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Tevredenheid bij
gemeente over ‘Vang’

Naar aanleiding van de introductie van het
nieuwe afvalstoffenbeleid met de naam “Vang”
(Van Afval naar Grondstof) heeft de gemeente
een evaluatie gehouden van de introductie.
Duidelijk is dat het doel om te komen tot minder restafval duidelijk is gehaald. In de wijken/dorpen met veel laagbouw is
de grootste vermindering opgetreden, in de hoogbouwgebieden is nog een duidelijke verbetering nodig. De Afvalcoaches
en de BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) hebben
daarbij een belangrijke functie.
Ook de scheiding van het afval in de bak voor plastic/verpakkingen, voor groenten/fruit/tuinafval en Papier en Karton
wordt goed nageleefd. Wel is het vaak moeilijk om precies te
weten: “wat mag en wel en niet bij!”. Bij twijfel kan informatie
gekregen worden op het adres www.breda.nl/afval en de app
www.mijnafvalwijzer.nl
Aan de hand van de ervaringen heeft het nieuwe college besloten om het aantal persoonlijke pasjes voor de ondergrondse containers te vergroten en om ook op andere plaatsen het
restafval te mogen storten. Daarnaast wordt gekeken naar
een mogelijkheid om in de zomermaanden het groenafval iedere week op te halen. Het nodige onderzoek zal nodig zijn
om dit tegen geringe kosten te realiseren en normen te stellen
over de periode, immers als in mei werden we dit jaar geconfronteerd met hoge temperaturen. Toch zijn er goede mogelijkheden om ook in het huidige ophaalsysteem de mogelijke
geuroverlast te beperken. Daarbij spelen de composteerbare
zakken een belangrijke rol. Hierdoor wordt tevens de noodzaak om de bakken iedere keer te laten reinigen vrijwel overbodig. Dor de gemeente wodt nu gewerkt aan de uitwerking
van de centrale opstelplaatsen, maar daarover de volgende
keer meer.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?
BEL 0165 - 578222

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 de
BWF-website: (www.brabantsewielerfederatie.nl/index.php/
wedstrijden-bij-de-bwf/info-startende-renners)
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

Dorpsloop Teteringen

Op zondag 26 augustus a.s. wordt alweer
de 29e Dorpsloop Teteringen gehouden. Tot
Dorpsloop het bestuur is onlangs toegetreden Maikel
Teteringen van Iersel als penningmeester. De 5 km zal
starten om 14.00 uur, de 10 km start om 15.00 uur. Via de
website www.dorpsloop.nl kan nu al vooringeschreven worden voor de 5 of de 10 km. De kosten bedragen dan € 5,50
(betaling via IDEAL). Indien een deelnemer onverhoopt niet
deelneemt aan de Dorpsloop wordt dit bedrag niet teruggestort. Na-inschrijven op de wedstrijddag is mogelijk, hiervan
bedragen de kosten € 7,00. In het inschrijfgeld is de huur van
de voetchip inbegrepen.
Meer informatie over de Dorpsloop is te verkrijgen bij Eric van
Hooijdonk, tel. 06-37256781 of Henk Joosen 06-51471974.
E-mail: info@dorpsloop.nl

www.dorpsraadteteringen.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

Raboloop

Op dezelfde dag wordt, alweer voor de 24ste keer, de Raboloop georganiseerd. Om 16.30 uur starten de leerlingen van
groep 1 t/m 4 voor hun 800 meter (1 ronde). Om 17.00 uur
zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt voor hun 1600 meter
(2 ronden). Er zijn prachtige prijzen beschikbaar en voor elke
deelnemer een medaille. Alle reden dus om je op te geven
voor deze sportieve wedstrijd.
Gratis voorinschrijven is t/m 24 augustus mogelijk via www.
dorpsloop.nl/raboloop-inschrijven. Ophalen startnummers en
na-inschrijven kan op 26 augustus tussen 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur in de Dorpsherberg. Na-inschrijven kost € 2,00.
Op genoemde website vind je alle informatie over de Raboloop. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Eric
van Hooijdonk (07-37256781) of via e-mail: raboloop@dorpsloop.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 1 juli
10.00 uur
Eucharistieviering - Pastor R. Lobo - Consonne
Misdienaars Elias Kruis
Intenties
Jo Snoeren-van Zon (jgt); Sjaak Theeuwes; Toon van
Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra de Jong; Ria FensHoevenaar; Jef Koster e.v. Charlotte Koster; Christina
Backx-Havermans; Paul van Hemert; Liza Aarts e.v.
Jan Rombouts; Henk van Rooij; Conny v.d. Brand e.v.
Walter Verdaas; Hans Sio e.v. Ina Frumau; Jac Snijders;
Jan van Gurp; Toon van Oosterhout; Ad Mertens e.v.
Johanna Verhagen.
Donderdag 4 juli
08.45 uur
Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater R. Lobo

