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Aanleveren kopij: donderdag voor 18.00 uur: Drukkerij Zopfi, Koningsdijk 24,
4905 AP Oosterhout, Tel.: 0162-453159, E-mail: allerlei@drukkerijzopfi.nl
DORPSRAAD TETERINGEN

Drukkerij Zopfi helpt ons
‘digitaal’ de zomer door!

In de afgelopen maand was het stil in Teteringen. Het weer en de zomervakantie speelden daarbij een grote rol. Dat was ook reden
voor de gewaardeerde drukkerij Zopfi om het
Teteringse informatieblad vier weken op een andere wijze te
verspreiden. Anders komen deze in de bus bij onbewoonde
huizen. De oplossing is gevonden in digitale versies van AllerLei die op de website van de Dorpsraad zijn geplaatst. Zie
hiervoor www.dorpsraadteteringen.nl Op deze website zijn
ook de digitale versies van Aller-Lei van de afgelopen anderhalf jaar te vinden. In de vakantieperiode is er toch wel het
een en ander gebeurd: een flinke aanpassing van de openbare afvalbakken, plannen om het tennispark te wijzigen en
de tennishal om te bouwen tot een grote trampolinehal, de
start van de bouw van een serie nieuwe woningen in het westelijke deel van de Bouverijen en het bezoek dat de nieuwe
wethouder Greetje Bos aan Teteringen bracht om zich te laten
bijpraten over alle actuele Teteringse zaken. Ook informatie
over de invulling van ons voormalige kermisweekend met
de Dorpsloop, Raboloop en het wielrennen is daarin opgenomen. Al deze informatie zou niet mogelijk zijn zonder de
inzet van drukkerij Zopfi. Heeft u zich wel eens gerealiseerd
dat deze drukkerij dit informatieblad al 48 jaar produceert en
dat dit nummer de versie 2370! heeft gekregen. Dat is een
felicitatie waard.

‘Muzen aant Moleneind’

Voor de vierde keer organiseren we een expositie van kunstenaars die bij ons op de boerderij, Moleneind 13 in Teteringen,
geboren en getogen zijn. Deze keer zullen er ook twee gastexposanten deel uitmaken van de groep. U bent van harte
welkom deze expositie te bezoeken zaterdag 1 september
en/of zondag 2 september van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Wim van Beek maakt sculpturen van metaal en hout. Het verhaal begint bij Wim met materiaal en vooral ook gereedschap.

Zo transformeert hij boomstammen en metalen platen tot elegante vogels en andere figuren en maakt hij handdoeken en
zelfs een ‘leren’ jas van hout.
De werken van Peter van Beek zijn figuratief en lijken te bestaan uit voorstellingen van mensen, planten en dieren. Maar
dat is maar schijn, want filosofische gedachten spelen ook
een grote rol. Hij legt ze graag uit tijdens de expositie.
José van Rovers-van Beek begint veelal met aards materiaal: een stuk hout of een steen en soms ook een fabricaat
als brons. Er ontstaat een werk met menselijke elementen
als liefde, verbondenheid, gezelligheid. En toch behouden de
werken veelal hun aardse oorsprong.
Zoals bij José is ook voor Gea Knook ook het proces belangrijker dan het uiteindelijke resultaat. Ze gaat aan het werk met
keramiek, steen en glas en gaandeweg ontdekt ze uitdrukkingen en betekenissen in het materiaal.
Anton Knook vindt bij het aquarelleren en boetseren zijn inspiratie in de natuur. Wanneer een object in de natuur hem
beroert, raakt, probeert hij het al beeldend te vangen. De materialen zijn penseel, steen en brons.
In het boekje, dat tijdens de expositiedagen te koop is, heeft
Chris van Beek het voorwoord geschreven. Chris is een
woordkunstenaar en legt in het voorwoord de betekenis van
de muzen uit. Crétien van Campen (neef) beschrijft hoe de
kunstenaars tot hun werk gekomen zijn.
Frans en Loni

