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WEEKBLAD VOOR TETERINGEN	

DE LEI VOOR IEDEREEN

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

Hoe snel rijdt u
in Teteringen?

In het kader van een verbetering van de verkeersveiligheid zijn 30-kilometerzone’s ingericht. Met uitzondering van de Oosterhoutseweg geldt dat voor de hele kom van ons dorp.
Om dit te benadrukken zijn borden geplaatst, versmallingen
aangebracht en een hele serie verkeersdrempels. Toch wordt
er vaak nog te hard gereden. Velen drukken kennelijk het gaspedaal dieper in dan gewenst of hebben het door de stille
auto’s en een goed wegdek niet in de gaten. Veelal houdt
men zich in de eigen woonstraat wel aan de regels! Mede op
verzoek en in overleg met de aanwonenden van de Heiackerdreef zoekt de gemeente naar oplossingen om maatregelen
te nemen op het noordelijke deel van deze weg. Op basis van
metingen is vastgesteld dat in dat deel duidelijk te hard wordt
gereden. Ook op de andere invalweg het Hoeveneind wordt
komende vanaf het bosgebied te weinig rekening gehouden
met de veiligheid van de bewoners. De gemeente is ook bezig
te onderzoeken welke extra maatregelen hier nodig zijn. Met
een beetje meer aandacht voor de snelheid kunnen we Teteringen nog veiliger maken. Doet u ook mee?

Blèrsikkenbal

10 november is het weer zover: het Blèrsikkenbal. Als vanouds dé start van het Totdenringse carnavalsseizoen. Met natuurlijk
bekende ingrediënten, zoals de onthulling van de Raad van
Elf, de Jeugdraad en de verkiezing van de ‘Totdenringse carnavalskraker 2019’. Maar er is meer. Wat te denken van de
challenge ‘Wie is de sterkste van Teteringen’, een ludieke
krachtmeting, waar elke Bikkel (m/v) van Teteringen aan mee
kan doen. Het belooft dus weer een mooi feestje te worden
op 10 november. We beginnen om 20.00 uur in Dorpshuis ’t
Web en de toegang is natuurlijk gratis!
Wil jij op de hoogte blijven?
Kijk dan op www.facebook.com/blersikkenbal2018.

Vrouwen van Nu

creatieve avond
Er wacht de ‘Vrouwen van Nu’ donderdag 8 november een
creatieve avond. Na het gebruikelijke welkom en mededelingen van onze voorzitter zullen trouwe bezoeksters van het
Crea-Café ons laten zien wat zij zoal gemaakt hebben de afgelopen jaren. Een aantal vrouwen zullen het tonen van hun
werk van uitleg voorzien.
Na de pauze zal Jeanne van Leijsen de presentatie ‘Creatief
Schrijven’ verzorgen. De schrijfsters van SchrijfWijzer zullen
voorlezen uit eigen werk en we gaan, uiteraard onder de bezielende leiding van Jeanne, zelf aan de slag!
Zoals gebruikelijk begint de avond om 20.00 uur in de bovenzaal van De Dorpsherberg. Zin om ook eens te komen kijken
en luisteren op deze avond? Je bent van harte welkom!
tweede Teteringse Bollenplantdag
Op zaterdag 3 november organiseert Vrouwen Van Nu, de
tweede Teteringse Bollenplantdag.
We gaan met zoveel mogelijk mensen (het maakt niet uit of je
jong of oud(er) bent) van 10.00 uur tot 12.00 uur bollen planten, zodat ons dorp er in het voorjaar kleurig en fleurig bij zal
staan! Alle bewoners van Teteringen zijn welkom. Meld je aan
of kom gewoon! We verzamelen om 10.00 uur op de hoek
Langelaar/Donkerstraat. Wij zorgen voor de bollen. Vergeet
je schepje niet!
Voor meer informatie en aanmelding: Marianne Pijnenburg,
tel.: 5873334/e-mail: empiebie@ziggo.nl of Marja Vermeulen,
tel.: 5729302/e-mail: marjavermeulen57@gmail.com

Muziek Café in ’t Web

Kom zondag 4 november om 14.00 uur op visite bij TMC, het gezelligste popkoor van Teteringen! We zingen allerlei liedjes uit ons repertoire, zoals ‘Het
regent zonnestralen’, ‘Viva la vida’, ‘Iedereen is van de wereld’ en een Lion King medley. Dit alles o.l.v. onze dirigente
Anniek Pollkläsener en pianist Jan-Marie Wouters. Ook zullen
een aantal koorleden als solist en in andere samenstellingen
optreden. Het belooft een gezellige, verrassende en vooral
muzikale middag te worden! De entree is gratis.