Uit het pastoraal team
Afgelopen week las ik in de krant het nieuws over het smelten
van het ijs op Antarctica. Naar aanleiding daarvan dacht ik om
dit stukje te schrijven.
De natuur verbaast door haar schoonheid, maar verrast eveneens door haar geweld. Aardbevingen, orkanen, tsunami’s,
uitbarsting van vulkanen; ze wijzen op de onrust in de natuur
en hebben hun weerslag op de mensen. Vervuiling van de
oceaan, overbevissing, klimaatverandering, milieuproblemen,
uitstervende diersoorten. Het is allemaal nog maar een fractie
van alle problemen die dagelijks voorbij komen op nieuwswebsites en in kranten. Soms lijkt het alsof we worden doodgegooid met dit soort berichten; op het gevaar af dat we onverschillig worden. We zijn soms geneigd om te denken dat
we ons er niet zo druk om hoeven te maken. Onze tijd op
aarde is toch maar beperkt en als Jezus terugkomt, zal alles
vernieuwd worden, ook de aarde. Dus als de aarde tijdelijk is,
waarom zouden we ons dan nu druk maken om die milieuvervuiling?
Toen God aarde schiep, zag hij dat het goed was. Zou hij
vandaag treuren over zijn schepping? Paus Franciscus schrijf
in Laudato si, ‘Deze zuster huilt omwille van de schade die
we haar hebben toegebracht door ons onverantwoord gebruik en misbruik van de goederen die God haar geschonken
heeft’.
God heeft ons gemaakt en de opdracht gegeven om te heersen over zijn schepping. De allereerste opdracht van mensen
op aarde was dus om voor de aarde te zorgen. Om te zorgen
voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, voor de kruipende dieren, voor de hele aarde. (Gen 1:26-29). We zijn nog
steeds de beheerders die God heeft aangesteld om te zorgen
voor zijn schepping en we hebben nog steeds de verantwoordelijkheid om daar op een goede manier mee om te gaan.
Maar hoe dragen wij zorg voor de aarde? We horen zoveel
verschillende adviezen in de media. Weinig vlees eten, vega-

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

nistisch leven, biologisch leven. De auto laten staan, alleen
reizen met het OV, of niet meer met goedkope vliegtuigen reizen. Geen zeep of cosmetica meer gebruiken, minder plastic
en papier... Maar hoe dan? Hoe kunnen we in de maatschappij van tegenwoordig nog echt goed met de aarde omgaan,
zonder wereldvreemde kluizenaars te worden?
Laten we tenminste samen proberen om bewust om te gaan
met Gods schepping. Proberen om binnen onze mogelijkheden onze taak als beheerders van de aarde serieus te nemen.
Laten we samen proberen om zo goed mogelijk met de aarde
om te gaan, om te letten op kleine dingen die we kunnen
doen om een verschil te maken. Al zijn het kleine dingen, het
is altijd iets.
Richard Lobo
Parochie uitstapje
Op zaterdag 21 juli is het jaarlijkse parochie-uitstapje. Dit jaar
gaan wij naar Steyl in Limburg. Daar bezoeken wij het Missiehuis van paters SVD en het Missiemuseum. Voor lunch en
koffie wordt gezorgd. U kunt zich opgeven op het secretariaat. De kosten zijn € 30,00. Graag deze bij de inschrijving
voldoen.
Geheim
Het geheim van het leven is doorgeven wat je hebt ontvangen. Misschien klinkt dit abstract, want wat heb je ontvangen,
of wat ontvang je dagelijks in je leven? Je hebt allereerst je
leven ontvangen. Hoe kun je dat doorgeven? Door een nageslacht. Of op een religieuze wijze, zoals bijvoorbeeld Jezus
van Nazareth liet zien, door brood en wijn als symbool te nemen voor zijn lichaam dat zo in bijeenkomsten doorgegeven
wordt aan de volgelingen.
Wat je op andere manieren ontvangt en ontvangen hebt kun
je doorgeven: kennis, opvattingen, ervaringen, teksten. Een
docent is doorgeefluik maar jij bent dat ook. Jij kunt dat ook
zijn als je zaken die je inspireren doorgeeft, ervan getuigt, laat
zien hoe ze jou dragen, voeden en op de been houden als
het een keer wat minder gaat. Voor mij is poëzie zulk een
geschenk dat je ontvangt en dat je doorgeven mag. Als geschenk valt het niet zomaar uit de lucht. Je moet er wel moeite voor doen, er voor openstaan dat het gedicht binnen kan
komen, dat je jezelf in de emoties en uitdrukkingen van de
dichter mag terugzien, herkennen, dat er iets van een vonk is
die overspringt.
uit PBS
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 1 juli 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. 1 juli 10.00 uur: Gezamenlijke dienst.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 1 juli 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Katjeskelder
Zo. 1 juli 09.00 uur: Ds. R. Wouda, Nieuwendijk;
mmv Multiple Voice.