Wielerronde Teteringen

Dit jaar zal de jaarlijkse wielerronde (wederom voorafgaand aan de Dorpsloop) op
zondag 26 augustus a.s. worden gehouden; dit onder auspiciën van de Brabantse
Wielerronde Wielerfederatie (BWF).
Teteringen
Er zal gestart worden in twee trimmerscategorieën. De categorie 50+ zal van start gaan om 10.00 uur,
de categorie 50- vertrekt om 11.30 uur. De afstand bedraagt
voor beide categorieën 50 km.
De BWF biedt de gelegenheid voor iedereen om te starten op
een daglicentie. Info voor startende renners is te vinden op
www.brabantsewielerfederatie.nl/index.php/wedstrijden-bijde-bwf/info-startende-renners

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

Parcours: 1,3 kilometer rondom de kerk. Start/finish op het
Hoeveneind, ter hoogte van Zandgouw. Dan om het WillemAlexanderplein heen, daarna rechtsaf Kerkstraat, linksaf Varendonk, linksaf Steenbergen, linksaf Hoeveneind. Inschrijven
in café de Dorpsherberg aan het Willem-Alexanderplein 4.
Meer informatie: Frank Langen, cfm.langen@kpnmail.nl

29e Dorpsloop

Op zondag 26 augustus is het weer zover:
dan wordt alweer voor de 29e keer de DorpDorpsloop sloop Teteringen georganiseerd.
Teteringen Het parcours heeft een exact gemeten lengte van 2.500 meter. De 5 km voor heren en dames begint om
14.00 uur. De 10 km voor heren tot 35, heren masters 35-44,
heren masters 45-54, heren masters 55+, dames tot 35 en
dames masters 35+ begint om 15.00 uur.
Op 26 augustus a.s. hopen we weer diverse toppers uit de regio, maar ook veel Teteringse lopers te mogen begroeten op
de 5 km of op de 10 km. Voorinschrijven kan nu al via www.
dorpsloop.nl of www.inschrijven.nl (kosten € 5,50 te betalen
via IDEAL). Deelnemers kunnen hun startnummer (+ voetchip)
afhalen in De Dorpsherberg (via zij-ingang) op zondagmiddag
26 augustus vanaf 12.30 u tot een half uur voor de start. Ook
op de wedstrijddag zelf kan nog ingeschreven worden, maar
dan bedragen de kosten € 7,- (pinnen is helaas niet mogelijk).
Meer informatie via info@dorpsloop.nl

Raboloop

Nog enkele nachtjes slapen, dan wordt alweer de 24e Raboloop gehouden. In 1995 werd deze loop, destijds vanwege
het 200-jarig bestaan van de voormalige gemeente Teteringen, voor het eerst georganiseerd.
Om 16.30 uur starten de leerlingen van groep 1 t/m 4 voor
hun 800 meter (1 ronde). Een half uur later zijn de groepen 5
t/m 8 aan de beurt om 1.600 meter (2 ronden) te lopen. Naast
prijzen voor de beste lopertjes is er voor elk kind een medaille
en een verfrissing.
Bovendien vindt, in samenwerking met het Jeugdcomité, om
16.00 uur door Jump een gezamenlijke warming up plaats op
het Willem-Alexanderplein. Alle reden dus om je alsnog op te
geven voor deze sportieve wedstrijd.
Voor basisschoolleerlingen die zich nog niet hebben op aangemeld, bestaat de mogelijkheid om zich alsnog in te schrijven via de website www.dorpsloop.nl. Dit kan t/m vrijdag 24
augustus. Ouders let op: alleen het voorinschrijven is gratis.
Afhalen startnummers en na-inschrijven kan op 26 augustus
tussen 14.00 uur en 16.00 uur bij de Dorpsherberg. Deelname bij na-inschrijven kost € 2,00. Voor vragen over de Raboloop kan gebeld worden met Eric van Hooijdonk, tel.: 0637256781. E-mail: raboloop@dorpsloop.nl

