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Prachtige ontmoetingsplek
voor de Bouverijen!
Vorig jaar is de Dorpsraad samen met een groep
ouders en de gemeente een onderzoek begonnen naar het ‘speellandschap’ voor de kinderen.
In enkele werkgroepen is gekeken naar het onderhoud van
de speelvoorzieningen en mogelijke verbeteringen. Op basis
daarvan zijn/worden op vier plaatsen nieuwe toestellen geplaatst.
Andere verbeteringen zoals het vuile zand vervangen door
kunstgras, waren binnen het huidige budget van de gemeente niet haalbaar. Ook is hard gewerkt aan het realiseren van
een crossbaan voor de kleine kinderen. Een plaats is beschikbaar, de medewerking van ondernemers is toegezegd, maar
nu ligt een afdeling van de gemeente dwars in verband met
bezwaren van de verkopers van de dure nog te bouwen appartementen aan de Heijackerdreef. Ook hier weer: een goed
idee, maar een regelmatig probleem: ‘not in my backyard’.
Het onderzoek naar de speelplekken is in de Bouverijen met
de hele buurt samen opgepakt. De buurt heeft zelf plannen
gemaakt, leveranciers gezocht en goed gekeken naar de
samenstelling van de jeugd in het oudere deel van Teteringen
en de vele jonge kinderen in de nieuwbouw. Dit heeft in de
Ganzendreef uiteindelijk geleid tot een prachtige compacte
speeltuin voor jong en oud en is inmiddels ‘het’ ontmoetingspunt van de hele omgeving. Binnenkort zal de nieuwe speeltuin officieel worden geopend. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de buurt en elkaar ruimte geven!

Wild West Carnaval op zijn best!
Op vrijdag 13 oktober jl. vond in ’t Web de vrijwilligersavond
plaats voor alle medewerkers van Camping Carnaval 2017.
Een bijzonder gezellige bijeenkomst die muzikaal werd omlijst
door DJ-Ewoud bekend van NAC.
Op deze avond is ook het thema voor de, inmiddels roemruchte en steevast uitverkochte, carnavalszaterdagavond bekend gemaakt: Wild West Varnavl op zijn best!
De vier organiserende Daltons hebben besloten om, na de
après-ski-stube in 2016 en het campingterrein in 2017, ook
in 2018 weer voor een spetterende carnavalsavond te zorgen

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

in Wild West sferen op zaterdag 10 februari in het Wild West
Web. De organisatie draait al op volle toeren. We zijn bezig artiesten van landelijke allure vast te leggen.
Binnenkort wordt via onze social media kanalen bekend gemaakt hoe kaarten voor dit evenement gereserveerd kunnen
worden. We organiseren medio januari 2018 weer een avond
op de prairie van ’t Web waarop de kaarten opgehaald kunnen worden.
Hou je Whats-App, Facebook en de Aller-Lei dus goed in de
gaten. De ervaring van de afgelopen 2 jaar leert dat de kaarten in een mum van tijd zijn gereserveerd én vol = vol.
We houden jullie op de hoogte van de vorderingen. En denk
erom: In het Wilde Westen van Totdenringen is altijd wat te
doen!
Met groeten van de 4 Daltons

Vrienden van Zuiderhout
Rommelmarkt in Park Zuiderhout 28 oktober
Komt dat zien, komt dat zien! De Vrienden van
Zuiderhout organiseert geholpen door een grote
groep vrijwilligers op zaterdag 28 oktober een
grote rommelmarkt in de Bieënkorf. De rommelmarkt is voor
alle belangstellenden open van 13.00 tot 16.00 uur. De entree
bedraagt € 2,00 per persoon. De aangeboden spulletjes zijn
voor een groot deel afkomstig van de huidige of vroegere
bewoners van Park Zuiderhout. We hebben een grote hoeveelheid goederen bestaande uit: boeken, CD’s, speelgoed,
verlichting en andere electra, glaswerk, huishoudelijke artikelen, lijsten, kleden, aardewerk en veel zaken om de woning
sfeervol in te richten. De opbrengst van de rommelmarkt en
de in november te houden donateursactie wordt in overleg
met de bewoners zelf en de Cliën-tenraad besteed om het
wonen in Park Zuiderhout nog prettiger te maken. Komt u
een kijkje nemen?
U kent de kreet wellicht op de markt ‘Wie maakt ons los?’