Park Zuiderhout

Culinair genieten
In de maand juli organiseert het gastronomisch team twee geheel verzorgde barbecueavonden. U bent
van harte welkom op donderdag 12
en 26 juli. De kosten voor het diner zijn €18,00
inclusief twee drankjes naar keuze. Reserveer uw
plaats bij het serviceteam: tel. (076) 578 4000 of
e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl
Lezing Salonbibliotheek Bert Haanstra
Op vrijdag 20 juli bent u van harte welkom voor

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

I.v.m. de zomer vakantie
verschijnt er géén AllerLei op 1 en 8 augustus!

Koningsdijk 24 - 4905 AP Oosterhout
Tel.: 0162-453159 www.drukkerijzopfi.nl

een lezing van Jan Mackenbach over Bert Haanstra. De Nederlandse filmregisseur Haanstra legde de jaren ‘50 en ‘60
op bijzondere wijze vast. Tijdens de middag ziet u twee korte
documentaires en twee artistieke films.
Mariaprocessie
Ook dit jaar vindt er op woensdagmiddag 15 augustus (Maria
ten hemel opneming) een processie plaats naar de Mariakapel in het bos bij Park Zuiderhout. Belangstellenden zijn van
harte welkom.
Meer informatie over deze activiteiten vindt u terug in het
overzicht op onze website: www.parkzuiderhout.nl/vierenvan-leven/activiteiten. Of neem contact op met een van de
medewerkers van Zuiderhout Buiten via onderstaande gegevens. We zien uw aanmelding graag tegemoet.
Grand Café
Ons Grand Café met terras is dagelijks geopend van 14.30
tot 17.30 uur. We verwelkomen u graag voor een kopje koffie,
drankje, kleine versnapering of ijsje. Ook op donderdagavond
staan de deuren voor u open, van 19.00 tot 21.30 uur.
Graag tot ziens! Vier het leven, in Park Zuiderhout.
Arnold Janssenlaan 46 - 4847 DK in Teteringen - tel.: 5784000
zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl-www.parkzuiderhout.nl
Openingsconcert door Vocaal Ensemble Novafonie

Rondje Open Kerk Chaam

Vocaal Ensemble Novafonie uit Breda verzorgt op vrijdag 6
juli het openingsconcert van het Rondje Open Kerk in de Ledevaertkerk te Chaam. Het concert begint om 20.00 uur en
duurt ongeveer één uur. De toegang is gratis. Novafonie zingt
een internationaal programma met a capella koormuziek uit
onder andere Hongarije, Bulgarije, Frankrijk en Engeland. Duo
Sprank (vibrafoon en fluit) speelt muzikale intermezzo’s. Mezzosopraan Ilse Jordan zingt een aantal liederen samen met
het duo, waaronder Bach’s ‘Bist du bei mir’ en het bekende
‘Greensleaves’.
Het adres van de kerk is Dorpsstraat 1 te Chaam. Na afloop
ben je welkom in de consistorie van de kerk en bij mooi weer
ook in de tuin.
Vocaal Ensemble Novafonie is een a capella kamerkoor bestaande uit ± 20 enthousiaste zangeressen en zangers en
staat o.l.v. dirigente Alice Roes. Het koor bestaat ruim vijfentwintig jaar en werkt aan een breed klassiek repertoire
van oude muziek tot hedendaags. Plezier en kwaliteit staan
daarbij voorop. Het koor repeteert iedere donderdagavond in
de Haagse Beemden te Breda. Interesse om mee te zingen?
Meld je aan via novafonie@gmail.com
Op 25 november geeft Novafonie een concert met muziek
langs de route van de Oriënt Express. Meer info vind je op
novafoniebreda.nl
Duo Sprank en Ilse Jordan
Duo Sprank bestaat uit Friedy van den Akker op vibrafoon en
Claudia Mies op fluit. Mezzosopraan Ilse Jordan studeerde
aan het conservatorium van Maastricht en is daarnaast zangdocent en koordirigent in de regio Breda.
Rondje Open Kerk
Rondje Open Kerk is de openstelling van diverse kerken in het
gebied ten zuiden en zuid/oosten van Breda op woensdagmiddagen voor gasten en toeristen. De kerken zijn geopend
op de laatste drie woensdagen van juli en de eerste drie
woensdagen van augustus. Zie ook www.rondjeopenkerk.nl