Heemschuur de Stee open

Augustus is op het noordelijk halfrond de maand,
waarin de graanoogst binnengehaald wordt.
De maand is genoemd naar de Romeinse keizer
Augustus.
Het woord ‘oogst’ is trouwens een verbastering
van het woord ‘augustus’, maar dit terzijde.
Zondag vindt in Teteringen de jaarlijkse dorpsloop plaats. Als
u echter zelf niet wilt hardlopen dan is misschien voor u een
alternatief om op uw gemak even binnen te wippen in Heemschuur de Stee. Daar vindt u allerlei zaken uit vroeger tijd toen
alles nog een rustig tempo had. Het is de moeite waard die
sfeer even te beleven in de keuken, de woonkamer of het
klaslokaal.
Voor een bezoek aan het museum, want dat is de Heemschuur, bent u van harte welkom op zondag 26 augustus van
14.00 tot 16.00 uur.
De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van de inventaris wordt zeer op prijs gesteld.
Veel informatie is beschikbaar op de website www.teteringserfdeel.nl

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

Groots jubileumweekend

Mixed Hockey Club
Teteringen
bestaat 45 jaar

Dit najaar bestaat de Mixed Hockey Club
Teteringen 45 jaar. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit mee te komen vieren.
Op vrijdagavond 31 augustus beginnen we
met een Tropisch Hawaï feest voor de jongere jeugd tot 12
jaar. Alle kinderen zijn welkom, je hoeft geen lid te zijn. Inloop
vanaf 18.30 uur, het feest duurt tot 21.00 uur, kaartjes kopen
is niet nodig want alles is gratis! Trek je leukste zomeroutfit
aan want er is een prijs te winnen. Locatie MHCT clubhuis,
Sportpark De Gouwen.
Op zaterdag 1 september is er rondom het clubhuis vanaf
15.00 uur van alles te zien en te doen; een mega stormbaan
voor de jeugd, kramen met eten en drinken, hockeyspullen,
sportkleding, een leuk Rad van Fortuin met toffe prijzen. Tijdens een gezellige borrel met muziek van Wazzzup en Lucifer zijn alle oud-leden, vrienden en vriendinnen van MHCT,
sponsors en dorpsgenoten die eens willen komen kijken bij
onze club van harte welkom op Sportpark De Gouwen, Donkerstraat 38c in Teteringen.
Op zondag 2 september zal het 40ste Warming Up Toernooi
plaatsvinden voor senioren/veteranen/trimteams. Het toernooi duurt de hele dag en zal eindigen met een gezamenlijke
borrel om ongeveer 15:30 uur. Iedereen is welkom, zegt het
voort!

Open dag op Golfpark de Haenen

Golfpark De Haenen is niet alleen een prachtige golfbaan, het
is ook een openbaar landgoed met een rijke historie. Door de
bijzondere kunstroute in de baan weten ook vele niet golfers
hun weg te vinden naar het golfpark. Bovenal is het een mooi
en bosrijk landschap met waterpartijen en heuvels.
Dit jaar bestaat Golfpark de Haenen 10 jaar! Zowel voor leden als greenfee spelers en brasseriegasten worden diverse
lustrum activiteiten georganiseerd. Zo verrassen we op elke
10e van de maand iedereen met een cadeautje, variërend van
gratis appeltaart bij de koffie tot aan korting op de greenfee.
Uiteraard wordt het lustrum groots gevierd met een feest in
september.
Om de betrokkenheid met de omgeving te benadrukken, organiseren het golfpark, de golfvereniging en golfschool Trumpi een open dag op zaterdag 25 augustus. Op deze dag is
iedereen welkom. In het bijzonder verwelkomen we leden van
andere sportverenigingen en scholen.
Onze nieuwste kunstaanwinst Huggy ontvangt u vanaf 11.00
uur (tot 15.00 uur) met open armen.
Op verschillende manieren kan met de golfsport kennis worden gemaakt. Golf Academy Trumpi heeft een aantrekkelijk
programma, voor zowel beginnende als gevorderde golfers.
De jeugd is van harte welkom voor een tour langs verschillende golfspellen. Er wordt een speurtocht georganiseerd en er is een nieuw speelveld aangelegd
voor andere balsporten. Dit wordt door Marianne
de Bie, wethouder Jeugdzaken van Breda, geopend.
Voor geïnteresseerden wordt een rondleiding door
de baan gegeven en uiteraard kan er worden gewandeld en genoten van de kunst.
Vergeet ook niet te genieten op het mooiste terras
van Breda met uitzicht over de golfbaan. Golfpark
De Haenen is dagelijks geopend voor de lunch,
borrel en diner. Wij kijken ernaar uit u te mogen
verwelkomen! Meer informatie nodig? Bel de receptie, tel.: 076-5783950.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?
BEL 0165 - 578222

