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Drukte bij verwerking
bouwaanvragen!

De laatste maanden worden er door de gemeente veel vergunningen afgegeven voor de
bouw van nieuwe woningen. Na het gereed
komen van de woningen in het noordoosten
van de Bouverijen wordt nu hard gewerkt aan de verschillende projecten aan de westzijde van de Burgemeester Verdaasdonkweg. Het is de moeite waard daar regelmatig een kijkje
te nemen. Ook de voorbereidingen voor het bouwrijp maken
van het deel ten zuiden van het fietspad naar Breda-Noord
zal op korte termijn beginnen. Dat is ook de reden dat op de
hoek van de Oosterhoutseweg en de Burg.Verdaasdonklaan
grote bouwketen zijn geplaatst om al deze werkzaamheden
te coördineren. Om goed op de hoogte te zijn van aanvragen
en versterkte omgevingsvergunningen (zo heten de bouwvergunningen tegenwoordig) kan ieder zich abonneren op
informatie daarover via www.overheid.nl/overuwbuurt. Door
het ingeven van uw emailadres en postcode wordt u door
middel van een mail op de hoogte gesteld van alle aanvragen en verstrekte vergunningen (ook voor bv activiteiten) in
een op te geven straal rondom uw woonadres. Deze en andere bouwprojecten zullen ook aan de orde komen tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst die samen met Harmonie Euphonia
en ‘t Web op zondagmiddag 20 januari vanaf 14.00 uur in ‘t
Web wordt gehouden. U bent van harte welkom.

Kaarten Christmas Carnaval!
We zijn nog maar net uit de oliebollen en nu al weer een belangrijk bericht van de Daltons. Zoals iedereen in Totdenringen wel weet vindt op zaterdag 2 maart, voor de vierde maal
in successie, de roemruchte carnavalszaterdagavond (georganiseerd door de Daltons) weer plaats. Na de Après-ski in
2016, Camping-Carnaval in 2017 & Wild West in 2018 zal
2019 in het teken staan van ‘Christmas Carnaval’. Op vrijdag
9 november jl. waren binnen 2 uur alle kaarten uitverkocht via

de sociale media. Sterker nog: Er is een reservelijst voor de
kaarten. De Kerststal zit dus helemaal vol.
Binnenkort is het tijd om de felbegeerde kaarten op te halen.
Dit zal plaatsvinden op vrijdag 15 februari a.s. Uiteraard in het
ook dan tot kerststal versierde Web. Tussen 20.00 en 23.00
uur kunnen de gereserveerde kaarten worden opgehaald.
Kaarten die na 23.00 uur niet zijn opgehaald, gaan de vrije
verkoop in. Ben dus op tijd, want er is een grote wachtlijst.
Deze avond zal muzikaal worden omlijst door de bekende
Feest DJ Ewoud (van o.a. de Beatrix bij NAC) en een optreden van de inmiddels bekende volkszanger Marco Kanters.
Hou je Whats-App, Facebook en de Aller-Lei dus goed in de
gaten. En denk erom: Breng de kerstspullen nog maar niet
al te vroeg naar de zolder. Het zou namelijk leuk zijn om veel
mensen te zien binnenkomen in kersttrui of met kerstmuts.
Tevens willen we jullie informeren over het feit dat de Daltons
voor het tweede jaar in successie de carnavalsmaandag op 4
maart in ’t Web gaan vullen met een programma voor het hele
gezin. Vooral voor de kleine kids is het een winter-paradijs.
Alles uiteraard in Winter-Wonderland stijl. Zo zal er een heuse
ijsbaan worden aangelegd voor de winterse sfeer. Ook Zal
een kersttrein rondrijden waarop de kinderen een ritje kunnen maken. Verder een winter-rodeo, diverse winterspelen,
springkussens, smincken, snoep, popcorn, drinken, etc. Een
echt winters familie-uitje zeg maar! De entree is uiteraard helemaal gratis. CV De Knuppelaars zullen ook in 2019 weer
volop meedraaien in de organisatie van deze middag.
DJ Lars zal zorgen voor een kolkende sfeer in onze ijshal. Ook
is het mogelijk om vanuit dit winterse feest aan te sluiten of te
gaan kijken naar de lampkesoptocht. Noteer deze datum alvast in je agenda.
Met winterse groeten van de 5 Daltons

Collecteweek Hersenstichting

Van 28 januari t/m 2 februari 2019 vraagt de Hersenstichting
uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan in Teteringen
op pad om geld in te zamelen voor al die mensen met een
hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met
een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson