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
Vrijdag 2 november: Allerzielen
19.00 uur	Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Exaudi nos
m.m.v. werkgroep Avondwake
Intenties
Leida van Poppel-Verkuijl; ouders Snoek-Aarts en Olivia
v.d. Akker; Rien Godschalk e.v. Willy Nettesheim; Marcel
Blous; Annie Loontjens e.v. Cees Schaffels; Tessy Martens-Loose; Johannes Holtkamp; alle overledenen van
wie het afscheid in onze kerk was, van nov. 2017 tot nu.
Zondag 4 november
10.00 uur	Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Misdienaar Erika van den Broek
Intenties
Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra de Jong;
Ria Fens-Hoevenaar; Jef Koster e.v. Charlotte Koster;
Paul van Hemert; Hank van Rooij; Conny v.d. Brand e.v.
Walter Verdaas; Toon v. Oosterhout; Toos Hoogelandervan Doremalen; Jac Snijders; Kees Snijders; Ria v.d.
Boomen e.v. Harry van Geffen; Arnold van den Berg e.v.
Anneke v.d. Berg-Smits; Kees Balemans; Jo de Leeuwvan den Wijngaard; Tineke Mertens-Claasens;
Coby Wirken-Baremans; Cees Kuijstermans.
Donderdag 8 november
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur	Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intenties
o.a. Coby Wirken-Baremans.
Overleden
Zondag 14 oktober is Coby Baremans, weduwe van Jos Wirken, op
90 jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk en haar bijzetting in het graf van haar man, waren vrijdag 19 oktober.

Jongeren, het geloof en het onderscheiden
van de eigen roeping
Jongeren zijn ‘n belangrijke deel van onze samenleving. Ook
in onze wereldkerk spelen de jongeren een actieve rol. In Nederland zijn er jongeren overal te zien behalve in de kerk.
Van 3 t/m 28 oktober verzamelde paus Franciscus bisschoppen, experts en jongeren rond het thema Jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping. Deze keuze
is niet toevallig: jongeren liggen paus Franciscus nauw aan
het hart. Er zijn zeven sleutelwoorden van het werkdocument
van deze synode: 1. Luister; 2. Begeleiding; 3. Bekering; 4.
Onderscheiding; 5. Uitdagingen; 6. Roeping; 7. Heiligheid.
Wij bidden dat de Heilige Geest onze kerk helpt om open te
staan voor de nieuwe wegen.
Pater R. Lobo
Schuld Hulp Maatje
In 2017 hebben zo’n half miljoen huishoudens meer schulden dan ze af kunnen lossen. In Breda hebben de katholieke en protestante kerken besloten om een Bredase afdeling
van Schuldhulpmaatje op te richten. Het is niet de bedoeling
om de schulden over te nemen, maar mensen te begeleiden
samen met Maatschappelijk Werk en de Sociale Dienst. Dit
gebeurt door vrijwilligers. Om de scholing en overige onkosten te kunnen betalen wordt op zondag 4 november de caritascollecte gehouden. De metalen schaal zal hier voor rond
gaan. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL48RABO
01509.91.525 t.n.v. Caritas parochie H. Augustinus Breda
o.v.v. SchuldHulpMaatje Breda.
Taizéviering Michaelkerk
Zaterdag 3 november om 19.00 uur is er in de Michaelkerk,
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. Er zijn gemakkelijk mee te zingen
liederen. Stilte om het evangelie tot je door te laten dringen.

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

Oproep
In het kader van ‘deel wat van je tijd met een ander’ zoeken
we iemand die eens in de veertien dagen met een mevrouw
die ME heeft wil gaan wandelen of een keer naar de stad te
gaan. Mevrouw zit in een rolstoel en is erg aan huis gebonden. Heb je wat tijd over en wil je die goed besteden meldt je
dan aub bij hannekeoomen@online.nl of 06 48194254.
Bij voorbaat veel dank namens
de Beweging van Barmhartigheid Breda, Hanneke
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Do. 1 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering; Allerheiligen.
Zo. 4 nov. 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. 4 nov. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 4 nov. 10.00 uur: Ds. M.Boevé.

