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De geest weer in de fles
DORPSRAAD TETERINGEN
Nieuwbouw van
57 huurwoningen
Vorig jaar is tijdens een inloopbijeenkomst de
bouw van 21 sociale huurwoningen gepresenteerd. Deze zullen nog dit jaar worden gerealiseerd aan de Aanstede. Om deze reden wordt (of is reeds) de
leegstaande noodschool van de Springplank verwijderd. De
21 woningen passen in het gemeentelijke beleid om aan inwoners en statushouders huisvesting te bieden. De verhuur van
deze 21 woningen gebeurt via de organisatie ‘Klik voor Wonen’ en deze zijn alleen beschikbaar voor huishoudens van minimaal drie personen per woning. Onlangs is er ook gestart
met het bouwrijp maken van 36 vrije huurwoningen en 6 koopwoningen tussen de gerealiseerde nieuwbouw in de Bouverijen en De Mandt. Daarvoor is ook de nog gedeeltelijk bestaande speeltuin verdwenen. De start van deze bouw is in
mei gepland zodat deze woningen begin 2017 zullen worden
opgeleverd. In afwijking van verhuur via het systeem ‘Klik voor
Wonen’ is hier sprake van vrije (dus duurdere) huur door een
beheersorganisatie. Dit wordt gedaan door Vesteda die in Breda al meerdere projecten heeft gerealiseerd en beheert. Meer
informatie over deze organisatie is te vinden op hun website
(www.vesteda.com) of via telefoonnummer 088 - 456 1656.

CARNAVAL

‘Vrienden van de Sikken’
Carnaval ging weer veel te snel voorbij. Heeft u er ook zo van
genoten? Wij, vrienden van de Sikken, hebben dat zeer zeker
gedaan. Met een jaarlijkse donatie van €55,55 steunen wij het
carnaval. Word ook lid en zorg ervoor dat het carnaval in Totdenringen blijft bestaan. U ontvang hiervoor de metalen ‘Sikkenkop’ en start volgend jaar het carnaval met de gezellige
boerenmaaltijd! Zie de site van AKV de Sikken of meld u aan
via: vriendenvandesikken@akvdesikken.nl o.v.v. Ik word ook
vriend van de Sikken. Alvast bedankt voor uw steun.

Het Brabantse en Limburgse land was, zoals bekend, in het
afgelopen weekeinde in handen van tijdelijke machthebbers.
Het begon met warm draaien in de tijd van de bonte- en de
sauwelavonden, de prinsengeburenballen, de inschrijvingen
voor de optochten en de voorproeverijen. Maar uiteindelijk
werd het onvermijdelijk dat de burgemeesters hun gezag
moesten overdragen aan de leutprinsen, de gendarmes, de
narren en de dansmariekes. In alle Brabantse en Limburgse
brouwketels gistte het brouwsel op volle toeren. De gerst en
de hop waren niet aan te slepen. De schoorstenen van de
brouwerijen spuwden hun veelbelovende kenmerkende zoete
geur uitbundiger uit dan ooit uit. Het schuimende eindproduct
werd voor de hoogtijdagen alvast opgeslagen in vele fusten.
Bouwgroepen waren naarstig in de weer met de voorbereiding van een wagen of loopgroep. Tekenen, meten, zagen,
lassen, polyester knippen en papier-maché plakken, verf
spuiten en zorgen dat de boel beweegt. Een aggregaat regelen en een muziekinstallatie op de wagen schroeven of binden, natuurlijk met flinke soundblasters. Die voorbereidingen
vonden vrijwel altijd plaats onder primitieve, zo niet barre omstandigheden met kou, stank en verdriet als de lijm niet wilde
plakken. Het woord ‘afzien’ is hierbij op zijn plaats. Vloeken
mag niet, maar het is gebeurd. Verzachting bood op zijn tijd
een grote zak worstenbrood, bij voorkeur in combinatie met
een vloeibare versnapering uit de goed gevulde krat, die veel
te snel leeg raakte. Want er werden vele overuren gemaakt,
vaak zelfs ’s nachts. Het moest klaar zijn op de belangrijkste
dagen van het hele jaar: De carnavalsdagen. En dan eindelijk,
schuifelde de optocht door de straten, begeleid door luide
bassen en schetterende trompetten. Confetti en serpentines
vlogen door de lucht. Het volk was in rep en roer! Verkleed en
geschminkt. Er werd van het ene been op het andere gehuppeld. Meestal op de muziek. Soms ook van ongeduld door de
‘gaten’ in de optocht. Maar ook door de koude voeten. Hoe
dan ook, de geest kwam eindelijk uit de fles. En hoe is het
mogelijk, inmiddels zit hij er weer in!
(TW)

vergaderen?