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

en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen.
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te
houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting, voeren
we vernieuwende projecten uit en werken we aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan
de collectant, of maak uw gift over op IBAN: NL18 INGB 0000
000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag.
Hartelijk dank voor uw steun. (info:www.hersenstichting.nl)

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 20 januari
10.00 uur
Eucharistieviering - Pater Richard Lobo
Willebrordkoor
Misdienaars Florent Muskee; Rose Marie Muskee
Intenties
Sjaak Theeuwes; Johan van Beek; Tineke MertensClaassens; Liza Aarts e.v. Jan Rombouts; Jo de
Leeuw-v.d. Wijngaard; Coby Wirken-Baremans; Riky
Hendrickx-v. Dongen; Jan v. Gurp; overl. fam. v. Gurpvan Dongen; Conny v.d. Brand e.v. Walter Verdaas;
Arnold v.d. Berg e.v. Anneke v.d. Berg-Smits;
Kees Balemans; Tom Bouwman e.v. Rita Straver;
Jos Verdaasdonk; Dorry DienderSchinkel.
Donderdag 24 januari
08.45 uur
Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater R. Lobo

Uit het pastoraal team
Het nieuwe jaar: Het is nog even wennen aan het idee. Het
oude -2018- kenden we inmiddels, met haar vreugden en
verdriet, hoe het ging en toen het stokte. Het leven is grillig en voor een groot deel zijn we er aan overgeleverd, maar
gelukkig niet helemaal. Wij mogen op een bescheiden wijze
onze bijdrage leveren aan de dagelijkse gang van zaken en wij
mogen het belang ervan zeker niet onderschatten! Het maakt
voor de wereld al een heel groot verschil hoe je de dag begint.
Als het je lukt om ‘s morgens met een opgewekt gemoed op
te staan en als het je invalt om iemand in het voorbijgaan te
groeten, dan heeft dat een enorme positieve gevolgen. Ja,
zelfs wereldwijd! Want als jij goed doet aan een ander, zal die
ander misschien ook goed doen aan weer iemand anders en
zo verder. Bescheiden weliswaar, maar van grote betekenis!
En zo ligt er een gloednieuw jaar vóór ons, een jaar waarin wij
het verschil kunnen maken. Ik wens het u en mezelf toe.
Een Zalig Nieuwjaar!
Diaken Ben Hendriksen
Bouwplaat voor alle kinderen in Teteringen
Op 24 december hebben we na de Kerstviering bouwplaten
uitgedeeld, om zelf een klein kerkje te bouwen. Vorige week
stond hierover een stukje in de Allerlei. Hoe is het? Heb je al
iets gespaard? We zijn heel benieuwd of het jou gaat lukken
om er samen met anderen voor te zorgen, dat de kerk van
Teteringen nog heel lang kan en mag blijven bestaan.
Heb je al gevraagd aan je vader, moeder, opa, oma, ooms
en tantes of zij ook wat geld in jouw kerkje willen doen? We
hopen dat het gaat lukken.
Natuurlijk zouden we het geweldig vinden als je op zondagmorgen 27 januari het spaarpotje in komt leveren in de Willibrorduskerk en natuurlijk hebben we dan een kleine verrassing voor jou. Als je nog geen bouwplaat hebt en je wilt ook
graag meedoen, of je kent iemand die dat graag wil, dan kun
je er altijd nog een op komen halen in het parochiecentrum.
(elke werkdag tussen 09.00 en 11.30 uur) of op zondagmorgen voor of na de viering van 10.00 uur.
Help jij ook mee? Alvast dank je wel.
Namens de Parochie Kern Commissie van de
Willibrorduskerk Richard Marianne René en Trudy