Concertkoor in Willibrorduskerk

Het Concertkoor Breda geeft op 4 november haar jaarlijkse
uitvoering dit keer onder het motto ‘Schoonheid & Troost’.
Gezongen worden de volgende werken: Requiem in Es van
Johann Adolf Hasse (1699-1783) en Magnificat in D van Jan
Dismas Zelenka (1679-1745).
Vier jonge en veelbelovende solisten die de afgelopen jaren in
de zangwereld reeds bekendheid hebben gekregen zullen de
solopartijen voor hun rekening nemen: Enide Lebrcquy - Sopraan; Gert-Jan Verbueken - Tenor; Jasper Dijkstra - Tenor;
Oscar Verhaar - Countertenor.
Het Amsterdamse barokorkest Florilegum Musicum begeleidt
het koor. Het geheel staat als altijd onder de inspirerende leiding van onze dirigent Geert van den Dungen.
Countertenor Oscar Verhaar zal hierbij optreden als solozanger o.b.v. orkest en dirigent.
Het Concertkoor Breda heeft ook nu weer voor de bijzonder sfeervolle St. Willibrordus kerk in Teteringen, een rijksmonument, gekozen vanwege zijn goede akoestiek, vanuit
de gehele kerk goede zicht op koor en orkest en zijn prima
bereikbaarheid. Het concert begint om 15.00 uur, kerkdeur
open: 14.15 uur. Duur uitvoering ongeveer 2 uur (incl.pauze).
|n de directe omgeving van de kerk is ruim mogelijkheid tot
gratis parkeren. Na afloop van het concert is er gelegenheid
voor een gezellige nazit in de Dorpsherberg van Teteringen.
Het Concertkoor heeft de toegangsprijs tot € 27,50 weten
te beperken, programmaboekje, koffie of thee in de pauze
inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar via: www.concertkoor.nl (evt. tel.: 0610089415), bij de Vrije Boekhandel, bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers, bij de VVV en bij Bloemisterij Aarts.

Dementievriendelijk
wonen in Teteringen

Hoe herken ik dementie bij een ander?
In ons eerste artikel over dementie hebben wij u geïnformeerd
over wat dementie is en hoe u dat in uw dagelijkse omgeving
kunt herkennen. Bij dementie raken de hersenen beschadigd,
waardoor het verwerken van informatie in de hersenen verstoord raakt en geestelijke vermogens achteruitgaan.
Dat merkt u bij de persoon in kwestie aan bij voorbeeld: vergeetachtigheid, gedragsverandering, problemen met taal en/
of problemen met het dagelijks handelen.
In dit artikel besteden we aandacht aan hoe u iemand met

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

Verweij Electric Solutions
Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden:


aanbouw



groepenkast



inbraaksignalering



camera beveiliging



domotica oplossingen
www.v-e-s.biz

Tel 076 562 1718 Teteringen
dementie kunt herkennen.
Mensen met dementie hebben last van een of meer van de
volgende symptomen:
- Vergeetachtigheid; men vergeet steeds nieuwe informatie
of waar spullen liggen;
- Taalproblemen; iemand met dementie gaat een gesprek
steeds moeilijker volgen of stopt in het gesprek omdat hij niet
meer weet hoe het gesprek verder moet;
- Problemen met het uitvoeren van dagelijkse handelingen,
zoals tandenpoetsen, koffiezetten;
- Problemen met het herkennen van voorwerpen
- Problemen met logisch denken, plannen, organiseren en
uitvoeren;
- Aandachts- of concentratieproblemen;
- Minder snel informatie begrijpen of kunnen verwerken
- Stoornissen in het denken in beelden of het tekenen van
voorwerpen.
Er is pas sprake van dementie als voornoemde symptomen
in ernst toenemen en niet door een ander ziektebeeld zijn te

