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Team Unie heeft vaste
voet in Teteringen!
Melanie Janssens en Ilse Verwijmeren hebben
vorig jaar het initiatief genomen om een kleinschalige opvang te realiseren voor jongeren die
begeleiding nodig hebben om zich in te zetten voor de maatschappij. Hun vanuit ‘t Web opererende organisatie ‘Team Uniek’ heeft onlangs de eerste verjaardag gevierd met inmiddels hun acht cliënten. Deze duidelijk aan hun shirt herkenbare groep jongeren zet zich op veel plekken om hulp te bieden
aan verschillende organisaties. We noemen: zwerfvuil opruimen op de sportvelden, glaswerk opruimen bij de Chinees en
‘t Web, onderhoud van de schooltuin van de Nutsschool,
meehelpen bij activiteiten in ‘t Web, archiefwerk en schoonhouden schoolplein van de Helder Camara, meewerken bij de
kinderopvang van Kober, Bellefleur en Kik en hulp bij het onderhoud van onze nieuwe landwinkel Snoek. Ook hebben zij
de organisatie ter hand genomen van het vrijdagse gezellige
Eetpunt dat gerund wordt samen met enkele vrijwilligers. Onlangs zijn ze een actie begonnen om het vervoer van hun cliënten meer in eigen hand te nemen. Niet alleen voor het van
huis halen en brengen, maar ook om de actieradius van hun
steun aan ieder die dat wil te vergroten. Loop ‘s morgens
eens binnen in ‘t Web om met deze club kennis te maken,
wellicht kunnen zij ook iets voor u betekenen.

Art ring exposeert
in ’t Web
Voor het 11e jaar zetten de leden
van Art ring, de kunstkring van Teteringen, hun beste beentje voor. U
kunt daarvan meegenieten tijdens de Art ring-expositie op
zaterdag en zondag, 7 en 8 oktober van 11.00 uur tot 16.30
uur in ’t Web. U bent ook van harte welkom bij de opening,
zaterdag om ca 13.00 uur. Antonius Nijssen, Bredaas schilder en begeleider van de Bredase Schilderskring, zal dan iets
over het thema van dit jaar vertellen, ‘De Stijl’, en over zijn ervaring met creatief bezig zijn en het begeleiden van anderen
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daarbij. Onder hen zijn ook een aantal Art ringleden.
Al met al zijn er rond 70 zeer diverse kunstwerken te zien van
20 kunstenaars. Ze hebben geschilderd of met klei, steen,
hout, papier of textiel gewerkt en zelfs met woorden gespeeld. Art ring leden zijn altijd in voor een praatje of toelichting. De bar is open. Er zijn andere gezellige mensen van
Teteringen en elders. Kortom, kom gewoon kijken. Zie ook
www.artring.nl

Heemschuur de Stee
1 oktober open
De herfst is inmiddels aangebroken met betere
temperaturen dan we de afgelopen weken gewend
waren. Dus tijd om er weer eens op uit te trekken.
Het is verbazingwekkend om te zien wat voor evenementen
er allemaal op 1 oktober in ons land en ver daarbuiten plaatsvinden. Een kleine bloemlezing: Chequeoverhandiging van
het eindbedrag Alpe d’HuZes; Trekking Staatsloterij; Grand
Prix formule 1 op het circuit van Sepang in Maleisië; Ligfietstestdag in omgeving Biesbosch; Herfst Fair in Klijndijk; Wichelroedelopen in Anloo; Koopzondag.
Maar u heeft uw boodschappen natuurlijk al gedaan, dus een
mooie gelegenheid om een bezoek te brengen aan Heemschuur de Stee. De werkgroep heeft de afgelopen weken een
fraaie uitstalling gemaakt van het aanwezige paardentuig en
een nieuwe vitrine ingericht met muziekinstrumenten. Daarnaast kunt u een nostalgische blik werpen op de verschillende stijlkamers en de tentoongestelde werktuigen en gereedschappen. De heemschuur (Zuringveld 1A) is geopend van
14.00 tot 16.00 uur. Zie ook www.teteringserfdeel.nl
Bezoek Stadsarchief Breda
Voor leden van de Heemkundekring Teterings Erfdeel bestaat
de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het stadsarchief in Breda. Het stadsarchief is gratis en u krijgt uitleg over
de werkzaamheden van een van de medewerkers over hun
werkzaamheden. U bent welkom op 4 oktober van 14.00 tot
16.00 uur op de Parade 10 in Breda.