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

Vormsel 2019
Als uw zoon of dochter in groep 8 zit, mag hij of zij het sacrament van het heilig vormsel ontvangen in de kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren, 7 juni
2019. Graag bereiden we uw kind voor op het vormsel. Het
doel van deze voorbereiding is om u te ondersteunen in de
geloofsopvoeding van uw kind. Wij bieden uw kind de gelegenheid om op een eigen manier haar of zijn geloof verder
te ontdekken, te verdiepen en te verbreden. Het aanbod dat
we de vormelingen bieden, bestaat uit de startzondag, twee
zaterdagen in een klooster, en een drietal andere activiteiten.
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de voorbereiding vorm gegeven? Of wat houdt
het voor mij als ouder in? Om op deze en andere vragen een
antwoord te geven, organiseren wij een ‘startzondag’ op zondag 24 februari 2019, om 10.00 uur in de Michaelkerk (om
9.45 uur staat de koffie klaar).
Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan digitaal, en wel naar emailadres hannekeoomen@online.nl We ontvangen uw aanmelding graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 februari 2019.
U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd
en de data met het volledige programma.
Bisdombedevaart
Van 12 t/m 19 oktober 2019 organiseert het bisdom een
achtdaagse bedevaart naar Italië. Onder het motto ‘Ora et
labora’ treden we in het voetspoor van de heilige Benedictus.
De woorden ‘Ora et labora’ (bid en werk) drukken kernachtig
de spiritualiteit van de heilige Benedictus van Nursia uit. Tegelijk is het een geestelijke reis om de benedictijnse weg van
geloof en stilte te ontdekken en een oefening in het verwelkomen van de vreemdeling. De Regel van Benedictus zegt hierover: Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen
als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: ‘Ik kwam als gast
en gij hebt Mij opgenomen’.
Wij willen graag dat veel parochianen van de Augustinusparochie op bedevaart gaan. Daartoe wordt op donderdag 24
januari om 19.30 uur, in de Michaelkerk een informatieavond
georganiseerd. In verband met de logistiek graag aanmelden
voor de informatiebijeenkomst via email: bedevaart@bisdombreda.nl.
Wij hopen daarom dat u zich met velen aanmeldt, en we zien
uit naar een inspirerende en genoeglijke reis.
In het spoor van Benedictus
Ter voorbereiding op de bisdombedevaart biedt het SintFranciscuscentrum een inhoudelijk programma aan ‘In het
spoor van Benedictus’.
In het programma zijn o.a. filmavonden en enkele bijzondere
lezingen over Benedictus en de benedictijnse manier van leven opgenomen. Bijvoorbeeld op 23 januari spreekt Leo Fijen
in Hoeven over ‘Ontdek de monnik in jezelf’.
Het volledige aanbod van de activiteiten staat in de folders die
in alle kerken van onze parochie liggen en is digitaal te vinden
op de site www.sintfranciscuscentrum.nl
De activiteiten zijn niet alleen voor diegenen die aan de bedevaart deel willen nemen, maar voor iedereen die geïnteresseerd is.
Actie Kerbalans
De Actie Kerkbalans komt er aan. Kerken doen een beroep
doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een
financiële bijdrage. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud
van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom
is er de Actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee.
Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Voor de campagne van 2019 is het thema ‘Geef voor je kerk’.
De parochie heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende
Instelling) en daarmee geldt uw bijdrage voor de inkomstenbelasting als een aftrekbare gift. Als u uw bijdrage voor 5 jaar
vastlegt, is de gehele bijdrage aftrekbaar. Als u dit wilt, laat

Wij zijn op zoek naar:

2 winkelmedewerksters
voor onze winkels in Terheijden en Dongen
* werktijden in overleg
* in het bezit van een rijbewijs
Ben je beschikbaar vanaf maart 2019
en wil je ons team komen versterken?
Stuur dan je sollicitatie naar:
info@vanbeekasperges.nl
of bel voor meer informatie
naar: 076-5934760 of 06-53608421

Munnikenhof 15 - 4844 PK Terheijden
Fazantenweg 39 - 5106 Dongen
www.vanbeekasperges.nl