verklaren. In een latere fase van dementie kunnen verschijnselen optreden zoals:
- Desoriëntatie in tijd, plaats of persoon (hoe laat is het?/waar
ben ik?/wie ben jij?);
- Stemmings- of gedragsveranderingen, zoals angst of neerslachtig zijn, gauw boos worden;
- Lusteloosheid of juist hyperactiviteit, rusteloos gedrag en
gauw geagiteerd zijn (geprikkeld);
- Waandenkbeelden hebben; iets zien wat er niet is of er in
werkelijkheid heel anders uitziet;
- Lichamelijke problemen hebben zoals pijn of incontinentie.
In een volgend artikel over dementie informeren we u over
hoe om te gaan met iemand met dementie en geven wij een
aantal omgangstips.
Alzheimer Nederland biedt informatie en ondersteuning bij het
omgaan met dementie en is te bereiken op tel.: 0800-5088
en op haar website: www.alzheimer-nederland.nl
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of over een ander
onderwerp met het bestuur van de kruisvereniging van gedachten willen wisselen, dan kunt ucontact opnemen via tel.:
5322173 (Jan Spruit) of 593 2646 (Johan Weijters), beiden
bestuursleden van Stichting Kruiswerk Teteringen.

Bierproeverij in ‘t Web

Vrijdag 30 november om 20.00 uur van er
in ‘t Web een bierproeverij plaats, gegeven door bierkenner Luke van Putten.
Een gezellige en leerzame avond met een
lekker hapje en mooie bieren. Hoofdzakelijk lichte bieren,
maar voor de liefhebber ook donkere soorten. De kosten bedragen € 25,00 p.p. Aanmelden kan via de e-mail: penningmeester@tweb-teteringen.nl of aan de bar van ‘t Web (voor
30 november).

Wild-Drive in ‘t Web

Zaterdag 15 december om 14.00 uur
vindt de 50ste Wild-Drive van Bridgeclub
‘t Web weer plaats in Teteringen. U kunt
zich opgeven voor €25,00 per paar vóór
1 december a.s. door het bedrag over te maken op IBAN
NL63RABO0142470678 t.n.v. Bridgeclub ‘t Web Teteringen.
Geeft u via tel.: 5652536 of e-mail (j.ogier@casema.nl) even
door in welke klasse u speelt? We spelen voor hazen, fazanten, kippen en parelhoenen!

Abdera in ‘t Web

Orkest Abdera is neergestreken in ‘t Web.
Wie had ooit gedacht dat Abdera een Teteringse band zou worden! De naam Abdera werd vroeger gebruikt om de naam
Breda met carnaval te veranderen in Abdera, zoals nu Het
Kielegat. Tot voor kort een echt Bredase band dus.
Abdera is in de jaren ‘70 ontstaan uit muzikanten die buiten carnaval wat serieuzere muziek wilden maken. Er wordt
gekozen voor aansprekelijke (goed in het gehoor liggende)
muziek van bekende nummers: film-muziek, een popnummer in een blaas-arrangement, vrolijke marsmuziek, spaanse
en zuid-amerikaanse muziek, leuke blues, dixieland, populaire
lichte klassieke muziek, muziek van weleer zoals uit de sixties.
Het orkest staat onder de inspirerende leiding van dirigent Ad
van Dun.
Plezier in muziek maken staat voorop. Daarbij horen ook enige optredens een paar keer per jaar. U kunt Abdera horen
spelen bij verschillende gelegenheden: de KAM in het Chassé-Theater (Kulturele Amateur Manifestatie) en op speciale
dagen zoals Koningsdag en in de kersttijd, op feesten in een
grote zaal, bij horeca-gelegenheden binnen of buiten.
Abdera kent geen uniform: naar eigen keuze mag ieder iets in
zwart-wit samenstellen met een toefje rood.
Het orkest kan nog muzikanten gebruiken, vooral op klarinet,
trompet, sopraansax, bariton, dwarsfluit en slagwerk. Men
moet wel van bladmuziek kunnen spelen. De muzikale bodem

van Teteringen zal het orkest wellicht goed doen!
Belangstellenden zijn welkom in ‘t Web op donderdag tussen
20.00 en 22.00 uur. Inlichtingen: www.Abdera.nl of via e-mail:
corenalice@gmail.com