Uitvaartverzorging

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

Bloemisterij
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur
Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44 - Teteringen
Tel.: 076 - 5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 26 augustus
10.30 uur Eucharistieviering in de Franciscuskerk!
Intenties die daar gelezen worden
Maria de Bie-Verschueren (jgt); Cees en Door
Kleindop-Kimenai; Christina Backx-Havermans;
ouders van Beek-Peeters-v.d. Mast; Conny v.d.
Brand e.v. Walter Verdaas; Piet van Nimwegen;
Annie Martens e.v. Joop Valk; Arnold v.d. Berg.
Donderdag 30 augustus
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje.
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intentie
o.a. Arnold van den Berg.
Overleden
Woensdag 15 augustus is Arnold van den Berg, echtgenoot
van Anneke Smits, op 83 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart
in onze kerk en zijn begrafenis op onze begraafplaats, waren
dinsdag 21 augustus.
Uit het pastoraal team
Orka Tahlequah, die al meer dan twee weken in de Stille Oceaan zwom met haar dode jong op haar neus, heeft het kalf
eindelijk losgelaten. Dit nieuws las ik pas geleden. De liefde
van de moeder voor de jonge kalf was enorm.
Moeder Maria is ook een liefde voor velen. Meesten hebben
een verering voor de manier waarop ze de opdracht van God
tot werking bracht. Meeste van ons steken een kaars bij het
beeld van Maria.
In de volle zomer krijgen we het feest van O. L. Vrouw tenhemelopneming. Het is uiteraard een blij feest. Het voltooit en
bekroont het leven van Maria. Het bekrachtigt de belofte, dat
als ons aardse huis afgebroken wordt, de Heer ons een plaats
voorbereidt om daar voor goed te wonen. Dit feest is tevens
het feest van onze eigen toekomst, die God ons schenken
kan. In de Bijbel vinden we niets over dit feest. De evangelisten zijn sober met hun vermelding over Maria. Lucas vertelt het meest over Maria, vooral in het kindheidsevangelie. In
wat hij daar zegt ligt in kern besloten wat later zal ontvouwd
wordt. Maria wordt begroet als de begenadigde (Lc. 1,28) en
is degene die zalig zal geprezen worden door alle geslachten
(Lc.1,48).
Onze Lieve Vrouw van overal. In onze christelijke visie is Maria
er omwille van Jezus. Wie en wat ze is, dankt zij aan Hem.
In alles wat ze doet wijst ze naar Jezus. Een
gezonde Mariaverering kan niet los staan van
Jezus. Het feest van de tenhemelopneming
brengt Maria bij haar verheerlijkte zoon.
Maria, de moeder van Jezus, ze is de Onze
Lieve Vrouw van overal. De devotie van mensen kleedt en kleurt haar lokaal. Tot haar
bidden mensen hun Ave zowel in tijden van
oorlog als van vrede. Ze is niet alleen de moeder van Jezus maar van ons allemaal. De liefdevolle blik van Maria trekt velen bij haar te
gaan. Ze laat ons niet in de steek.
Pater R. Lobo
Startzondag
Zondag 26 augustus is er geen viering in onze
kerk in Teteringen, maar in de Franciscuskerk.
De opgegeven misintenties worden dáár gelezen, tenzij betrokken het anders willen.
Augustinuskoor
Het projectkoor van de Augustinusparochie
zingt tijdens de Startviering, begin van het

