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Bijenhoudersgilde Sint
Ambrosius Teteringen
bestaat 300 jaar!

DORPSRAAD TETERINGEN

Dorp met twee harten
Lang geleden was Teteringen een klein boerendorp met en compacte kom met de nodige voorzieningen. Daar is in de loop van de jaren veel in
veranderd. Over enkele jaren zal het inwoneraantal de 10.000 bereiken. Om deze reden waren er plannen
voor uitbreiding van winkels en woningen op het Willem Alexanderplein. Dit plan is niet de doorgegaan door de smalle aanvoerwegen en gebrek aan parkeervoorzieningen. De focus
voor de dagelijkse levensbehoeften komt daarom geheel te
liggen op de Scheperij. Dat het plan daarvoor nog steeds niet
is gepresenteerd betreurt iedere inwoner van ons mooie dorp.
Dat betekent ook dat er vanuit de gemeente geen plannen
waren om het Willem Alexanderplein een andere functie te
geven. Ook de lay-out van het plein is niet optimaal. Om deze
reden heeft de Dorpsraad er bij de politieke partijen op aangedrongen om toch aanpassingen te verrichten. Via een unaniem aangenomen motie heeft de raad dat besloten en dat is
uitgewerkt in het ter beschikking stellen van middelen via de
voorjaarsnota. De Dorpsraad is heeft in overleg met omwonenden al plannen uitgewerkt die op korte termijn kunnen
worden gerealiseerd. Dit zou echter geen oplossing bieden
voor de vele leegstand. Nu er een initiatief is ingediend door
de huisartsen biedt dit de kans om te komen tot een structurele oplossing die het plein weer een echte functie kan geven.
Mocht de gemeente dit initiatief afwijzen kan er gelukkig teruggevallen worden op de vastgelegde middelen om in ieder
geval de bekende kuil een andere functie te geven. Pas over
enkele jaren zal blijken of dit plein meer zal zijn dan ruimte voor
de weekmarkt en als parkeerterrein voor de kerk. Immers er
zijn inmiddels meerdere sociaal-culturele activiteiten op het
plein vervallen, zelfs de jaarlijkse kermis.
Gelukkig heeft een actieve groep, met een bijdrage vanuit het
Dorpsplatform, ervoor gezorgd dat ons kermisweekend een
echt dorpsfeest kan worden.

Het Teterings bijenhoudersgilde Sint Ambrosius is
opgericht op 22 oktober 1717 en bestaat dus dit jaar 300 jaar!
Tegenwoordig is het bijenhoudersgilde aangesloten bij de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (N.B.V.). De afgelopen jaren heeft de vereniging het aantal leden zien toenemen, momenteel bedraagt het ledental ongeveer 22.
Het gilde heeft besloten om dit jubileum te vieren tijdens de
Open Imkerijdag op 8 juli a.s. tussen 10.00 uur en 16.00 uur
d.m.v. extra activiteiten die plaatsvinden nabij Galgenstraat 12
(De Heiningenhoef) waar de verenigingsbijenhal ‘De Oprins’ is
gevestigd. De toegang is gratis.
De bijenhal is gevestigd op een prachtige plek tegen de bosrand en kijkt uit over weilanden. Deze bijenhal is gecreëerd voor
de leden van het gilde, maar vooral ook voor geïnteresseerden die ook bijen zouden willen houden, maar daar in hun directe omgeving niet de kans voor hebben. De stal staat ook
voor de bijen op een fantastische plek. Eten volop in de nabijheid: paardenbloemen, acacia’s, lindebomen en een prachtig
stuk met bloeiende akkerrandbloemen recht voor de neus.
Dit komt de biodiversiteit en dus de gezondheid van de bijen,
ten goede.
Geplande activiteiten: uitleg over het leven van de bijen en de
imkerij; uitleg over het kweken van drachtplanten; uitleg over
wasverwerking; uitleg over de wondere werking van propolis;
demonstratie bijenkorfvlechten/eendenkorfvlechten; uitleg
over wijnmakerij; korte natuurwandeling over het Cadettenkamp vanaf 13.00 uur elk uur (vraag naar Werner van Geloof).
Gelieve uw auto niet te parkeren bij de bijenhal zelf, maar bij
de aangewezen parkeerplaats (volg bordjes). Vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 250 meter lopen. Voor meer informatie over de viering van het jubileum kunt u contact opnemen met Jos Oprins, tel.: 06-17034336 of kijk op: teteringen.bijenhouders.nl

