPJ aspiranten en kijken samen terug op een
leuke tijd.
Waarvoor?
Voor jongeren tussen 10 en 16 jaar. Je mag lid worden in het
jaar dat je 10 wordt. Iedereen is welkom dus neem gerust je
vriendjes en vriendinnetjes mee. Ook jeugd buiten het dorp is
van harte welkom bij de KPJ aspiranten van Teteringen.
Inschrijven doe je via www.kpjteteringen.com. Word dit jaar
nog gratis lid! Vanaf 2018 bedraagt het lidmaatschap € 15,00
per jaar. Bij vragen mail ons gerust op het volgende e-mailadres: kpjteteringen@hotmail.com

Nationale Voorleeslunch
Tijdens de Nationale Voorleeslunch op 6 oktober 2017 wordt in heel Nederland voorgelezen
aan ouderen, ook in Breda op 4 locaties. Het
Voorleesverhaal van dit jaar is van de hand van de bekende
auteur Vonne van der Meer. Het zal worden voorgelezen in 't
Web, door wethouder Miriam Haagh.
De eerste vrijdag in oktober is jaarlijks uitgeroepen tot Nationale Ouderendag. De Nationale Voorleeslunch laat zien dat
het voorlezen van verhalen een rol kan spelen in het doorbreken van ‘t isolement waarin sommige ouderen verkeren. Het
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voorlezen van een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning
en sfeer en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of
herinneringen op te halen. Ook kunnen sommige ouderen door
‘n visuele beperking niet (makkelijk) meer zelf lezen. Door voorgelezen te worden, kunnen ze toch genieten van verhalen.
Het voorlopige programma in ’t Web
Optreden seniorenorkest Entre Nous
11.30-12.00 uur
Voorlezen door wethouder Miriam Haagh 12.00-12.30 uur
Aanvang Lunch verzorgd door ’t Eetpunt 12.45-13.30 uur
Koffie en optreden Entre Nous
13.30-14.00 uur
Kosten voor lunch, koffie en gebakje bedragen € 8,50 p.p.
De Nationale Voorleeslunch is een initiatief van de Leescoalitie. Dit is een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen,
Stichting CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke
Bibliotheek, het Literatuurmuseum en de Vereniging Openbare Bibliotheken. In Teteringen verzorgd door Dorpshuis ’t
Web, ’t Eetpunt, Team Uniek en Entre Nous.
Alle betrokken partijen en de vrijwilligers hopen u op 6 oktober te mogen begroeten.
Tweedehands kinderkleding
kopen en verkopen

KinderKledingBeurs
Teteringen
De scholen zijn weer begonnen en de dagen worden al weer
korter; het is weer bijna tijd voor de najaars/winterbeurs 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!
Het goede doel deze beurs is ‘Juzt Gezinsopname’, locatie
Laanzicht. Bij gezinsopname (een effectieve vorm van specialistische jeugdhulp om uithuisplaatsing te voorkomen) wordt
het hele gezin op een locatie buiten de eigen leefomgeving
begeleid. Er wordt gewerkt aan herstel van de omgangs- en
opvoednormen binnen het gezin. Reden te meer om gezellig
te komen shoppen!
Bezoek onze website voor meer informatie over de beurs:
www.kinderkledingbeursteteringen.nl
Wij zijn
ook te vinden op Facebook. (KinderKledingBeursTeteringen)

Notaris informeert en adviseert
Wie te maken heeft met ziekte, krijgt te maken met vragen
over de toekomst. Het is goed om vooruit te denken en
zaken vast te laten leggen, b.v. over financiën. Wat gebeurt
er met uw vermogen bij overlijden en wat gebeurt als u in een
verzorgingssituatie terecht komt? We willen er misschien liever niet aan denken, maar toch is het goed om erbij stil te
staan. Vrijdag 29 september gaat notaris Heijkants uit Oosterhout in op deze vragen tijdens het Parkinson Café van
14.00 tot 16.00 uur in ‘t Web (inloop vanaf 13.30 uur). Tijdens
de middag komen diverse onderwerpen aan bod, b.v. het inrichten van een testament. Maar ook schenken en schenkbelasting en de eigen bijdrage bij langdurige zorg met verblijf
(Wlz). Daarnaast is er aandacht voor wilsonbekwaamheid: hoe
worden zaken geregeld als u, uw partner of uw ouder door
Parkinson of een andere reden geestelijk niet meer in staat is
om de zaken te regelen? Mensen met Parkinson, hun familie
en mantelzorgers horen er alles over tijdens deze bijeenkomst.
Parkinson Café Breda
Parkinson Café Breda is een informeel trefpunt voor mensen
met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantelzorgers.
Elke maand is er een gezellige middag met praktische informatie. Toegang is vrij en er is voldoende parkeergelegenheid.