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

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
We gedenken dit weekeinde de overledenen van oktober
Mientje Vermeulen w.v. Anton Pauwels; Christ Rombouts.
2016
Zondag 29 oktober
10.00 uur
Eucharistieviering - Pater Edmund Owusu
Consonne
Misdienaars Erika van den Broek; Rose Marie Muskee.
Intenties
ouders Jan Mulders en Corrie de Jong (hun jgt);
Martien van Beek e.v. Wies Aartsen; Johan van Beek;
Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Jacques Alberts;
ouders v.d. Berg-Smits; Jac en Corrie v.d. Veeken-van
Haperen; Franciscus van Leijsen en Adriana Rops;
Annie van Leijsen en Jan de Bruijn; Ad van Leijsen en
Chiem Schoenmakers; Martien v.d. Broek e.v. Tiny
Maat; Cees en Door Kleindop-Kimenai; Wilhelmus
Oomen en Allegonda Willemse; Jo Snoeren-van Zon;
overl. fam. v. Zon- Ludeman; Piet en Mientje Hoevender Kinderen; Thomas Graham; Ria Fens-Hoevenaar;
Frans Ermes; Wil van der Kraaij-van Roermund;
Anneke Joosen-Joosen; Karel van Lieshout;
René Kaijen; Toon van Oosterhout.
Woensdag 1 november, Allerheiligen
Viering in de Michaelkerk
Intentie
Anna Snijders en Franciscus Buiks.
Donderdag
09.00 uur
19.00 uur
Intenties

2 november, Allerzielen
Géén viering
Allerzielen viering - voorg. Pater R. Lobo
Alle overledenen van afgelopen jaar; en verder:
Herman Damen; Toos Joosen-Geerts; Johannes
Holtkamp; Antoinette Floor-Elants; Annie Maertens
e.v. Joop Valk; Marcel Blous; Jan van Gurp;
Margot Gerritsen; Tessy Martens-Loose;
Annie Schaffels-Loontjens (jgt).

Overleden
Vrijdag 13 oktober is Karel van Lieshout, echtgenoot van Lia Epskamp, op 65 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk en zijn
crematie in Oosterhout, waren zaterdag 21 oktober.
Vrijdag 13 oktober is Anneke Joosen, weduwe van Jan Joosen op
87 jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk en haar bijzetting in het graf van haar man waren donderdag 19 oktober.
Dinsdag 17 oktober is René Kaijen op 67 jarige leeftijd overleden.
Zijn uitvaart in onze kerk en zijn begrafenis op onze begraafplaats
waren woensdag 25 oktober.
Woensdag 18 oktober is Toon van Oosterhout, echtgenoot van
Mientje Snepvangers op 78 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in
onze kerk en zijn crematie, waren maandag 23 oktober.

Octopus
Het is het tegenovergestelde van 'verstild leven'? Een smartphone!
Zodra je het scherm opent, grijpt het ding je vast als een octopus met z’n grijparmen van Facebook, Twitter, nieuwssites,
Wordfeud en meer. Met zijn of haar zuignappen van chatheads, meldingen, likes en andere trucjes, zuigt het zich muurvast.Het blijkt dat al die apps psychologische trucjes gebruiken om je zoveel mogelijk op je telefoon te laten zitten (zie bv.
'De psychologie achter waarom je niet je smartphone weg
kunt leggen.' op allaboutphones.nl). Wat vind ik dat eigenlijk
gelikt! Alles voor de commercie en winst, terwijl het eigenlijk
heel slecht is en niet alleen voor je geloofsleven en daarbij horende verstild leven. Roken als verslaving is nu behoorlijk uitgebannen, maar smartphones en ook bv. bewerkt voedsel
zijn gewoon vrij verkrijgbaar en worden aangemoedigd via reclames. Ben best wel geschokt en boos door me dit ten
diepste te beseffen. En hoeveel het wel niet kost, zo'n smartfoon! God krijg ik dus nooit te spreken in mijn smartphone en
verstild leven lukt ook niet met dat ding. Het houdt me af van
verstild leven. Bij verstild leven denk ik niet aan mooie plaatjes op Instagram, maar aan de stilte om me heen in de natuur. Wat zijn we wat dat betreft ontzettend arm, met die din-