Het Eetpunt in ‘t Web

Vrijdag 2 november (Indonesisch)
Mini Loempia; nasi met saté, atjar en kroepoek; spekkoek.
Vrijdag 9 november (Frans)
Heldere bouillon; Boeuf bourguignon met gebakken krielaardappeltjes/rijst; Frans kersentoetje.
Vrijdag 16 november (Indiaas)
Linzensoep; Curry met (zoete) aardappel; (mango) lassi.
De kosten voor de maaltijd zijn € 7,50 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag te reserveren in het dorpshuis, tel.: 076 - 5713579
of via de mail: dagbesteding@teamuniek.nl
‘t Web is geopend om 12.00 uur. Aanvang maaltijd 13.00 uur.
De mooie bloemen op tafel worden wekelijks geschonken
door Bloemisterij Adriaan Aarts.

Werkgroep
Mooi Willem-Alexanderplein

Hierbij nodigt de werkgroep ‘Mooi Willem-Alexanderplein’ Teteringen u van harte uit voor een vervolggesprek over de herinrichting van het W. Alexanderplein op maandag 5 november
a.s. om 20.30 uur in De Dorpsherberg. De werkgroep heeft
besloten om een openbaar gesprek te organiseren, dat toegankelijk is voor iedereen die het Willem-Alexanderplein een
warm hart toedraagt (dus vooral ook weer voor u!).
De werkgroep zal op 5 november het gesprek openen met
de presentatie van een plan van aanpak voor het proces van
herinrichting van het plein. Voor dat plan zoekt de werkgroep
die avond niet alleen uw inbreng maar zeker ook draagvlak.
Ook wordt die avond een plan gepresenteerd door het bureau YALP voor de herinrichting van het westelijke deel van
het plein (dat is het deel rondom het verdiepte gedeelte van
het plein). Vanzelfsprekend is er ruimschoots gelegenheid
voor debat.
Voor de volledigheid melden wij, dat, voorafgaande aan het
openbare gesprek, een korte en besloten bijeenkomst plaatsvindt voor de direct aanwonenden van het plein. Deze bijeenkomst is om 20.15 uur afgelopen. Vanaf dat moment is de
zaal open! Wij hopen u te spreken! Aangezien de werkgroep
niet over eigen financiële middelen beschikt zijn consumpties
voor eigen rekening.

Harmonie Euphonia
Inzamelen rommelmarkt
Net zoals ieder jaar start Euphonia weer met
het inzamelen voor de rommelmarkt. U kunt
uw oude bruikbare spullen inleveren op zaterdag 10 november van 10.00 tot 12.00 uur
op Hoeveneind 7 (de schuur naast het oude gemeentehuis).
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia zal op zaterdag 10 november tussen 09.00 en
11.00 uur weer oude metalen ophalen (indien van tevoren
aangemeld). Het is ook mogelijk om de oude metalen tussentijds in te leveren bij ‘Fietsen Breda’, Tilburgseweg 1 Breda.
Indien u oude metalen op 10 november wilt laten ophalen
kunt u dit kenbaar maken via e-mail: metalen@harmonieeuphonia.info Wij zullen dan zsm contact met u op nemen.

Seniorenfit - Aangepast Bewegen

Rustige en zachte bewegingen op muziek, allemaal vanuit
een stoel. De bewegingen worden gegeven o.l.v. een docent
‘meer bewegen voor ouderen’. Doel: lekker fit blijven, want
rust roest. Er zijn bewegingen voor handen, voeten en benen.
De cognitieve fitness, om het geheugen scherp te houden. En
de ontspanning om tot rust te komen.

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
Bewegen vanuit de stoel is veiliger en effectief voor mensen met bewegingsbeperkingen, concentratieproblemen
en geheugenproblemen. De ontspannende bewegingsvorm
heeft een positieve invloed op pijn en stijfheid. Het doen van
rustige bewegingen op muziek geeft minder pijn en meer
energie. Je luistert meer naar je eigen lichaam. Je verkent
je eigen mogelijkheden en beperkingen. Kom gerust eens
kijken en mee doen op een woensdag in november van
13.30 tot 14.30 uur in ’t Web. Meer informatie; Jolandaververs1967@gmail.com