IVN–natuurwandeling
Galderse Heide
Zondag 24 september wandelen de Natuurgidsen van IVN Mark & Donge door het meest zuidelijke bos van
Breda.
De Galderse Heide is een aantrekkelijk gebied met bos, vennen en heideveldjes met veel grassen zoals het sierlijke pijpestro. Het terrein is licht golvend, half open met smalle kronkelpaadjes. Door de moerassige heide loopt een vlonderpad.
De nazomer nodigt uit om een wandeling te maken en waar
is dat fijner dan in het bos. Daar heerst nu rust, na de drukte
van allerlei zomerse activiteiten. Bomen en struiken maken
zich op voor de herfst, met warme kleuren, in zachter licht.
Ook insecten en planten gaan in rust, hoe ze dat doen vertellen de natuurgidsen u.
Vertrek om 14.00 uur vanaf parkeerterrein bij restaurant ‘Huis
Den Deijl’, Marellenweg 8 te Breda. 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

Het Eetpunt in ‘t Web
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 beschamelsaus, gek. aardappelen, appelmoes, vruchtenkwark
Vrijdag 29 september - Menu 1
Gebonden aspergesoep, gepocheerde kabeljauw,
witte wijnsaus, rode bietjes, aardappelpuree, appelmoes, sinaasappelvla
Vrijdag 29 september - Menu 2
Gebonden aspergesoep, sausijsje, vleesjus, postelein,
gek. aardappelen, appelmoesrauskost, sinaasappelvla
De kosten voor de maaltijd zijn: € 9,00 p.p. Gelieve
uiterlijk woensdag te reserveren in ‘t Web, tel.: 0765713579. ‘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.

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

GÉÉN ALLER-LEI? 0165 - 578222!

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

Themabijeenkomst
‘kinderen met extra zorg’
De zorg voor een kind met een beperking, ziekte, psychisch
probleem of een verslaving heeft vaak grote invloed op het leven van de familie. Speciaal voor ouders van ‘kinderen met
extra zorg’ organiseert Steunpunt informele zorg Breda (StiB)
een themabijeenkomst op maandag 9 oktober van 19.30 tot
21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Mantelzorgers krijgen deze avond advies en informatie die hen kan helpen om met de
situatie om te gaan. Ook is er ruimte om met andere mantelzorgers ervaringen en tips uit te wisselen. De bijeenkomst
vindt plaats bij Woonzorgcentrum Elisabeth Centrum, Leuvenaarstraat 91, Breda. Aanmelden kan via info@stib-breda.nl
of tel.: 076-750 32 00. Deelname is gratis.
Informatie en advies
Wat betekent het als je leven volledig draait om de zorg voor
je (volwassen) kind met een beperking, ziekte, psychisch probleem of een verslaving? Als je moet accepteren dat je kind
niet alles (meer) kan of als je je verwachtingen als ouder moet
bijstellen? Mantelzorg heeft vaak grote invloed op iemands
leven en het kan lastig zijn om grip te krijgen op de situatie.
Tijdens de bijeenkomst gaan we in gesprek over de impact
van de zorg voor een ziek kind. Ouders krijgen informatie en
praktische tips. Ook de omgeving komt aan bod: vaak denken mantelzorgers er niet aan om hulp te vragen. Terwijl het
inroepen van hulp mantelzorgers juist kan helpen de zorg langer vol te houden. Ouders van ‘kinderen met extra zorg’ zijn
van harte welkom!
Uniek concert in Nederland

Delta Saxophone Quartet
Op vrijdag 22 september om 20.30 uur speelt het gerenommeerde Britse Delta Saxophone Quartet in de nieuwe concertreeks van het Chasse Theater de ‘Sound of Europe’. Dit
gerenommeerde Londense Saxophone Quartet, dat sinds
1984 het ‘denken in klassiek of jazz’ weet te kantelen, is door
The Guardian getypeerd als ‘One of Europe’s most distinguished new music ensembles’. Het kwartet wordt internationaal geroemd om zijn spannende live optredens en innovatieve opnames.
Crimson brengt hen samen met een van de meest getalenteerde componisten uit het Verenigd Koninkrijk van dit moment: Gwilym Simcock (1981). De Engelse progressieve rockband King Crimson vormde de belangrijkste inspiratiebron
voor dit nieuwe werk, dat in het programma Sound of Europe
voor het eerst in Nederland zal worden uitgevoerd.
Het Delta Saxophone Quartet staat garant voor innovatie,
topkwaliteit en spannende muziek. Bezetting: Chris Caldwell,
Pete Wyman, Tim Holmes en Graeme Blevins op saxofoons
en Gwilym Simcock op piano.
Kaartverkoop via www.beauxjazz.nl en www.chasse.nl

Markpontje - naseizoen
Tot nu toe hebben we over de zomer geen klagen gehad.
Hopelijk kunnen we dit jaar ook genieten van een heerlijke
nazomer. Stilletjes gaan we met ons Markpontje naar het naseizoen met naseizoentijden. U kunt de tijden al lezen bij de
aanlegsteiger van het Markpontje.
Naseizoen (25 september t/m 29 oktober):
Op werkdagen van 07.30 tot 08.30 uur, laatste afvaart om
08.20 uur en van 15.00 tot 18.00 uur, laatste afvaart om
17.50 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 12.00 tot
18.00 uur, laatste afvaart om 17.50 uur.
Indien u extra informatie wilt over b.v. het overzetten van een
groep buiten de reguliere tijden, kunt u hiervoor terecht bij:
Dhr. D. Recter, voorzitter, tel.: 076-5933633; Dhr. J. Franken,
secretaris, tel.: 06-54690703 of Dhr. J. Hoondert, penningmeester, tel.: 076-5931686.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

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

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

Het adres voor al
uw geboortetrouw- en jubileumkaarten

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Beginnersgroep Biodanza vanaf dinsdag 26 september iedere week om 20.00 uur. Info en opgave, tel.: 06-16833062 of
e-mail: liesbethlampe@gmail.com