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

het ons weten. Heeft u ‘niks’ met ‘De Kerk’ …. kunt u toch
bijdragen om het gebouw in stand te houden.
U kunt een donatie overmaken naar NL02 RABO 0150 9933
23 t.n.v. Augustinusparochie Teteringen. Geef voor je kerk!
Kloosterweekend 2019 te Echt
Dit jaar bezoeken we de Cisterciënzer-abdij van de Trappisten in het Nederlands-Limburgse Echt. De abdij voorziet
grotendeels in haar levensonderhoud door een eigen boerderij: akkerbouw, scharrelvarkens, koeien en een imkerij. De
landbouw en teelttechnieken zijn zo veel mogelijk biologisch.
Wijsheid en stilte zijn belangrijke gaven die een klooster elke
bezoeker geeft. Zoeken naar God in een gemeenschap die
onophoudelijk bidt, is een ander kostbaar goed. De trappisten ervaren iedere dag wat het is om God te zoeken in de
stilte en in het ritme van het kloosterleven: gebed, regelmaat
en soberheid.
Wie wil meeleven op het ritme van het klooster, nodigen we
graag uit voor een weekend (22-24 maart 2019) in de abdij te
Echt. Tijdens dit weekend verwachten we dat de deelnemers
meedoen met de gebedstijden van het klooster. En dat ze
deelnemen aan de gesprekken in de groep. Naast momenten
van stilte, gebed en bezinning is er ook ruimte voor gezellig
samenzijn. Kosten voor een heel weekend all-in zijn € 70,00
p.p. Er zijn 7 éénpersoonskamers en 1 tweepersoonskamer
(douche en toilet op de gang). Het aantal plaatsen is beperkt.
Geeft u zich dus snel op. U kunt zich opgeven per e-mail:
hannekeoomen@online.nl of via tel.: 06 - 48 194 254.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 20 jan. 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. 20 jan. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 20 jan. 10.00 uur: Ds. M. Boevé en diaken S. Lange.

Park Zuiderhout
nodigt u uit!

Vanuit Park Zuiderhout hier onze hartelijke
nieuwjaarswensen voor gezondheid en geluk.
We nodigen u graag uit voor de volgende activiteiten:
Themadiner - Griekse avond op donderdag 24 januari
Het gastronomisch team verwent u op deze avond graag met
een Grieks menu. Houdt u de website in de gaten en schrijf u
in, als u zin heeft!
Meer informatie over onze activiteiten vindt u terug in het
overzicht op www.parkzuiderhout.nl/vieren-van-leven/activiteiten. Of neemt u contact op met een van de medewerkers
van Zuiderhout Buiten. Onze gegevens vindt u hieronder.
Grand Café
Ons Grand Café, met een prachtig zicht op de mooie binnentuin, 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.
Arn. Janssenlaan 46 - T 578 40 00 - www.parkzuiderhout.nl

Jaarvergadering
Heemkundekring
Teterings Erfdeel

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen
van de jaarlijkse algemene ledenvergadering,
die gehouden wordt op dinsdag 22 januari 2019
om 19.30 uur in gemeenschapshuis ’t Web. Uw aanwezig-

heid bij deze vergadering wordt zeer op prijs gesteld.
Na de pauze volgt er een interessante presentatie over Natuur
en ecologisch beheer in Breda. De lezing zal worden verzorgd
door Merlijn Hoftijzer, Ecologie en Cultuurtechniek Gemeente
Breda. Een korte samenvatting:
Breda heeft door haar unieke ligging op de Naad van Brabant
een bijzondere uitgangsituatie voor natuur en biodiversiteit.
Breda kent dan ook een grote verscheidenheid in natuurtypen en soorten die er voor komen. De Gemeente Breda is
een van de terrein beherende organisaties die actief is binnen
de gemeente grenzen en werkt aan het beheer en realisatie
van een ecologische groenstructuur.
Ook in Teteringen
liggen belangrijke gebieden zoals de Waterakkers, Cadettenkamp, Hoeveneind en Donkerstraat. De lezing zal ingaan op
de natuur die de Gemeente Breda in beheer heeft, waarom
dit belangrijke is voor ons eigen functioneren en hoe we deze
gebieden beheren.

Nieuwjaars-receptie 2019

20 Januari a.s. om 14.00 uur is er een gezamenlijke receptie
van Dorpsraad Teteringen, ’t Web en Harmonie Euphonia in ‘t
Web. Tevens geeft Euphonia hun Nieuwjaarsconcert:
- 14.00 uur optreden door opstap/AMV en opleidings-orkest
Euphonia met aansluitend een korte toespraak van de
voorzitters om daarna samen te proosten op 2019.
- 15.00 uur optreden Groot orkest Euphonia
- 15.30 uur gezamenlijk optreden van 3 orkesten
De entree is gratis. Kom gezellig samen met ons proosten op
het nieuwe jaar en genieten van het Nieuwjaarsconcert!

‘Mama Café Teteringen’ stopt!