M
FYSIO

Zanggroep Cadans

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

LAATSTE KAARTEN JUBILEUMCONCERT
Zaterdag 3 november vindt in Theater De Bussel in Oos- Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
terhout het concert plaats ter gelegenheid van het 25-jarig
Revalidatie tijdens en na kanker
bestaan van Zanggroep Cadans. Het wordt een spetterend
concert vol popsongs, afgewisseld door wat klassiek met
een knipoog. Het koor wordt begeleid door de band Tirips
www.my-fysio.nl
en voor de komische noot tussendoor zorgt Cabaretgroep
Gestrikt. Choreografe Sharon Joosen heeft ervoor gezorgd,
dat er wat beweging komt in de anders wat traditionele
Praktijk Fysiotherapie
opstelling van de dames en heren. Het geheel staat onder
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen
de bezielende leiding van de vaste dirigent Niels Loose, die
met het koor, het afgelopen jaar hard heeft gewerkt om een
076 7510345
mooi stuk weg te zetten. Dus heeft u zin in een gezellige
muzikale avond vol herkenning, er zijn nog enkele kaarten te
GUNSTIGSTE in de regio. OPSLAG particulier
koop via Theater De Bussel.
en zakelijk vanaf 1 m². Verwarmd, beveiligd en

IVN Natuurwandeling
Krabbebossen

Zondag 4 november struinen de natuurgidsen van
IVN Mark en Donge door bos en dal van de Krabbebossen.
Een betrekkelijk klein natuurgebied, ingeklemd tussen snelwegen en spoorlijnen, maar heel belangrijk als schakel in het
Natuurnetwerk Brabant. Het voormalige landgoed verbindt
diverse natuurgebieden met elkaar. Dieren kunnen zich zo
veilig verplaatsen van gebied naar gebied.
In 2017 is dankzij het plan Landinrichting Weerijs Zuid een
landbouwgebied van 40 ha aan de oostzijde van de Aa of
Weerijs in bezit gekomen van het Brabants Landschap. Het
is ingericht met poelen, houtsingels, elzen en knotwilgen en
sluit zo mooi aan bij het kamertjeslandschap op het landgoed.
Aan weerszijden van het riviertje de Aa of Weerijs is het landschap vol variatie. Bossen en weiden, vennen en een riviertje, kwelwater, het is er allemaal. Voeg daarbij verschillen in
hoogte en bodemsamenstellingen en het is duidelijk dat dit
een rijk planten- en vogelgebied is.
Vertrek om 14.00 uur nabij School ‘De Koperakker’, Montenslaan 2 in Rijsbergen. De wandeling duurt anderhalf à twee
uur en is vrij toegankelijk.
Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie
kunt u vinden op www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

Ontmoetingsdag ’Kinderen uit
Japanse Bezetting en Bersiap’
U bent hartelijk welkom op zaterdag 10 november a.s. in het
Sociaal Cultureel Centrum ’De Poelewei’, Mgr. De Vetstraat 2
in Breda (aanvang 11.00 uur, zaal open 10.30 uur).
In het ochtendprogramma is opgenomen een boeiende lezing/presentatie van de schrijver Reggie Baay over zijn nieuwste boek: ’Het kind met de Japanse ogen’. In de middag
houdt onderzoeker Gerard Termorshuizen een lezing over het

geventileerd. GOED bereikbaar. Tel.: 076-3033544.
www.markoever.nl - info@markoever.nl

Gitaar - zanglessen

Dries Oomen
Dries Oomen - Teteringen
06-51113125 - www.driesoomen.nl
boek: ’Een groots en meeslepend leven, Dominique Beretty,
Indisch persmagnaat’.
Met zijn foto-tentoonstelling ’Kledingdepot Ataka, nu een
mooi plekje woestijnzand’, brengt Will van de Corput sr. u
even terug naar de tijd toen velen ex-geïnterneerden het onveilige Nederlands-Indië moesten verlaten om elders een veiliger home te vinden. Voor Will en zijn moeder was dat bij
familie in het koude Holland. Snel zien weg te komen uit de
groepen gewelddadige vrijheidsstrijders van Soekarno.
De 30 dagen durende zeereis naar Holland had een tussenstop in Suez (Egypte) voor een bezoek aan het kledingdepot Ataka (in de woestijn) om daar aangekleed te worden om
straks het koude Nederlandse klimaat het hoofd te kunnen
bieden. het was een complete verkleedpartij met voor Will
vreemde artikelen zoals: petten, bivakmutsen, wanten, sjaals,
truien, bretels, plusfours etc.
Ook foto’s van jongens uit Teteringen die in het verre Oosten
politionele acties hebben meegemaakt maken onderdeel uit
van de tentoonsteling.
Will zal in het begin van het ochtendprogramma een korte
inleiding op zijn tentoonstelling geven. U kunt ook bij hem terecht voor informatie over Japanse kampen, de Birma-spoorweg en over de dienstverlening (gratis folders over Erevelden
en jaarboekjes) van de Oorlogsgravenstichting. Er zijn stands
ingericht met o.a. Indonesische artikelen, sieraden, kampboe-