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 5 maart: Eerste zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur
Eucharistieviering - Pater G. van Uden
Willebrordkoor
Misdienaars Erika van den Broek; Mattijs de Haas
Intenties
Willem van Berkel; Dina Bastiaansen-Peeters; Petra
de Jong; Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong; Corrie
van Loon w.v. Jan Akkermans; Marieke Wohrmann;
Wim v. Meel e.v. Jet de Jongh; Jan van Gurp; Herman
Damen; Jac en Corrie v.d. Veeken-van Haperen; Ria
v.d. Boomen e.v. Harry van Geffen; Nel Akkermans;
Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Jacques Alberts;
ouders Snoek-Aarts en Olivia van den Akker;
Leida van Poppel-Verkuijl.
Dinsdag 7 maart
19.00 uur
Eucharistieviering - Pater E. Owusu
Intenties
o.a. Leida van Poppel-Verkuijl.
Donderdag 9 maart
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater V. Wang
Intenties
o.a. Leida van Poppel-Verkuijl.
Overleden
Vrijdag 17 februari is Leida Verkuijl, weduwe van Rien van Poppel,
op 93 jarige leeftijd overleden. Haar afscheid in onze kerk en haar
begrafenis op onze begraafplaats waren woensdag 22 februari.

Uit het pastoraal team
Het was carnaval. Het is een groot feest en iedereen was blij,
ik ook. Omdat ik veel van dit feest gehoord had maar het
nooit heb meegevierd, heb ik deze week veel over het feest
gelezen en geleerd. Wat ik nu weet is dat Carnaval het feest
is dat voorafgaat aan de veertigdaagse vastentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Ik hoop dat we het feest niet vieren
omdat het op de kalender staat of het gewoon een traditie is,
want op carnaval geeft God dus goede raad en Hij maakt
geen onderscheid tussen de mensen.
Het is vanzelfsprekend dat het feest van carnaval mensen leut
brengt en dat iedereen blij en tevreden wordt. Maar ik vraag
me of geluk niet voor alle dagen is? Zou het niet komen door
die flinke neut, dat grenzen tussen mensen, tijdens het feest
vervagen? Want Gods liefde is geweldig, onbegrensd. Op
Aswoensdag, na het feest, wordt iedereen verwacht: het askruisje krijgen christenen tezamen. Zorg zo dat onze God
dan weer eens lacht.
Deze veertigdagentijd mag voor ons vruchtbaar zijn op veel
manieren. Dat wij oog krijgen voor de nood van de naaste in
de materiële, morele en spirituele ellende. De veertigdagentijd is een uitgelezen kans om ons hiervoor weer meer in te
zetten. Een van die vormen is de vastenactie. Daarvoor moeten wij zelf vrij worden van eigenbelang, zodat wij hen oprecht en eerlijk nabij kunnen zijn. Om dat te kunnen doen, moeten we tijd voor de ander maken, moeten we iets van onszelf
geven, moeten we armer van het hart worden. En dan krijgt
God de ruimte om ons op zijn manier rijk te maken.
Pater Edmund Owusu
Vastenactie
Op zondag 5 maart geven we in de zondagsviering het startsein voor de Vastenactie. We doen dit aan het einde van de
viering. U kunt dan een folder van het vastenactieproject en
een vastenactiezakje mee naar huis nemen.
San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, staat dit jaar
centraal in de Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. Misschien hebt u er al wel eens iets
over gelezen, maar San Salvador in het algemeen en deze
wijken in het bijzonder, gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. De bendes werven
actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt
voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het
is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder