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

zelf cateren

BEL 0165 - 578222

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 2 juli
10.00 uur Eucharistieviering - Pater F. Hölscher CICM Consonne
Misdienaars Elias Kruis; Rose Marie Muskee
Intenties
Sjaak Theeuwes; Wim van Meel e.v. Jet de Jongh; Jan
van Gurp; Herman Damen; Jacques en Pop OomenVerpaalen; Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra
de Jong; Jacques Alberts; Lucie Gooskens-Teurlings;
Tonnie Mange- Merks; Cees Kleindop; Jan Schipperen
e.v. Tiny Kuip.
Dinsdag 4 juli
19.00 uur Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Donderdag 6 juli
09.00 uur Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Gedoopt
Zondag 11 juni is Fenna van der Velden, de dochter van Patrick van
der Velden en Chantal Bakx gedoopt. Fenna is het zusje van Senn.
Gaan trouwen
Christa Lafour en René van Assche.

Uit het pastoraal team
Bestaat de hemel? Een misschien wat confronterende, maar
toch hoogst actuele vraag: Bestaat de hemel? Theoloog en
predikant Frits de Lange meent van niet of liever, het accent
moet volgens hem eerder op het hier en nu liggen dan op een
eventueel hierna. Dat is natuurlijk helemaal waar. Het moet
onze allereerste zorg zijn hoe wij gelukkig met elkaar kunnen
worden op deze gegeven plek - de aarde - en hoe wij op een
verantwoorde wijze zorg dragen voor die plek. Maar daarnaast is er over die plek nog veel meer te zeggen. Deze aarde
waar wij mogen zijn en mogen genieten, omringd door schitterende wateren en bossen, vogels en vissen en zovele kleurrijke mensen, is de verschijningsvorm van een uniek samenspel van eiwitten en enzymen, die van eenvoudige cellen opklommen tot een enorme variëteit van leven. Maar er is meer.
Dát wat deze variëteit van eiwitten en enzymen tot leven
brengt en inhoud geeft is van een andere orde. Een onzichtbare oneindige werkelijkheid die de materie aanstuurt en beweegt. ‘Ziel’ noemden wij dat vroeger. En die is van een andere orde. De kinderlijk ruimtelijke voorstelling van de hemel
als een zaal vol met samengestroomde vromen rond de troon
van God, is een naïeve en al te menselijke voorstelling en die
lijkt mij niet te bestaan. Maar ‘hemel’ als voltooiing bij God, bij
Degene die alles omvat -deze orde en de andere orde- dat
lijkt mij zeer aannemelijk.
Pastor Ben Hendriksen
Taizéviering Michaelkerk
Zaterdag 1 juli om 19.00 uur is er in de Michaelkerk weer een
Taizéviering. De viering heeft o.a. tot doel te bidden voor de
eenheid onder de christenen. Thema is de macht van barmhartigheid, een belangrijke rode draad in de Bijbel. Door de
woorden van Jezus te overwegen vinden we alle ruimte om
met anderen ons geloof vieren. En zo kunnen we samen een
weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat schept weer ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht en ruimte om ons
te openen voor God. De sfeer van de viering wordt bepaald
door muziek, zang, gebed en stilte. Er zijn gemakkelijk mee
te zingen liederen. Stilte om het evangelie tot je door te laten
dringen. Van harte welkom.
Vespers Maria Mater Dei
Zaterdag 24 juni 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