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
Zondag 1 oktober
Eucharistieviering – Pater B. Wooning – Consonne
10.00 uur
Misdienaars Brechtje de Haas; Florent Muskee
Intenties
Herman Damen; overl. fam. Koenraads-Oomen; Sjaak
Theeuwes; Willem v. Berkel; Jac en Corrie v.d. Veekenv. Haperen; Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Toon
van Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra de Jong; Anton
Verschueren e.v. Emmy van Waes; Johannes Holtkamp; Tonnie Mange-Merks; Cees Kleindop;
Jo Snoeren-van Zon; Thomas Graham; Jan de Wijs.
Donderdag 5 oktober
08.45 uur
Rozenhoedje
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater SVD
Overleden
Dinsdag 19 september is Toos van Meer, weduwe van Wilhelmus
Hooghwinkel, op 89 jarige leeftijd overleden. Haar afscheid in onze
kerk en haar crematie in Breda, waren dinsdag 26 september.

Uit het pastoraal team
Namens het pastorale team zal ik de langverwachte pater
Richard Lobo in de Augustinus parochie verwelkomen. Dit
werd bekend gemaakt sinds 15 januari 2017 tijdens de presentatieviering van de eerste twee SVD-paters namelijk; Bert
en Edmund. Pater Richard arriveerde maandag 18 september om 15 uur in de SVD-gemeenschap in Breda Noord. U
bent hartelijk welkom pater Richard en wij wensen u een
gelukkig verblijf en Gods zegeningen op uw inspanningen.
Aangezien we deze week nog steeds aan vrede denken, wil
ik graag besluiten met het gezegde; “Een vogel die je vrijgeeft
opnieuw kan worden gevangen. Maar een woord dat je lippen ontkomt, komt niet terug. Het effect ervan is blijvend. Uw
woorden kunnen bouwen of vernietigen. Uw woorden kunnen genezen of wonden.”
Als wij deze week over het thema ‘de kracht van de verbeelding’ reflecteren, moge de goede Heer ons het hart geven
om altijd woorden van zegeningen te spreken en mag hij
onze stappen voortzetten. Want vrede is dus veel meer dan
de afwezigheid van oorlog, het gaat vele stappen verder.
Vrede is het, als de verhouding goed zijn, als mensen er
mogen zijn van zichzelf en van elkaar, als de verbondenheid
actief worden beleefd, wordt gezocht en wordt bewaard.
Deze droom, dit perspectief, wordt alleen niet vanzelf gerealiseerd. Daar zijn wij of vredestichters voor nodig. En vrede
stichten, dat kan alleen als je oog hebt voor de realiteit, “de
kracht van de verbeelding.”
Elke grote verandering begint met een kleine stap. Laten wij
dan in elk geval telkens proberen die kleine stap te zetten.
Het is weer vredesweek. Groet wie u niet groeten, nodig uit
wie u niet uitnodigen, wens vrede die u geen vredewensen.
Omdat de wereld gemaakt is met het oog op de Shalom en
Shalom, vrede, zal er zijn!
Pater Edmund Owusu
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. Heeft u tijd en zin om ook te helpen?
U bent van harte welkom vanaf 09.00 uur.
Diaconie Augustinus parochie
Steungezin.nl is ‘n website voor armoedebestrijding in Breda.
Mensen met een Bredapas of Voedselbankkaart kunnen een
rekening die ze niet kunnen betalen anoniem adverteren. Het
gaat b.v. om werkscholing, steunzolen, woninghuur, kleding
of afsluiting van water en of licht. Ze krijgen niet zelf het geld,
maar de betaling gaat via uw IDEAL naar de winkel of het
kantoor. Een coördinator ziet toe op de juiste besteding van
het geld. U kunt een bevestiging of een bedankje krijgen. Gemeente, Bisdom en een bank gaven een startsubsidie. Op 1

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

oktober wordt de caritascollecte voor dit doel gehouden. U
kunt uw bijdrage ook overmaken per bank. IBAN NL48RABO
01509.91.525 t.n.v. Caritas H. Augustinus ovv Steungezin.nl
De Willibrorduskerk bestaat 90 jaar
Ouderenpastoraat H. Willibrordus-kern
Op maandag 9 en donderdag 12 oktober 2017 organiseren
we weer de middagen voor de medeparochianen vanaf 80
jaar en hun partners in de ontmoetingsruimte van onze kerk
van 14.00 uur tot 16.30 uur. De middagen zijn gratis, maar
een bijdrage in de onkosten is welkom. Het thema is dit keer:
‘t Is feest: 90 jaar Willibrordus. We gaan dit herdenken en vieren. We sluiten af met een drankje en een hapje.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 1 okt. 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 okt. 10.00: Ds. M. Wagenvoorde.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 1 okt. 10.00 uur: Ds. M. Boevé;
m.m.v. Gospelkoor Shalôm uit Nieuwendijk