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

gen die ons maar laten ronddolen in verstrooiing. Maar wat
nu? Zo'n smartphone zorgt ook voor veel leuks, dus weg
doen is ook geen optie. Vooral het gemakkelijke contact via
Whatsapp en Messenger voegt echt wel iets toe voor mij. Ik
wil het ding niet missen, hoewel ik er eigenlijk nooit om heb
gevraagd. Wie wel eigenlijk? Enfin, niet weg met die octopus
maar wil wel minderen. Ik ben gaan zoeken op Google op
'minder op je telefoon. Daar kwam ik goede dingen tegen.
Een stuk uit de NRC, waarin ook het mechanisme wordt uitgelegd van de octopus. En als je weet hoe het werkt, kun je
ook kijken hoe je je loswrikt uit de wurggreep. Belangrijkste
conclusie is om de behoeftes die je stilt met apps op je
smartphone te vervangen door andere dingen. Voor mij betekent dat weer gaan lezen voor het slapen gaan. Meer schrijven in mijn schrift en weer aan de keukentafel gaan zitten met
de verrekijker bij de hand om de vogels te bekijken. Er op uit
gaan in de natuur is ook een goeie. De afgelopen dagen heb
ik al wat geprobeerd om te minderen, maar dat valt nog niet
mee. Als ik de foon weg wil leggen, heb ik me steeds toch
weer nodig, want ook mijn boodschappenlijst en kasboek zitten in een app op dat ding. Toch maar weer die ook op
papier? Het valt me dus niet mee. Wordt niet boos op jezelf
als het niet lukt, want die octopus is dus speciaal afgericht
om sterker te zijn dan ons. Ik ga op rustige manier verder
zoeken naar hoe minder. Met stapjes en aandacht voor vervanging. Op weg naar weer meer verstild leven.
Reageren op dit artikel, mail dan naar: redactie@augustinusparochiebreda.nl
Christel Groothuis
Sila
De koppeling van de kerken met gemeentelijke basisadministratie blijft zoals het was.
Kerken die aangesloten zijn bij SILA (Stichting Interkerkelijke
Leden Administratie) mogen volgens het nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke
Basis Administratie. Dat betekent dat wijzigingen door overlijden of verhuizen van kerkleden door een slim systeem worden doorgegeven aan de lokale kerken.
Vorig jaar besloot minister Ronald Plasterk (Binnenlandse
Zaken) op verzoek van VVD, PvdA en D66 hier een eind aan
te maken. In het nieuwe regeringsakkoord is nu afgesproken
dat kerken gegevens kunnen blijven ontvangen. In de toekomst zal dit mogelijk via mijnoverheid.nl gaan, waarin burgers dan zelf hun gegevens kunnen bijhouden en tot die tijd
blijft alles nog bij het oude.
Danielle Woestenberg, secretaris van het Interkerkelijke
Contact in Overheidszaken (CIO), is blij met deze uitkomst.
Achter de schermen is zij namens het CIO voortdurend in
gesprek gebleven met de overheid over dit onderwerp. Toen
er vanuit de overheid een internetconsultatie werd gehouden,
reageerden er meer dan 17.000 mensen, voornamelijk om te
laten weten dat ze de koppeling tussen de Gemeentelijke
Basis Administratie en de kerken wilden behouden. Het
betreft het hoogste aantal reacties op een internetconsultatie
van de overheid ooit.
“Dit geeft de kerken perspectief, zo houden we zicht op bijvoorbeeld oudere kerkleden die niet zelf meer kunnen melden dat ze verhuisd zijn naar een verpleeghuis. En juist deze
leden stellen het blijvende contact met de kerk zeer op prijs.
Verder is het mooi dat we met het CIO en de kerkgenootschappen die daarbij aangesloten zijn (waaronder de
Rooms-Katholieke Kerk), nadrukkelijk hebben laten weten
hoe belangrijk dit voor ons is en dat daar gehoor aan is gegeven. Dat we daarbij meer dan 17.000 burgers achter ons kregen in de internetconsultatie, was een enorme steun in de
rug,” aldus Woestenberg.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 29 okt. 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout:
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.

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

BERT HOOSEMANS UURWERKREPARATIE
OOK RESTAURATIE VAN ANTIEKE KLOKKEN EN HORLOGES

PATERSERF 765 TE OOSTERHOUT
ALTIJD TIJD - TEL.: 0162-424545 - VOOR TIJD

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

Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 29 okt.: Kerk gesloten. Viering in Grote Kerk.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 29 okt. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

CARNAVAL
LAATSTE OPROEP!

Blèrsikkenbal:
Doe ook mee!
Op 11 november is het weer zo ver, dan
wordt het Totdenrings carnavalslied 2018 verkozen, tijdens
het jaarlijkse Blèrsikkenbal. De eerste aanmeldingen zijn binnen, maar er is nog ruimte voor nog meer gezellige 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.
Wij helpen je graag op weg.
Kijk voor meer informatie op www.facebook.nl/blersikkenbal