Euphonia geeft concert
in uniek Vitaeater!

Op donderdag 5 juli vanaf 19.00 uur vindt
het einde-seizoens-concert plaats van Harmonie Euphonia. Euphonia heeft deze keer
gekozen voor een wel hele unieke plek, namelijk het Vitae theater in Teteringen. Veel Teteringenaren weten niet eens dat het dorp zo’n mooi openlucht theater rijk is.
Als je via de Donkerstraat het dorp uitrijdt vindt je het aan de
linkerkant van de weg op het terrein van het jeugddorp Maria
Rabboni. In dit Vitaeater zijn voldoende zitplaatsen.

Tijdens dit concert zullen traditiegetrouw de 3 orkesten van
zich laten horen, beginnend met het opstaporkest, daarna
het opleidingsorkest en het concert wordt afgesloten door het
groot orkest. De toegang is gratis.
Graag uw auto parkeren op het DIA-terrein, maar u mag natuurlijk ook lopend of op de fiets komen. Bij slecht weer zal dit
concert in Dorpshuis De Stee/ ‘t Web plaatsvinden.

Euphonia en De Nieuwe
Veste werken samen
aan goedkopere muziekles dichtbij huis

Heeft u of uw kind ook altijd al muziek willen
maken, maar vindt u het teveel gedoe om daarvoor naar de
stad te gaan of De Nieuwe Veste te duur? Dan heeft Euphonia
goed nieuws!
Wist u dat Euphonia al geruime tijd samenwerkt met De Nieuwe Veste? Door onze leden les te laten volgen bij De Nieuwe
Veste krijgen wij goed opgeleide muzikanten die les hebben
van professionele docenten. Een flink aantal docenten van
De Nieuwe Veste komt daarvoor speciaal naar Teteringen.
Zo kunt u bijvoorbeeld klarinet, dwarsfluit, hoorn, slagwerk,
saxofoon, trombone, en bariton gewoon in Teteringen leren
spelen! Geen gedoe met parkeren of in de spits naar de stad
rijden!
Daarnaast krijgen leden van Euphonia een flinke korting op het
lesgeld bij De Nieuwe Veste. Een korting die voor jeugdleden
op kan lopen tot €170,- en bij volwassenen tot wel €200,-!
We regelen graag een gratis proefles voor het instrument van
uw keuze, zodat u zelf kunt ervaren hoe er les gegeven wordt.
Maar muziek leren spelen doe je natuurlijk niet alleen op les.
Samen muziek maken in een orkest is net zo belangrijk en
minstens zo leuk. Euphonia heeft daarom orkesten op elk niveau. Al na 6 maanden les kun je bij Euphonia terecht in je
eerste orkest. Bij het opstaporkest staat alles in het teken van
het leren spelen in een orkest. Met leuke, makkelijke liedjes
leer je samen te beginnen en te eindigen, hard en zacht spelen, en welk nut een dirigent nu eigenlijk heeft.
Na het behalen van het A-diploma op je instrument ben je
klaar voor het opleidingsorkest, je eerste orkest met een
volwaardige bezetting. Hierdoor hoor je meer verschillende
geluiden om je heen, moet je met meer instrumentgroepen
rekening houden, en speel je je eerste echte orkestwerken,
filmmuziek en bekende popliedjes.
Als laatste stroom je na het behalen van je B-diploma door
naar het groot orkest. Je bent nu zo ervaren dat je mee kan
spelen in een orkest dat op hoog niveau muziek maakt en
waarbij het ook nog eens erg gezellig is.
Heb je interesse gekregen om ook (weer) muziek te gaan
maken? Neem dan contact op met onze secretaris over de
mogelijkheden of het aanvragen van een gratis proefles via
secretaris@harmonie-euphonia.info