ken en informatie over financiële regelingen
voor oorlogsgetroffenen (Wuv, Wubo, AOR).
De dag wordt opgeluisterd met een muzieken dansoptreden en men heeft de mogelijkheid om rond 12.30 uur een heerlijke Indische
maaltijd te gebruiken (wel vooraf bestellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Ruff van de Stichting Pelita
(tel.: 088-3305144 of 06-83441619; e-mail:
a.ruff@pelita.nl).

Meer vogels in de tuin
dankzij Mijnvogeltuin.nl

Vetbollen vol met bungelende koolmezen,
zingende merels, kwetterende roodborstjes;
een groene tuin is een toevluchtsoord voor
vogels. Maar hoe krijg je ze nu eigenlijk naar
jouw tuin?
Via mijnvogeltuin.nl van Vogelbescherming
Nederland kun je nu zelf ontdekken welke
vogels in jouw buurt leven. Door simpel je
postcode in te voeren, zie je tien van de meest voorkomende
vogels in jouw wijk. Kies hiervan vijf soorten die je graag in
jouw tuin ziet verschijnen. Je krijgt dan tips op maat hoe je ze
naar de tuin kunt krijgen en kunt houden.
De ene vogel is de andere niet
Alle vogels zijn verschillend en geen tuin is hetzelfde; waar
de ene vogel voor warm loopt, haalt de andere zijn snavel
op. Meesjes eten veel rupsen, merels zijn verzot op wormen
en fruit en vinken zijn dol op zaadjes. Wanneer je een vogelvriendelijke tuin wilt, kun je er dus het beste voor zorgen dat
er voor elk wat wils is, zodat je het jaar rond van verschillende
vogels kunt genieten
Alle tuinen in Nederland hebben samen een oppervlakte van
bijna 80.000 voetbalvelden! En dat staat nog los van alle balkons. In principe plek zat dus voor een heleboel tuinvogels.
Maar meer steden, betekent bijna automatisch mínder natuur.
En dus minder leefgebied voor vogels. In een groene tuin valt
meer voedsel te vinden, dan in een bestraatte tuin. Het is
dus belangrijk dat we onze tuinen zo vogelvriendelijk mogelijk
maken. Sommige vogels, zoals de huismus en de gierzwaluw
zijn voor hun nestplekken juist afhankelijk van bebouwing. Ze
nestelen immers voor een groot deel onder dakpannen. Maar
bij veel nieuwbouw zijn deze plekken helaas niet meer aanwezig. Speciale nestkasten of vogelvides, die nestgelegenheid
onder dakpannen creëren, kunnen hulp bieden.
Een vogelvriendelijke tuin is dus méér dan vetbolletjes ophangen en een waterschaal neerzetten. De juiste planten en bloemen, een dichte struik, een vogelhuisje en een voederplankje
kunnen al wonderen doen. Een vogelvriendelijke tuin biedt
vogels lekker eten, een goede schuilplaats en een plekje om
te broeden. Maar bovenal wordt je er zelf ontzettend blij van.
Want wie wil er nou niet genieten van deze fladderende buren!
Kijk voor meer informatie op www.mijnvogeltuin.nl

www.dorpsraadteteringen.nl

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Voor al uw strijkgoed: Strijkservice ‘Het IJzertje’ Teteringen
www.hetijzertje.nl - tel.: 06-20873275.
Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 in Breda, tel.: 0765416122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com
Zie ook www.ingridmeester.nl