KONINGSDIJK 24
OOSTERHOUT
tel.: 0162-453159
www.drukkerijzopfi.nl
werkjaar, op zondag 26 augustus om 10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda. Zingt u mee?
De laatste repetities is op zaterdag 25 augustus van 09.30
uur tot 11.30 uur in de Franciscuskerk. Van harte welkom!
Informatie: hannekeoomen@online.nl
Meerseldreef
Woensdag 22 augustus sluiten we, als Augustinusparochie,
aan bij de Maria tenhemelopneming ’s viering van de Senioren Vereniging uit Teteringen.
Traditiegetrouw is er om 13.30 uur een eucharistieviering bij
de grot in Meerseldreef.
De viering wordt opgeluisterd door het koor Exaudi Nos. Na
afloop is er gelegenheid om wat te drinken op het terras bij de
paters. Het seniorenorkest Entre Nous eveneens uit Teteringen zal daar voor de nodige vrolijke noten zorgen.
Breng je ook iemand mee?
Op zondag 26 augustus om 10.30 uur, de startzondag van
het nieuwe werkjaar in de Augustinusparochie, komen we in
de Franciscuskerk aan het Belgiëplein in Breda Noord voor
een feestelijke viering bij elkaar.
We vieren dat we 5 jaar Augustinusparochie zijn onder het
thema: “God laat je gaan, maar Hij laat je niet los”. Dit geldt
zowel voor een ieder persoonlijk, als voor de vier parochiekernen, die één Augustinusparochie vormen. We organiseren
veel samen, maar elke parochiekern mag ook iets ‘eigens’
behouden. Het belooft een mooie viering te worden met het
pastoraal team als voorgangers, Kindernevendienst voor de
allerkleinsten, het Augustinuskoor dat de zang ondersteunt,
beelden, interactie en een hapje en een drankje en zelfs flessen heuse Augustinuswijn.
Op deze dag willen we ook aandacht vragen voor een landelijk evenement van katholieke en protestante kerken: ‘Back
to Church’: Kerkproeverij. De Kerkproeverij is een Engels
initiatief. Daar is de Back to Church Sunday een jaarlijks terugkerend fenomeen. Kerkgangers vragen vrienden, collegae
of familieleden om op die zondag mee naar de kerk te gaan
en zo het christelijk geloof te proeven. De initiatiefnemer van
Back to Church zegt: “Het gaat om één persoon die een ander uitnodigt. Dat betekent dat leden van de parochie naar
hun vrienden kijken en iemand op de koffie vragen van wie
ze denken dat God dat zou willen. Ik denk dat er mensen om
ons heen wachten op een uitnodiging.” Brengt u ook iemand
mee?

Ziekenzondag
Zondag 3 september is het ziekenzondag in de Willibrorduskerk. Tijdens de eucharistieviering is er de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Wilt u de
ziekenzalving ontvangen of kent u iemand die deze zou
willen ontvangen dan kunt u dit melden op het parochiecentrum, op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur.
Vespers
Zaterdag 25 augustus 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. 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.

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

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 26 aug. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.
Katjeskelder
Zo. 26 aug. 09.00 uur: Dhr. W. Berflo; Dorst.

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

076 7510345

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 26 aug. 11.30 uur: Geen viering!
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur.
Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 26 aug. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.

Stoelyoga

Vanaf 29 augustus t/m 19 december: op
woensdag van 13.30 tot 14.30 uur bewegingen op de stoel. Aandachtsoefeningen, lenigheid en ontspanningsoefeningen met muziek.
Vanaf 13.15 uur bent u welkom in het Bakhuis
van ’t Web.