Avondvierdaagse

Het is alweer enkele weken gelden, dat de Teteringse avondvierdaagse kon worden gelopen. Velen hebben dat ook gedaan. Er waren bijna 700 inschrijvingen. Het begon een dag
later dan gewoonlijk, omdat de organisatie geen risico wilde
nemen met het weer. Het KNMI had immers Code Oranje
afgegeven. Maar op woensdagavond ging het dan toch gebeuren en het was weer druk op de Teteringse paden en
paadjes. Dit jaar liepen de routes weer door en rond het dorp
en ook dwars door de gebouwen van Park Zuiderhout, waardoor de bewoners, zij het als toeschouwer, ook konden meegenieten van dit voorjaarsevenement. Ook de winkeliers van
Teteringen waren weer van de partij, om een ieder van een
welkome verfrissing te voorzien. Op een andere plaats in de
route deden dat de Kobergroep en de Nutsschool. Op de
laatste avond begon het festijn met regen, maar gelukkig was
het bij de bloemrijke en muzikale intocht weer droog en bleven velen nog napraten en van een drankje genieten op het

volle Willem- Alexanderplein. En overal blonken de medailles!
Wat bij deze avondvierdaagse bijzonder opviel, waren de vele
nieuwe gezichten. Vele jonge gezinnen met kleine kinderen,
waarschijnlijk uit onze nieuwe buurten. Dank aan de vele vrijwilligers, de samenwerking met de scholen en de winkeliers,
Dorpshuis ’t Web en de Dorpsherberg. En als je dit leest en
de avondvierdaagse volgend jaar een paar uurtjes wilt helpen, zodat het allemaal veilig verloopt, heel graag! Neem voor
verdere informatie contact op met Ton Wirken (ton.wirken@
online.nl) of Jan van den Wijngaard (janvandenwijngaard@
planet.nl).

Zomeryoga stoelyoga

Op woensdag 4-11-18 en 25 juli van 13.30 uur tot 14.30 uur
kunt u kennsimaken met stoelyoga in Dorpshuis ‘t Web.Komt
De kosten zijn € 20,00. Meer informatie, tel.: 06-15635390.
Ontspanningsoefeningen, losmaakoefeningen en aandachtsoefeningen. Deze bewegingsvorm heeft een positieve invloed
op pijn en stijfheid.
Zaterdag 30 juni Historische Kilometer door Breda

Op stap met een VVV-gids

Wist u dat Breda een historische band heeft met ons Koningshuis? Dat de Bredase Haven vroeger een belangrijke
aanvoerplaats van zeevis was en dat er een echt Nassaukasteel midden in het stadscentrum staat?
Gidsen van de VVV Breda vertellen er alles over tijdens de
Historische Kilometer op zaterdag 30 juni.
De Historische Kilometer voert via het Nassaumonument
naar het park Valkenberg, de vroegere kasteeltuin. De gids
leidt u rond over het terrein van het Kasteel van Breda,
maar ook door de adembenemende Grote of Onze Lieve
Vrouwekerk en over het middeleeuwse Begijnhof. De wandeling brengt u op plaatsen die normaal gesproken niet
voor publiek toegankelijk zijn. In het kasteel is de Koninklijke Militaire Academie gevestigd. Daarom is dit terrein alleen toegankelijk onder begeleiding van een VVV-gids en
is een legitimatiebewijs verplicht! Door deel te nemen aan
de Historische Kilometer draagt u bij aan het behoud van
de Grote Kerk en het Kasteel van Breda.
De wandeling vertrekt om 14.00 uur (13.45 uur verzamelen) vanaf de VVV aan de Willemstraat. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt vooraf reserveren aanbevolen!
Dat kan via 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut) of info@
vvvbreda.nl Prijs: € 8,95 (volwassenen), € 7,95 (kinderen
4 t/m 13 jaar). Gratis voor BredaPas-houders.