Stukjes voor
’t Sikkenblaoike
Beste kapellen, carnavalsverenigingen
en -commissies uit Totdenringen,
Het BlèrSikkenbal en de onthulling van de Prins en Jeugdprins(es) staan weer voor de deur. Dus ook weer het aanleveren van stukjes voor de carnavalskrant. Het motto is: ‘Bij
ons gaot ut lampke nie ut’.
Presenteer je kapel, vereniging, commissie of carnavalsactiviteit(en). Zet je met ’t Sikkenblaoike op de Totdenringse carnavalskaart. De stukjes en foto’s kunnen digitaal gemaild
worden naar: Sikkenblaoike@akvdesikken.nl
Of ingeleverd worden op het adres: Boekentveld 8, 4847 SW
Teteringen. De stukjes dienen uiterlijk op 30 november 2017
binnen te zijn.
Ik wens jullie alvast veel carnavals-voorpret met het schrijven.
Met Carnavaleske groet, De Bokkepoot

Bokkensprongen kwis
Zoals beloofd hier wat aanvullende informatie betreffende de
Bokkensprongen kwis.
Op vrijdagavond 19 januari zal de zaal open zijn vanaf 19.30
uur. De kwis zal beginnen om precies 20.00 uur.
Deelnemende teams zullen vooraf bericht krijgen over en uit
te voeren opdracht voorafgaand aan de kwis-avond. De antwoorden moeten op vrijdag 19 januari vóór het begin van de
kwis ingeleverd worden bij de organisatie. Berichten over de
aard en inhoud van de opdracht(-en) volgen in een later stadium.
Het aantal beschikbare deelnemersplaatsen neemt langzaam
af. Wacht dus niet te lang met je team opgeven als je mee
wilt doen. Zoals eerder vermeld moet een team minimaal uit
5 teamleden bestaan en maximaal uit 6 teamleden.
Geef je op via emailadres: Bokkensprongen2018@gmail.com
en vermeld teamnaam en naam teamleider.
Als je vragen hebt kun je deze natuurlijk ook via dit e-mailadres stellen.
Dun Secretaris

Heemkundekring
Teterings Erfdeel
VAN ONBEKEND NAAR BEKEND
Tijdens de inventarisatie van artikelen in de heemschuur zijn er toch weer enkele voorwerpen/
werktuigen naar voren gekomen waarvan de herkomst en/of
de benaming niet bekend is.

Om dit probleem op te lossen organiseert de heemkundekring Teterings Erfdeel weer een herkenningsavond ‘Onbekende Voorwerpen’ op 27 oktober om 20.00 uur in de
Heemschuur.
De vorige twee avonden waren een groot succes, want alle
toen getoonde voorwerpen kregen de juiste benaming. U
wordt dan ook van harte uitgenodigd om ook deze keer uw
bijdrage te leveren met uw kennis over de onbekende attributen.

Pompoenprestatie
in Park Zuiderhout
Op Park Zuiderhout groeide de afgelopen maanden onder grote belangstelling een reuzepompoen. De kanjer werd vandaag gewogen. Met verbazing
werd kennisgenomen van het enorme gewicht van 292 kilo.
Met recht een mooie pompoenprestatie.
Tuinman Peter de Leeuw opperde het idee van het planten
van de reuzepompoen. ‘We hebben kunnen zien hoe in vijf
maanden tijd een zaadje ter grootte van een koffieboon is uitgegroeid tot een reusachtige plant met ‘n hele grote vrucht.’
De pompoen zorgde voor de nodige reuring op het park. De
snelle groei werd gevolgd door vele bewoners, bezoekers,
medewerkers en vrijwilligers. Meer dan honderd mensen raadden mee naar het gewicht. De uiteindelijke winnaar zat er
slechts 2 kilo naast.
De pompoen blijft nog even pronken in de tuin Zuiderhove
van Park Zuiderhout. Belangstellenden zijn van harte welkom
een kijkje te komen nemen.

Op de foto: Peter de Leeuw, initiatiefnemer en tuinman in
Park Zuiderhout.

Harmonie Euphonia
GOEDKOPE MUZIEKLES
TROMPET EN KLARINET!
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 mu-ziek 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, min. 4 leerlingen per klas. Contributie leerling € 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
SUZAN SEEGERS KOMT NAAR BREDA!
Op 28 oktober a.s. komt Suzan Seegers naar Breda. Zij is
o.a. bekend van AVRO-talentenjacht ‘Op zoek naar Evita’,
waar ze een tweede plaats haalde. Daarna zat ze niet stil en
was o.m. te zien in ‘Les Miserables’, ‘Sonneveld voor altijd’,