Zonnebloem Teteringen
Dank aan allen die het 40 jarig-jubileum van de
Zonnebloem Teteringen tot een mooi feest hebben gemaakt. Het bestuur kijkt met dankbaarheid terug op de verschillende dagen dat er samen aandacht was voor het werk en de doelstelling van de Zonnebloem.
Vrijdag 8 september in de Dorpsherberg, zondag 10 september in de Willibrorduskerk, Nationale ziekendag en donderdag 14 september in Park Zuiderhout.
Het bestuur dankt u allen voor de felicitaties, presentjes, gedichten en lieve woorden.

‘Ik laat ze niet staan’

Dementie komt vaker voor dan we denken. Een op de vijf
mensen in Nederland krijgt dementie. Dementie wordt volksziekte nummer 1 en we krijgen er dus allemaal mee te maken.
Alle reden om bij deze ziekte stil te staan. Vrijdag 15 september werd in ’t Web een themamiddag gehouden door het GWITeteringen, onder het motto ‘We maken Teteringen dementievriendelijk’. Het Kruiswerk Teteringen verzorgde de organisatie van deze middag.
Samen dementievriendelijk is een initiatief van
Alzheimer Nederland, samen met PGGM en het
ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie. Dit behelst een landelijke campagne met regionale en lokale activiteiten, gericht
op het leren omgaan met mensen met dementie
in uw omgeving. Met elkaar kunnen we ervoor
zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk van ‘t leven kunnen blijven genieten. Hoe kunnen we in Teteringen zorgen dat ons dorp dementievriendelijk is of wordt? Wat kunnen we doen?
Belangrijke vaardigheden bij het maken van contact met dementerenden, zo betoogde Saskia de
Jonge, landelijk coördinator trainingen, zijn: Stel
mensen gerust; Maak oogcontact als je iemand
met dementie aanspreekt; Probeer mee te denken met hen en sluit ‘t gesprek af met dank je wel.
Deze themamiddag o.l.v. Dorien Vonk, ketencoördinator De-mentienetwerk Breda e.o., werd

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

bezocht door een 25-tal mensen. Voor het grootste deel bestaande uit professionals uit de zorg en voor een klein deel
uit geïnteresseerde Teteringenaren. Teteringen is het eerste
dorp binnen de regio waar deze actie van start gaat. De bijeenkomsten moeten leiden tot een lokaal actieplan, dat moet
leiden tot betere zorg en ondersteuning voor mensen met
dementie en hun naasten.
Vragen of de zorg in Teteringen in dit verband op orde is en
wat er eventueel moet veranderen kwamen aan de orde. Met
behulp van korte filmpjes werden mensen in situaties getoond om te laten zien hoe een mens met dementie de wereld ervaart; hoe de omgeving reageert; op welke wijze de
omgeving behulpzaam is of wegduikt en hoe je mensen met dementie een stukje op weg kunt helpen om zich zo lang mogelijk staande te kunnen houden in onze complexe wereld.
Voor professionals is het vooral van belang dat er een goede
afstemming komt van hun zorg. Dat zij op de hoogte zijn van
wat er achter de voordeur gebeurt. Hierbij zijn mantelzorgers
van groot belang. Zij moeten de juiste ondersteuning kunnen
vinden voor hun werk. Daarbij moet er ook aandacht komen
voor de mantelzorger die vaak 24 uur en 7 dagen in de week
betrokken is. Hierdoor komen zij gemakkelijk in ‘n isolement.
Het opzetten van ondersteuningsgroepen met o.a. ‘oppas’mogelijkheden kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Ook
het vergroten van kennis bij zowel professionals als de mensen in de omgeving is essentieel in het dementievriendelijk
worden van Teteringen. Eind oktober stellen de deelnemers
van het GWI (de formele en informele zorginstellingen) het actieplan voor Teteringen op, in aanwezigheid van weth. Haagh.
Mocht u nog meer willen weten over dementie ga dan naar
www.samendementievriendelijk.nl
Ook is er op elke vrijdag in ‘t Web het Infopunt van 11.00 tot
12.30 uur waar u met uw vragen terecht kunt. U kunt ook
bellen naar tel.: 5322173 (Jan Spruit) of tel.: 5932646 (Johan
Weijters), beiden bestuursleden van de stichting Kruiswerk.