VVV Breda organiseert iedere laatste zaterdag van de maand
(behalve 24 november) en tijdens de zomer-, herfst- en kerstvakantie wandelingen o.l.v. een VVV-gids.
Afwisselend worden de Historische Kilometer en de Kasteelwandeling gelopen.
Groepen kunnen deze, maar ook andere wandelingen, het
hele jaar op afspraak lopen.
Volg de VVV Breda op Facebook (Welkom in Breda, Gek op
Breda en Shops & Funroute, YouTube, Twitter, Instagram én
in de App Store!

Maak deze zomer kennis met
Makersfabriek Electron!

Na een succesvolle opening staat er al van alles op de planning in voormalige schakelkastenfabriek Electron. Live Art
Festival LABreda, de bitterballenborrel, een splinternieuwe
expositie in MotMot gallery en meer. De uitgelezen kans om
het gebouw en haar unieke inwoners te komen ontdekken.
Weekend 29, 30 juni, 01 juli | Live Art festival LABreda
In het weekend van 29, 30 juni en 1 juli speelt hier een bijzon-

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

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:
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

der festival vol theater, dans, beeldende kunst dat valt onder
de noemer Live Art. Electron selecteerde Willum Geerts voor
de installatie / performance STEMSTUK#2 en LABreda vult
de makershal met de première WARNET van Schippers & van
Gucht. Tickets via Podium Bloos
Vrijdag 6 juli | BitterBallenBorrel #1 keert terug
Het nieuwe Electron laat een oude traditie terugkeren in het
galeriecafé: Elke eerste vrijdag van de maand nodigt Electron
een regionale ondernemer, instelling of maker uit om deze
borrel te sponsoren met het belangrijkste ingrediënt voor een
goede borrel: bitterballen. Vrijdag 6 juli bijt STUDIO ID - Michiel van Gremberghe het spits af. Toegang gratis
Zondag 8 juli: THINK INSIDE THE BOX
Zondag 8 juli om 14:00 uur opent de White cube tentoonstelling THINK INSIDE THE BOX met werk van Tom l’Istelle.“De
White cube is voor mij eigenlijk een heel vreemde plek om
werk te laten zien, juíst vanwege die context. Maar de uitdaging om ‘inside the box’ te gaan sprak mij enorm aan.”
Toegang gratis
Restauratie crowdfund project Gerrit de Morée
Eerder meldden wij dat restaurateur John Post kampte met
een pijnlijke schouderblessure. Na bezoek aan een specialist
is gebleken dat John helaas een gescheurde schouderspier
heeft. Als gevolg moet John een maand rust houden, waarna
hij therapie krijgt om zijn schouder weer te mobiliseren. Voor
een restaurateur is het niet goed kunnen gebruiken van je
arm natuurlijk het vervelendste wat er is. Wij wensen John
dan ook een voorspoedig herstel. De restauratie is hiermee
uitgesteld, maar zal zéker voortgezet worden. De crowdfunding loopt daarom ook gewoon door en wij werken aan 100%
restauratie!
Electron & MotMot gallery
In voormalige electra- en schakelkastenfabriek Electron bruist
het tegenwoordig met meer dan 60 professionele makers,
een makershal en MotMot gallery. Naast galerie is MotMot
ook de plek om te lunchen, borrelen even bij te praten of je
laptop open te klappen. Electron organiseert activiteiten voor
kunstenaars, ontwerpers en cultuurliefhebbers.

‘Depressieve gevoelens’

Informatie en tips voor mantelzorgers en vrijwilligers
Veel mensen krijgen te maken met een familielid of vriend met
een depressie of depressieve gevoelens. Om mantelzorgers
en vrijwilligers tips en handvatten te geven, houdt Steunpunt
informele zorg Breda (StiB) samen met Indigo Brabant de
bijeenkomst ‘Depressieve gevoelens’. De bijeenkomst vindt

plaats op Heerbaan 100, dinsdag 17 juli voor mantelzorgers
en op woensdag 29 augustus voor vrijwilligers. Deelname is
gratis. Aanmelden en meer informatie via www.stib-breda.nl
of bel naar tel.: 076-750 32 00.

Filosofie Platform Breda

Bijeenkomst Filosofie Platform Breda (Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71) op zondag 1 juli om 14.00 uur.
Welkom vanaf 13.30 uur. Entree € 3,50 (gepast aub).
Thema: ‘Is moraal nog ons verhaal ?’ In het verlengde van
het vorige thema en op verzoek gaan we dieper en breder in
op het onderwerp ‘moraal’. Graag tijdig aanmelden via: info@
filosofieplatformbreda.nl (www.filosofieplatformbreda.nl)

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
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!