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

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.
De KERK
De Kerk is de gemeenschap van mensen uit alle volkeren en
culturen die met Christus één lichaam vormen. Ze is een levend organisme van mannen en vrouwen die, in Christus verenigd, het geloof vieren, leren, verdiepen en er gemeenschappelijk naar leven. Christus is het hoofd van de Kerk; de gelovigen zijn Zijn lichaam. Het is de taak van de Kerk om het rijk
van God onder alle volkeren te doen groeien.
Iedereen die gedoopt is, hoort bij de kerk van Christus, ook
de gedoopten die afgescheiden zijn van de volle gemeenschap van de katholieke Kerk. De katholieke Kerk erkent ook
deze christenen als broers en zussenin de Heer. Volledig bij
de gemeenschap van de katholieke Kerk behoort iederen die
zich in eenheid met de paus en de bisschoppen door het belijden van het katholieke geloof en het ontvangen van de sacramenten verbinden met Christus.
Het hoogste gezag binnen de Kerk is de paus, als herder van
alle katholieken. In het boek Licht van de wereld (2010) beschrijft paus Benedictus XVI dat dit niet inhoudt dat de paus
de macht heeft ‘om wat dan ook af te dwingen’. ‘Zijn ‘macht’
bestaat alleen als mensen ervan overtuigd zijn dat ze bij elkaar horen, en dat de paus een zending heeft die hij zichzelf
niet heeft gegeven.’
Met elkaar vormen de gelovigen van alle landen en volken de
wereldkerk. Deze is geografisch ingedeeld in bisdommen,
(de lokale Kerk), die weer zijn onderverdeeld in parochies.
Aan het hoofd van een bisdom staat een bisschop. De bisschop geeft bestuurlijk leiding aan het bisdom, maar is, net
de paus voor de wereldkerk, op de eerste plaats herder en
leraar die de geloofsgemeenschap bijeenhoudt en het geloof
verkondigt en verduidelijkt. Bisdommen en bisschoppen werken met elkaar samen in kerkprovincies en in bisschoppenconferenties. Op plaatselijk vlak zijn er parochies; ook deze
zijn geografisch bepaald. Een priester geeft namens de bisschop leiding aan de plaatselijke geloofsgemeenschap. Die
priester wordt pastoor genoemd. Voor het beheer van de
materiële zaken wordt een pastoor geholpen door het kerkof parochiebestuur.
Met de trits paus, bisschoppen, pastoors is de hoofdlijn van
de kerkelijke hiërarchie geschetst. De andere functies en
structuren binnen de Kerk werken ten dienste hiervan. Kardinalen helpen de paus bij het bestuur van de wereldkerk. Vicarissen assisteren een bisschop bij het bestuur van het bisdom. Parochies kunnen per regio verenigd zijn in een dekenaat, waarbinnen de deken de parochies vertegenwoordigt.
Naast de territoriale structuur (wereldkerk, bisdommen, parochies) bestaat ook een zogeheten personele structuur. Die is
niet aan territorium gebonden maar aan personen. Zo functioneert het ‘legerbisdom’ (officieel: militair ordinariaat) voor mensen die in het leger werken. Op een vergelijkbare manier is het
pastoraat georganiseerd voor schippers, kermis- en circusexploitanten of andere specifieke groepen.
In eenheid met de Kerk, maar als zelfstandige onderdelen ervan, zijn in veel landen religieuzen actief: paters, broeders en
zusters. Ze maken deel uit van tal van verschillende religieuze ordes en congregaties.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 2 juli 11.30 uur: Eucharistieviering.
Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96:
Zo. 2 juli 10.00 uur: Ds. A. Heringa.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 2 juli 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Katjeskelder
Zo. 2 juli 09.00 uur: Ds. C. Nieuwenhuizen; mmv Multiple Voice.

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

Schrijf je nu in voor de leukste gitaarlessen
en leer iedere les een liedje van YouTube
Gratis proefles. Info: Hilda.veen@ziggo.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

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?
BEL 0165 - 578222

Samen bereiken we meer!
Graag informeren wij u over een belangrijk en uniek project
wat we gaan starten.
Zoals u wellicht heeft vernomen is er de laatste jaren veel verandert binnen de zorg. Voor dagbesteding Team Uniek en
haar cliënten heeft dit verstrekkende gevolgen, met name
m.b.t. het vervoer van en naar dagactiviteiten, sociale werkplaatsen en uitstapjes.
Om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen bieden aan
onze unieke, bijzondere maar kwetsbare cliënten hebben we
een eigen zorgbus nodig. Wij hopen deze belangrijke zorgbus te kunnen realiseren samen met onze relaties en bedrijven uit onze regio. Stichting MVI biedt u de mogelijkheid om
een (bedrijfs)logo op de nieuwe bus te laten plaatsen. Zo presenteert u/uw bedrijf zich op sociaal maatschappelijk, opvallende en passende wijze in de regio. Voor vragen kunt u zich
richten tot Dagmar Bos (tel: 06-41121252) of bij de begeleiders van Team Uniek. (tel: 06 30177350).
... reden voor een feestje!

11 jarig bestaan Thuisnietouwe
Op 1 juli a.s. bestaat deze Teteringse Carnavalskapel 11 jaar.
Dit wordt uitbundig gevierd in 't Web!
Een feestje vier je met velen en deze avond komen dan ook
een aantal andere bevriende Kapellen een deuntje blazen.
Wil je langskomen, samen met ons proosten en dit feestje
meevieren dan ben je natuurlijk van harte welkom. Om 20.30
uur gaat de eerste kapel spelen.
We zoeken ook nog nieuwe muzikanten. Speel je een instrument en heb je interesse, neem dan contact met ons op. We
repeteren op dinsdagavond. Wil je meer informatie over onze
band? Bekijk dan www.thuisnietouwe.nl
Graag zien we je zaterdag 1 juli a.s. Het belooft een gezellige
avond te worden. Wij hebben er zin in!