Met ontzettend veel plezier organiseer ik alweer ruim drie jaar
lang ‘Mama Café Teteringen’. Het blijft me ontzettend veel
voldoening geven wanneer de opkomst groot is en er zoveel
blije kindergezichten zijn na weer een leuke activiteit. Geweldig om vriendschappen te zien ontstaan, zowel bij mijzelf en
andere ouders als bij de kinderen onderling. Prachtig ook
om alle verschillende ontwikkelingen te zien, variërend van
zwangere buiken tot hulpeloze baby’tjes, tot ontdekkingsvolle
dreumesen en tot de bijna-klaar-voor-school peuters.
Nu Sjors, onze jongste, zelf bijna klaar voor de basisschool is,
en ik geen opvolger heb gevonden, heb ik, met toch wel een
beetje pijn in mijn hart, besloten om te stoppen met Mama
Café Teteringen…
De laatste editie van Mama Café Teteringen zal op woensdag 23 en vrijdag 25 januari plaatsvinden. Zoals jullie gewend
zijn, is de inloop tussen 10.00 en 12.00 uur en is er rond
10.45/11.00 uur een geweldige (gratis) activiteit voor de kinderen. Ik wil natuurlijk wel met een klapper eindigen! Op een
later tijdstip deel ik nog de activiteit via Facebook (/mamacafeteteringen) of via de WhatsApp.,Hopelijk zie ik jullie allemaal
de 23e en/of de 25e in ‘t Web om er met z’n allen nog een
feestje van te maken.
Groeten, Marloes

25ste Open WinterTennistoernooi Teteringen

‘De tijd haldt gijn skoft’. De herfst hangt nog in
de lucht maar de Friese Elfstedentocht staat al
weer centraal in het Open Winter Tennistoernooi. Dit wordt georganiseerd van 18 t/m 24 maart 2019 bij
de Teteringse Tennis Vereniging (TTV).
Er wordt gespeeld in de categorieën: heren - dames en gemengd - dubbel. Speelsterkte vanaf 3.1, op basis van actuele
rating. De leeftijdscategorieën zijn 17+ en 45+.
Inschrijving is mogelijk t/m 4 maart via www.toernooi.nl

Niemand meer dood aan kanker.
Dat wilt u toch ook?

Alpe d’HuZes

Elk jaar wordt op de eerste donderdag
van juni Alpe d’HuZes georganiseerd.
Dit is een uniek sportief evenement
waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Om wetenschappelijk onderzoek naar kanker te bevorderen en te ondersteunen én om de kwaliteit van leven van mensen met
kanker te verbeteren. Op één dag wordt tot maximaal 6x
fietsend, hardlopend of wandelend Alpe d’Huez beklommen door zo’n 5.000 deelnemers. Het evenement wordt
mogelijk gemaakt door sponsoren en vrijwilligers en elke
gedoneerde euro komt voor 100% ten goede aan kankeronderzoek. Uit de inschrijfgelden worden de organisatiekosten betaald. Alle andere benodigdheden worden
gratis aan Alpe d’HuZes verstrekt.
Team Together 1
Iedereen kent wel mensen die overleden zijn aan kanker
of strijden tegen deze rotziekte. Vaak sta je machteloos
aan de zijlijn. Team Together 1 wil er iets aan doen, door
op donderdag 6 juni deel te nemen aan Alpe d’HuZes en
daarmee zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF
Kankerbestrijding. Together 1 bestaat uit sporters die
heel gemotiveerd zijn om van Alpe d’HuZes een succes
te maken. Tot nu toe heeft het team al enkele activiteiten (mede)georganiseerd zoals Halloweenspinningles en een Xmas-spinningmarathon en
daarmee geld ingezameld.
80’s Party
Together 1 heeft nog meer activiteiten gepland
staan. De eerstvolgende is op vrijdag 25 januari.
Dan gaan we helemaal los met een 80’s party!
Lekker swingen en genieten van jaren 80 muziek
met dj Me’Mories, onder het genot van een drankje. Kom gezellig langs om 21.00 uur bij K-fitness,
Bredaseweg 106C Oosterhout. Doe een jaren 80
outfit aan. Kaarten zijn telefonisch verkrijgbaar via
tel.: 06-41745331 en aan de balie van K-Fitness.
Andere activiteiten
Het inzamelen van kleding en accessoires, auto’s
wassen, een diner verzorgen zijn voorbeelden van
andere activiteiten die Together nog gaat organiseren. We houden u hiervan op de hoogte.
Mocht u nu al (bruikbare) kleding,
riemen, tassen, schoenen hebben
die u kwijt wil, laat het even weten
via tel.: 06 - 27745451.
U kunt ook geld doneren op de actiepagina: www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Together-1
Together 1 is u heel dankbaar voor
uw donatie! U steunt ons hiermee in
onze strijd om zoveel mogelijk geld
op te halen voor KWF Kankerbestrijding, want ‘Niemand meer dood
aan kanker. Dat wilt u toch ook?’