Harmonie Euphonia
Suzan Seegers komt naar Breda!
Op 28 oktober komt Suzan Seegers naar Breda. Suzan werd bekend in de populaire Avro-tvtalentenjacht ‘Op zoek naar Evita’ waar ze een tweede plaats
behaalde. Daarna zat ze niet stil en was te horen in o.a. Les
Miserable, een van de grootste musicals aller tijden, Sonneveld voor altijd, Urinetown, Suus, SuuS zingt TooN, Opera El
Rey 2.0, SuuS zingt Annie M. G, etc. In 2010 won ze de Musical Award voor ‘beste vrouwelijke hoofdrol (kleine productie’).
Ze zal op 28 oktober diverse nummers zingen begeleid door
het orkest van Euphonia Teteringen.
Het concert start om 20.00 uur en kaarten zijn nog beschikbaar voor € 10,00 via www.harmonie-euphonia.nl
OPHALEN OUDE METALEN
Op zaterdag 7 oktober komt Harmonie Euphonia tussen 9.00
en 11.00 uur graag oude metalen bij u ophalen! Bent u de
zolder of schuur aan het opruimen? Harmonie Euphonia verzoekt u om alle oude metalen (bv kranen, sloten, fietsen, ketels, etc.) te bewaren, zodat ze dit op afspraak bij u op kunnen halen. Indien u oude metalen wilt laten ophalen kunt u dit
kenbaar maken via het mail-adres: secretaris@harmonieeuphonia.info, wij zullen dan zsm contact met u opnemen.
Wilt u niet wachten tot 7 oktober? Dan kunt u het ook afgeven bij Fietsen Breda, Tilburgseweg 1 in Breda.

Koor van Toen
Fijne vakantie gehad? Accu weer opgeladen? Met frisse moed
er weer tegenaan? Wij, de dames van het Koor van Toen ook!
We zijn al met de repetities begonnen om straks, 22 april volgend jaar, ons 20 jarig jubileum te gaan vieren. Uw uitnodiging komt tegen die tijd!
Maar er is een mogelijkheid om het nog leuker mee te vieren:
word lid van ons Koor! Vind je zingen leuk en wil je af en toe
optreden bij verzorgingshuizen, KBO's, Kerstvieringen her en
der en daar actief in zijn: kom vrijblijvend een keer langs op
woensdagavond in Dorpshuis 't Web waar we oefenen van

20.00 tot
ca 22.00
uur. We zijn
een gezellige groep
dames,
met
een
heel breed
repertoire:
we zingen
in
het
D u i t s ,
Engels,

Info-avond

maandag 2 oktober
19.00 - 20.00 uur
www.dbcplexus.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

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
Nederlands en zelfs in het Grieks .... Alle leeftijden
zijn welkom en je hoeft echt niet per se noten te
kunnen lezen hoor! Als je een beetje kunt zingen: je
bent welkom, we ontvangen je graag. Wil je eerst
wat meer informatie, kijk dan op onze website:
wwwkoorvantoen-teteringen.nl of bel even naar tel.:
5872263 of 06-22888700. Tot Woensdagavond?