Heemkundekring
Teterings Erfdeel
HEEMSCHUUR OPEN
Velen weten de weg naar Museum De Stee
nog niet te vinden. Echter een klas van de lagere school Helder Camara wel. Die kwam eens
even kijken wat er allemaal te zien was in die schuur naast
hun schoolgebouw. De kinderen keken hun ogen uit. Sommigen namen plaats in het schooltje van weleer, anderen vonden hun weg in de huiskamer en de keuken van vroeger. Met
verbazing werd er gekeken naar de talloze werktuigen en gereedschappen en de vele vragen kwamen al snel los. Gelukkig konden die worden beantwoord door de aanwezige bestuursleden. Wellicht ook een leuk uitstapje voor de ouders,
de kinderen wijzen de weg wel.
Bent u toevallig in de buurt of wilt u de fietstocht even onderbreken, u bent van harte welkom op zondag 2 juli a.s. van
14.00 uur tot 16.00 uur in Heemschuur de Stee op het Zuringveld 1A naast Gemeenschapshuis ’t Web.
Op onze website www.teteringserfdeel.nl is een schat van
informatie aanwezig over de Heemkundekring.

Wielerronde Teteringen
Vorig jaar is het voor het eerst in bijna 20
jaar in het centrum van Teteringen weer een
Wielerronde wielerronde verreden. Dit jaar zal deze wieTeteringen lerronde (wederom voorafgaand aan de
Dorpsloop) op zondag 27 augustus a.s.
worden gehouden; dit onder auspiciën van de Brabantse
Wielerfederatie (BWF).
Er zal gestart worden in twee trimmerscategorieën. De categorie 50+ zal van start gaan om 10.00 uur, de categorie 50vertrekt 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 Willem
Alexanderplein 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 27 augustus a.s. wordt alweer
de 28e Dorpsloop Teteringen gehouden.
Dorpsloop De 5 km zal starten om 14.00 uur; de 10
km start om 15.00 uur. Via de website
Teteringen www.dorpsloop.nl kan nu al vooringeschreven worden voor de 5 of de 10 km. De kosten bedragen € 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, e-mail: info@dorpsloop.nl
Raboloop
Op dezelfde dag wordt, alweer voor de 23ste keer, de Raboloop georganiseerd. Deze hardloopwedstrijd, bestemd voor
leerlingen van basisscholen, wordt traditioneel gehouden tijdens de Teteringse kermis op de laatste zondag in augustus.
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 25 augustus mogelijk
via www.dorpsloop.nl/raboloop-inschrijven
Ophalen startnummers en na-inschrijven kan op 27 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, tel.: 06-37256781 of e-mail: raboloop@
dorpsloop.nl

DORPSPLATFORM TETERINGEN

Teteringen heeft
grootste activiteitendichtheid
Teteringen is heel rijk aan verenigingen, stichtingen en andere groepen met kleine en grote initiatieven, voor de gemeenschap, meestal gedreven door vrijwilligers.
Ben je ook bezig binnen Teteringen met een activiteit en wil
je deze uitbreiden, of heb je een goed idee om te starten, dan
hebben we nieuws voor je. Er bestaat sinds kort het DPT
(DorpsPlatform Teteringen) dat je met raad en daad kan helpen. Zelfs is, indien nodig, financiële ondersteuning mogelijk.
DPT is een activiteit van de gemeente Breda die door Teteringse vrijwilligers wordt uitgevoerd. Ze steunen je bij verbetering, creëren van draagvlak, financiële onderbouwing en
organisatie van je activiteit.
Voor meer info over hoe het werkt, wie in het DPT zitten en
wat het DPT voor je kan betekenen, kun je mailen naar:
dorpsplatformteteringen@gmail.com