L. v.d. Westen Montage
Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:
Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Hoolstraat 65
4847 AB Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975
www.michelzandvliet.nl

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

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

KLACHTEN OVER DE BEZORGING? BEL 0165 - 578222
Harmonie Euphonia
Oetblaoze met Gé Reinders
De Limburgse ‘Ambassadeur van de Blaosmuziek’ staat tijdens zijn laatste tour in de
Bussel op de planken met Harmonie Euphonia Teteringen die onder leiding staat
van dirigent Römanö Mediati. In deze unieke samenwerking
brengen zij zowel Gé’s nieuwe nummers als zijn veel geprezen successen, waaronder Blaasmuziek en d’n Haof. De arrangementen zijn geschreven door internationaal bekende
blaasmuziek-grootheden als Hardy Mertens en Peter Kleine
Schaars. In Gé’s prachtige liedjes krijgt u alle klankkleuren van
het orkest te horen, van zachte harmonieën tot overweldigende tutti. Dit is een voorstelling die u raakt én omverblaast.
Zondag 21 oktober om 15.00 uur in theater De Bussel Oosterhout. Tickets via: www.theaterdebussel.nl

PIANOSTUDIO FRANK ANTENS
PIANOLESSEN en OPTREDENS
www.frankantens.com
06 24 749 440
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

OPHALEN OUDE METALEN
Harmonie Euphonia zal op zaterdag 1 september tussen
09.00 uur en 11.00 uur weer oude metalen ophalen (indien
van tevoren aangemeld). Indien u oude metalen wilt laten ophalen kunt u dit kenbaar maken via het mail-adres: metalen@
harmonie-euphonia.info Wij zullen dan zsm contact met u op
nemen. Alvast bedankt!
Het is nu ook mogelijk om de oude metalen tussentijds in te
leveren bij ‘Fietsen Breda’, Peter van den Broek, Tilburgseweg 1 in Breda.
Agenda Euphonia 2018
1 september inzamelen oude metalen
21 oktober		 Gé Reinders Oetblaoze met Euphonia
			 in Theater de Bussel te Oosterhout
26 december Kerstconcert St Willibrorduskerk

Denk je aan scheiden?

Wil je meer weten over de voordelen en nadelen voor jou van
bij elkaar blijven of scheiden; het effect op je kinderen; de
financiële gevolgen: voorzieningen, wetten en regels; de echtscheidingsprocedure, een advocaat of mediator, het ouderschapsplan? Geef je dan op voor ‘Goed uit elkaar’. Op donderdagavond in september, oktober bij het IMW, Willemstraat
20 Breda, vlakbij het NS station.
Voor deelname hoef je niet te betalen. Je kunt je aanmelden
voor één of meer bijeenkomsten.
Aan het eind van elke avond krijg je een naslagwerk mee over
het onderwerp van die avond.
Bel 076 - 530 58 88 (IMW) of
mail: antwoord@imwbreda.nl
Meer weten?
Kijk bij ‘Goed uit elkaar’ op imwbreda.nl

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Kapster; komt bij u aan huis! Ervaren en professioneel. Overdag, maar ook ‘s avonds. Bel voor info: 06 - 21 55 81 73.
Makkelijk voor u en niet te duur. Groetjes!
Voor al uw strijkgoed: Strijkservice ‘Het IJzertje’ Teteringen
www.hetijzertje.nl - tel.: 06-20873275.
Te Huur: tussenwoning (eengezins-woning) aan de Weerdeel
in Teteringen. Beschikbaar vanaf september/oktober. Kale
huurprijs €1150,-- per maand. Inlichtingen tel.: 06-17760923.
Start Yogalessen in Teteringen bij gediplomeerd docent Corrie
Goossens (al 30 jaar), nog enkele plaatsen vrij, info: tel.: 0765812570/0614855353.