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 alarmering
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

stabiele thuisbasis en zonder geld. Ons campagneproject –
de samenwerking van een aantal katholieke organisaties – wil
helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van
de bendes. De jeugdcentra die we steunen, willen de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten
de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen.
Diaconie - Straatkinderen in Cuzco
Jolanda van den Berg startte eind jaren negentig met de opvang van kansarme straatkinderen in Cuzco (Peru). Met een
hotel en een restaurant voorziet ze nu in inkomen, goede
voeding en gezondheidszorg. Inmiddels is een ontmoetingscentrum opgezet voor jongeren ouder dan 12 jaar, alwaar zij
zelf producten maken en verkopen. 650 Kinderen krijgen zo
een nieuwe toekomst. In de viering van zondag 10.00 uur zal
worden gecollecteerd om dit doel te steunen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN NL48RABO 0150991525
t.n.v. Caritas parochie H. Augustinus Breda o.v.v. Straatkinderen in Cuzco. Hartelijk dank.
Taizéviering
Op zaterdag 4 maart 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. De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte. Stilte om het evangelie tot je door te laten dringen. Van harte welkom.
Geloofscursus
De sociale leer is de best bewaarde schat van de Kerk?
Maak kennis met het onbekende geheim van de rooms-katholieke Kerk en volg de cursus over de sociale leer.
In de sociale leer denkt de Kerk na over maatschappelijke
ontwikkelingen. De Kerk brengt criteria voor een juist oordeel
naar voren. De Kerk geeft richtlijnen voor het handelen. De
sociale leer geeft antwoorden op vragen als: Moeten we
vluchtelingen in ons land opvangen? Maken we de arbeidsmarkt flexibeler of juist niet? Waarom werken we aan een
duurzame economie? Moeten we de verschillen tussen arm
en rijk verkleinen? Wanneer mag je een brood stelen?
De cursus is voor iedereen bestemd die maatschappelijk betrokken of actief is, van een werkgroep diaconie tot politieke
partij of vakbond. De cursus wordt gegeven door Fred van
Iersel en Freijkje van Gennip op donderdag 9 en 23 maart, 6
en 20 april en 11 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Johanneszaal, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven. U kunt u opgeven
via secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl
Aswoensdag
Op woensdag 1 maart begint de Veertigdagentijd met de viering van Aswoensdag. Mgr. Liesen zal die dag om 10.30 uur
de eucharistie vieren met aszegening en asoplegging in de H.
Antoniuskathedraal.
Het zegenen van de as en de asoplegging is voorbehouden
aan de bisschop en aan de priester. In kerken en kapellen
waar gelovigen op Aswoensdag samenkomen en er geen
eucharistieviering en aszegening plaats kunnen vinden onder
leiding van een priester, kunnen diakens als buitengewoon
bedienaar de as opleggen. Dit kan als zij zelf tijdens de
eucharistieviering de gezegende as hebben ontvangen en
door de bisschop of de priester met enkele woorden gezonden worden om de as op te leggen.
De bisschop nodigt diakens daarom uit om deel te nemen
aan de eucharistieviering van Aswoensdag in de kathedraal.
De gezegende as kan dan, indien een priester afwezig is,
door de diaken worden opgelegd bij gelovigen in een viering
van woord en gebed, die de diaken leidt als celebrant, en
eventueel zelfs bij zieken thuis of in een tehuis. Zo kan het
mogelijk gemaakt worden dat meer gelovigen op Aswoensdag de gezegende as ontvangen om met vrucht de Veertig-

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

Onbezorgd aan het werk?
Wij bieden jouw kind een fijne plekom te spelen!

www.kober.nl

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222
dagentijd als voorbereiding op het Paasfeest te beginnen.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 5 mrt. 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. 5 mrt. 10.00 uur: Drs. H. Berflo.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 5 mrt. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.