Wat is de KPJ nou eigenlijk
en waar komt het vandaan?
Met het opzetten van de KPJ Aspiranten in
Teteringen krijgen wij veelal de vraag wat de KPJ
nou eigenlijk is. De Katholieke Plattelands Jongeren
(KPJ) is een katholieke organisatie voor jongeren,
veelal in kleinere woonplaatsen op het platteland.
Veel woonplaatsen, voornamelijk in Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel, hebben een eigen
afdeling van de KPJ, die plaatselijk activiteiten organiseert. De KPJ is in de jaren twintig van de twintigste eeuw ontstaan uit de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) en de Boerinnen Jeugd Bond (BJB). Bij
Fysiotherapie
de jeugbonden sloten jonge ongehuwde boeren en boeManuele Therapie
rinnen zich aan. Daar waar een boerenstand werd opgeGeriatrie Fysiotherapie
richt, werden bijna automatisch ook jeugdbonden opgeOncologie Fysiotherapie
richt. Tegenwoordig zijn er minder gezinsbedrijven in de
land- en tuinbouw, en dus ook minder bedrijfsopvolgers.
Oedeemtherapie
Ook wonen er tegenwoordig meer mensen op het platteFysioFit
land die hun inkomen niet direct uit de landbouw halen.
Steeds meer plattelandsjongeren zijn niet meer van ‘boeren kom af’. Dit was ook de reden om begin jaren zestig
De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
de naam RKJB en BJB te wijzigen in KPJ. In Brabant zijn
er 100 afdelingen met in totaal zo’n 6000 leden!
De KPJ organiseert van oudsher diverse activiteiten, zowel
educatief als ter ontspanning. Zo werden er vroeger acti- Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
viteiten georganiseerd gericht op het kunnen runnen van
Revalidatie tijdens en na kanker
een boerderij of een tuinderij, zoals het bijhouden van
proefvelden, het ‘sleutelen’ aan landbouwwerktuigen en
het verwerken van landbouwproducten. Daarnaast worwww.my-fysio.nl
den voor de invulling van de vrije tijd activiteiten opgezet,
zoals sport (zoals dorpszeskampen), toneel, cultuur, en
andere ontspannende activiteiten zoals trekkerbehendigPraktijk Fysiotherapie
heidswedstrijden. Tegenwoordig ligt duidelijk de nadruk
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen
op deze ontspannende activiteiten.

M
FYSIO

076 7510345

Zestigplusvoetbal
van start bij DIA
Op woensdag 6 september is een enthousiaste
groep zestigplussers gestart met Walking Football bij rkvv
DIA. Deze zo-geheten NAC OldStars spelen elke woensdagochtend wandelvoetbal, een variant op voetbal waarbij niet
gerend mag worden, de bal niet boven heuphoogte mag komen en bovendien lichamelijk contact verboden is.
Onder leiding van een professionele technische en medische
staf werken de OldStars de komende twintig woensdag hun
trainingen af en spelen onderlinge wedstrijden tegen de overige NAC OldStar-teams in de regio. Daarnaast worden er
diverse sociale activiteiten georganiseerd om de teambuilding te verbeteren, zoals lunches, het bezoeken van een wedstrijd van NAC en een rondleiding in het Rat Verlegh Stadion.
Bent u zelf ook geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project? De selectie van DIA kan nog wel wat versterking gebruiken! Schrijf snel in op www.nac.nl/oldstars of kom eens kijken tijdens een training op het sportpark van DIA op woens-

dag om 09.45 uur. Meer informatie?
Neem contact op met Teamplay@NAC
via info.teamplay@nac.nl of 076 5214500.

Eetpunt in ‘t Web
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, appelmoes, rauskost, sinaasappelvla.
Vrijdag 6 oktober
Friet van Joosen, snacks en salade gemaakt door Team Uniek, verrassingstoetje.
De kosten voor de maaltijd zijn: € 9,00 p.p.
Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren in
het Dorpshuis tel.: 5713579. ‘t Web is geopend om 12.00 uur. Aanvang 12.45 uur.
De mooie bloemen op tafel worden geschonken door Bloemisterij Adriaan Aarts.

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!

Nationale Voorleeslunch bij ’t Web
Vrijdag 6 oktober 2017 is het Nationale Ouderendag. Op
deze dag wordt in heel Nederland voorgelezen aan ouderen.
Miriam Haagh, wethouder van Breda, komt voorlezen aan
onze senioren. In ‘t Web zijn de tafels voor u gedekt voor de
lunch en is het podium voor de muzikanten.
Optreden seniorenorkest Entre Nous
11.30 - 12.00 uur
Voorlezen door 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
De kosten voor lunch, koffie en een traktatie bedragen € 8,50
p.p. Komt u ook lunchen en luisteren? Reserveer dan uiterlijk
woensdag 4 oktober in het Dorpshuis ‘t Web, tel.: 5713579
of 5713478. Of mail aan info@tweb-teteringen.nl
De Nationale Voorleeslunch is een initiatief van de Leescoalitie (St. Lezen, St. CPNB, St. Lezen &Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek, het Literatuurmuseum en de Vereniging Openbare Bibliotheken). In Teteringen wordt deze lunch verzorgd
door Dorpshuis ‘t Web, ’t Eetpunt, Team Uniek en Entre Nous.
Deze Voorleeslunch wordt mede mogelijk gemaakt door Perfetti van Melle.

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

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Last van erectie-stoornis? Bel 06 - 55774997.