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

Het Eetpunt
in ‘t Web

18 januari (Marokkaans)
Broccolisoep; Djaj M’hammer (kip
met abrikozen en amandelen);
amandelsigaartjes.
25 januari (Indonesisch)
Pindasoep; Indonesische gehaktballetjes in tomatensaus met pandan; Spons-cake.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING? BEL 0165 - 578222

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
8 februari (Nederlands)
Prei-soep; frietjes met frikandel/kroket/kaassoufflé en frisse salade; vanille-/chocolade-ijs.
15 februari (Surinaams)
Surinaams Saoto soep; bruine bonen met
rijst; gebakken banaan met slagroom en ijs.
Kosten: € 7,50 p.p. Gelieve uiterlijk woensdag
te reserveren in ‘t Web, tel.: 5713579 of via de
mail: dagbesteding@teamuniek.nl ‘t Web is
om 12.00 uur open. Aanvang is 12.45 uur.
De mooie bloemen op tafel worden geschonken door Bloemisterij Adriaan Aarts.

Informatieavonden voor
nieuwe vrijwilligers
Bewaarde Land

Heb jij ervaring met het begeleiden van kinderen, wil je jouw liefde voor de natuur met
ze delen én heb je tijd door de week? Dan is
wachter worden in Het Bewaarde Land misschien iets voor jou. IVN organiseert op 7, 13
en 19 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur informatieavonden. Het Bewaarde Land, een natuurbelevingsprogramma voor schoolkinderen uit groep 4,5 en 6, laat al
meer dan 10 jaar kinderen met hun klasgenoten de natuur in
al haar facetten ontdekken en ervaren. Kijk op www.hetbewaardeland.nl voor informatie en aanmelden.
Data en locaties informatieavonden
Tijdens een informatieavond staat het natuurbelevingsprogramma en de mogelijkheid om hiervoor vrijwilliger te worden
centraal:
• donderdag 7 februari 2017, BS De Wilgenbroek, Boxtel
• woensdag 13 februari BS Het Kompas, Nieuwkuijk.
• dinsdag 19 februari, NME-lokaal achter Basisschool
de Vlindertuin, Jac. van Looystraat 5) ’s-Hertogenbosch.
Wat zijn wachters?
In Het Bewaarde Land zijn wachters vrijwilligers die kinderen
in kleine groepjes begeleiden. Op speelse wijze maken zij hun
groepje vertrouwd met de natuur. In bomen klimmen, hutten
bouwen, kruiden en bessen eten, allerlei planten en dieren leren kennen, “sluipspelletjes” doen en zingen. We richten ons
daarbij op kinderen van groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs. Gedurende drie weken brengen zij elke week één volle
dag door midden in de natuur.
Het Bewaarde Land wordt in Brabant op dit moment op drie
locaties aangeboden: natuurgebied Kampina (Boxtel), Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen (Udenhout) en in Rosmalen op de Nulandse Heide.
Een opleiding tot wachter begint met een training op één van
de Bewaarde Land-locaties. Daarna loop je drie dagen mee
met een ervaren wachter. Na de opleiding bepaal je zelf hoe
vaak je een groepje kinderen wilt begeleiden. Er staan twee
trainingen gepland dit voorjaar, een korte intensieve op vrijdag
29 maart en de normale driedaagse training op de woensdagen 15, 22 en 29 mei.
Over IVN
Het Bewaarde Land is een schoolprogramma van IVN Natuureducatie, een landelijke non-profit organisatie die zich
inzet voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. IVN
ziet de natuur als het beste leslokaal voor kinderen. Een plek
waar ze alle ruimte krijgen om spelenderwijs de wereld te ontdekken, er te leren en te groeien. IVN laat jong en oud actief
ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is.

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

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 in Breda, tel.: 0765416122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com
Zie ook www.ingridmeester.nl
Echte dierenliefhebster kan tijdens uw afwezigheid voor de
kat zorgen incl. spelen/kroelen, post, planten, gordijnen open/
dicht. In en rondom Teteringen. Bel of app 06 - 42 42 72 27.
Thuiskapster, profess. en ervaren, komt bij u aan huis, overdag en ‘s avonds! Knippen, verven, permanenten, enz. Makkelijk en niet te duur. Tot ziens! Info: 06 - 21 55 81 73.