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:
Verwarming - Gas - Water - Riolering
Ventilatie - Dakbedekking - Loodgieterswerk
Sanitair - Onderhoud - Storingsdienst 24 uur
Hoolstraat 65 - 4847 AB Teteringen - Tel.: 076-2600062 - Mob.: 06-51563975 - www.michelzandvliet.nl
‘Urinetown’ en ‘SuuS zingt Annie M.G.’ In 2010
won ze de Musical Award voor ‘beste vrouwelijke
hoofdrol in een kleine productie’.
Suzan Seegers zal op 28 oktober a.s. diverse nummers zingen en zal worden begeleid door het orkest
van Euphonia Teteringen. Het concert start om
20.00 uur en kaarten zijn nog te bestellen voor €
10,00 via www.euphoniateteringen.nl

Het Eetpunt in ‘t Web
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.
Vrijdag 03 november - Menu 1
Geb. aspergesoep, gepocheerde kabeljauw, witte
wijnsaus, wortelen, rabarber, aardappelpuree, sinaasappelvla
Vrijdag 03 november - Menu 1
Geb. aspergesoep, rookworst, boerenkoolstamp,
jus, rabarber, sinaasappelvla.
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.

M
FYSIO

Landelijk atelierweekend

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

Op 4 en 5 november van 14.00 tot 17.00 uur exposeren
acht Bredase kunstenaars hun werk in het atelier van Lia
de Craen, Oosterhoutseweg105 in Breda.
Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Tijdens het eerste weekend van de Nationale Kunstweek
Revalidatie tijdens en na kanker
vindt het Landelijke Atelierweekend plaats. Tijdens dit
weekend stellen kunstenaars hun ateliers open voor geinteresseerden. Dat is de kans om kunstenaars aan het
www.my-fysio.nl
werk te zien in hun atelier en voor de kunstenaars de kans
om hun werk te tonen aan nieuw publiek.
Lia de Craen stelt haar atelier open voor zeven andere
Praktijk Fysiotherapie
kunstenaars om hun werk te tonen naast haar eigen werk.
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen
Deze kunstenaars zijn: Afke Posthuma, Karin Hulst, Joop
076 7510345
Sloots, Peter van Goethem, Ton Tiggelman, Thea Kanters
en Ada Krowinkel.
Het is een afwisselende expositie van ecoprints op nooit
opgehaalde bruidsjurken, abstracte schilderijen, kleurrijke
fantasiefiguren op doek, beelden gemaakt van steen, beelden van pulppapier, foto’s van een vervormde werkelijkheid,
keramiek met grillige vormen, beelden van steen.
De kunstenaars heten u van harte welkom!

Natuurwerkdag
in de IVN Natuurtuin
Oranjepolder
Zaterdag 4 november is het weer nationale natuurwerkdag.
Wilt u ook de handen uit de mouwen steken om de natuur
een opknapbeurt te geven? We kunnen veel hulp gebruiken
bij onze grote winterbeurt. In verschillende werkploegjes gaan
we wilgen knotten, hagen snoeien en vlechtwerk maken.
Flink zagen, hakken, knippen en vlechten dus.
Warme (regen) kleding aantrekken naar gelang het weer.
Werkschoenen of laarzen aan. Voor werkhandschoenen en

gereedschap zorgen wij. Neem een lunchpakket mee. Voor koffie/thee en soep en
wat lekkers wordt gezorgd. U bent lekker
buiten aan het werk, helpt ons de klus te
klaren en het is nog gezellig ook! Vele handen maken licht werk. Dus waarom doet u
niet mee als groep? Kom met uw familie,
collega’s, clubleden of klasgenoten meehelpen. Een leuke manier om samen wat voor
de natuur te doen. Wilt u meedoen? Opgeven kan via: www.natuurwerkdag.nl/locatie/
ivn-natuurtuin-oranjepolder

Koninklijk Koor Aurora
Op 12 november om 20.00 uur organiseert
Koninklijk Koor Aurora een verrassend concert in de Vredeskerk (Rulstraat 6) te Oosterhout. De enthousiast ontvangen try out verliep vlekkeloos en werd meermaals beloond
met applaus. Kom dus kijken, luisteren en
genieten! Kaarten à € 10,00 (incl. consumptie) te koop bij de VVV te Oosterhout en bij
de leden van het koor.

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Te Koop: Mahonie eetkamertafel, afmeting 90 x 270 cm.,
d.m.v. hangoren te verlengen. Als nieuw prijs € 50,00.
Tel: 076-5322232 / 0612562401
Landgoed de Meerberg zoekt klusjeshulp voor zaterdag.
Tel.: 06 - 55176935.
Woonruimte gezocht voor alleenstaande moeder met 2 kinderen (3 en 5). Min. 1 slaapkamer. Max. huurprijs € 500,00
per maand. Tel.: 06 - 40758403.

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

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