Senioren te gast bij Scala
Op woensdag 21 juni waren de Teteringse senioren te
gast bij Scala, de school voor MAVO en Beroepsgerichte Leerwegen aan de Meulenspie in Teteringen. De
reden was de jaarlijkse musical, opgevoerd door -zo
bleek- vele leerlingen en enkele docenten van de school.
De ontvangst was allerhartelijkst, met een kopje koffie
en een gezellig samenzijn. Hierna werden de bezoekers uitgenodigd om plaats te nemen op de tribune en
kon de voorstelling, na een welkomstwoord van een
van de directeuren, beginnen. De titel van de musical
was heel toepasselijk: Scaladinn, een liefdesverhaal in
Oosterse sferen. Dit alles op een professioneel podium, met verlichting en geluid helemaal op orde. Maar
vooral het aandeel van de leerlingen viel op door enthousiasme met naadloos samenspel en zang. Iedereen in Oosters kostuum, met op de achtergrond een
decor uit dezelfde streek. Het kwam er op neer, dat de
sultan en zijn echtgenote een huwelijkspartner zochten
voor hun dochter. Maar, zij werd verliefd op een jongen
van de straat en dat zagen de hooggeplaatste ouders
niet zitten. Dan was er nog de bebaarde grootvizier die
heimelijk de wet veranderde, zodat hij met het jonge
knappe meisje zou kunnen trouwen. Uiteindelijk kreeg
het verhaal ondanks alle genoemde tegenspoed een

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:

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

Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
Hoolstraat 65
4847 AB Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975 www.michelzandvliet.nl

* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

romantisch einde, toen de dochter van de sultan, met bemoeienis van een opvallend expressieve Geest-uit-de-Lamp-van-Aladdin haar geliefde vond. En de liefde overwon alles, want het werd
toch de jongen van de straat.
Eind goed, al goed, iedereen tevreden, met een spetterende muzikale afsluiting. Voor de toeschouwers was er nog een gezellige nazit met de acteurs, regisseurs en begeleiders, voorzien
van een drankje, dat zeer werd
gewaardeerd, vooral met het tropische weer.
Dankjewel leerlingen, docenten,
directie en andere medewerkers
van Scala! Wat een talent!
We hebben enorm genoten!

Joelende kinderen
op het Willem
Alexanderplein
Ooit geweest in de speeltuin in
de Ploegstraat in Breda? Fijne
sfeer, kinderen die zich heerlijk
kunnen uitleven in het zand of bij
de diverse toestellen. Het gedeelte van de nu bestaande kuil
op het Willem Alexanderplein tot
aan het straatje langs de Azuré
zou een schitterende plek zijn
om een bijna identieke speeltuin
te creëren. Teteringen vraagt om
een levendig plein, wat gerealiseerd kan worden door een
speeltuin met toezicht, sanitaire
ruimte en als het even kan met
de mogelijkheid tot het schenken
van koffie/thee/frisdrank en de
verkoop van ijs. Peter Boomaars

Agenda Euphonia
Donderdag 6 juli - 20.00 uur
Dirigentenconcert in ‘t Web met 4 dirigenten. Entree gratis
Donderdag 13 juli - 19.00 uur - ‘t Web
Afsluitend zomerconcert van de 3 orkesten van Euphonia.
Entree gratis. Bij mooi weer buiten!

Gouden Handjes repareert alles
Een Nederlands gezin gooit gemiddeld 15 kilo per jaar aan
elektrische apparaten weg. Zonde! Vaak zijn het spullen die
eenvoudig gemaakt kunnen worden. Een nieuwe stekker eraan of de draad vervangen en het doet het weer. Maar ook
meer ingewikkelde dingen zijn vaak te fixen.
Dat is de reden dat Remko Kuppens een aantal jaar geleden
begon met zijn bedrijf Gouden Handjes. Hij vond het zonde
om al die spullen weg te gooien. Repareren is een stuk duurzamer en met zijn achtergrond als elektromonteur kan hij kapotte spullen makkelijk een tweede leven geven. In zijn eigen
unit op creatief bedrijventerrein STEK heeft hij alle apparatuur
en het gereedschap om ook jouw spullen te maken. Ook
voor een maffe gadget met licht of geluid, ben je bij hem aan
het juiste adres. Hij is aanwezig op STEK op de zaterdagen.
Maar het is ook mogelijk om een afspraak te maken via: 0614527974 of te mailen met: remko.kuppens@me.com
STEK zit aan de Veilingkade 9 in Breda.

GOEDKOOPSTE in de regio. OPSLAG particulier en zakelijk vanaf 1 m2. Vorstvrij, beveiligd
en droog. GOED bereikbaar. 076-3033544
www.markoever.nl info@markoever.nl

KLACHTEN OVER DE BEZORGING? BEL 0165 - 578222