Park Zuiderhout
Themadiner ‘Italiaans’
Donderdag 9 en 23 maart bent u vanaf 16.45 uur
welkom in de Bieënkorf van Park Zuiderhout. Wij
serveren rond de klok van 17.00 uur een heerlijke
3-gangen diner ‘Italiaans’, incl. twee drankjes naar keuze.
Op het menu staat: Carpaccio - Penne Frutti di Mare & Fusilli
Carbonara - Gelato Tri Colore.
De prijs voor deze geheel verzorgde avond in een sfeervolle
ambiance bedraagt € 18,00 p.p. U kunt zich opgeven op tot
1 week voor aanvang van ‘t diner op nummer 5784000 en
voorafgaand aan het diner betalen met uw pinpas.
Bridge spelers gezocht
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om te bridgen tijdens de wekelijkse spelenmiddag op vrijdag van 14.30
tot 16.00 uur. Op andere dagen kan eventueel ook. Interesse? Neem contact op met de afdeling Recreatie & Ontspanning via de receptie. Wij vragen een bijdrage van € 2,00 per
keer, inclusief een kopje koffie of thee.
Activiteiten
Dagelijks bieden wij een divers aanbod aan activiteiten aan
op onze locatie. Ook mensen van buiten Zuiderhout zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Kom gerust eens een kijkje nemen! Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Recreatie & Ontspanning.
Maaltijdbezorging
Lukt het niet zo goed meer om zelf te koken? Of vindt u het
af en toe fijn om een verse maaltijd te laten komen? Maaltijdbezorging vanuit Park Zuiderhout is wellicht dan iets voor u.
Dagelijks bereiden wij verse maaltijden in onze eigen keuken.
De prijs voor een volledige maaltijd bestaande uit voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht bedraagt € 9,35, Bent u in
bezit van een Breda Pas en 65 jaar of ouder, dan betaalt u
€ 6,20. Neem contact op met de receptie en onze kok zal u
meer vertellen over de mogelijkheden.
Wasservice
Park Zuiderhout helpt u graag met uw was. Opgehaald en
thuisgebracht wanneer u het wenst. Binnen één week heeft
u uw wasgoed schoon en gevouwen en/of gestreken weer
terug. Via onze receptie informeren wij u graag verder.
Grand Café ’t Bruine Paard
Ons Grand Café met terras is dagelijks geopend van 14.30
tot 17.30 uur. U bent van harte welkom voor een kopje koffie, drankje, kleine versnapering of ijsje.
Kortom, u bent van harte welkom bij Park Zuiderhout! Arnold
Janssenlaan 46 te Teteringen. Tel.: 5784000, e-mail: info@
parkzuiderhout.nl (www.parkzuiderhout.nl)

Wat kan de ATEA-groep
voor u betekenen?

Op de in november 2016 gehouden informatiemarkt die als
afsluiting gold van de Campagnemaand ‘Wonen met Gemak’
hebben we kennis kunnen maken met de ATEA-groep, ontstaan door de samenvoeging van een aantal maatschappelijke ondernemingen, zoals de vroegere BSW, de stichting
Vindingrijk en Werk aan de Wijk en een aantal andere publieke diensten. ATEA staat voor Activering, Training En Arbeidsbemiddeling en is vooral actief op het terrein van leren, werken en zorg.
ATEA kent een Energie Team en een Inbraak Preventie Team.
Het ‘Energie Team’ van ATEA Groep geeft gratis advies aan
alle inwoners van de gemeente over energie- en waterbesparing. Vaak is uw energie- en waterrekening hoger dan
strikt noodzakelijk. Dat kan verschillende oorzaken hebben,
afhankelijk van het type woning of samenstelling van uw huishouden. U kunt een afspraak maken voor een bezoek van de
consulent van het Energie Team, tel.: 5310180 of e-mail;
energieteam@ateagroep.nl De consulent komt langs en loopt
uw woning na op alle (niet-bouwkundige) punten die van in-

Wie heeft er zin om voor de grote vakantie
zijn Duits nog bij te spijkeren,
in een cursus ‘Conversatie Duits’
in een kleine groep 5 à 6 personen.
Op donderdagochtend anderhalf uur
onder leiding van een docent Duits.
Hoofdzaak is praten in het Duits over allerlei
zaken die met vakantie te maken hebben.
Klein beetje uitleg van grammatica als
die functioneel is voor het gesprek.
Opgeven of nadere informatie via:
whats app of sms 0623640504
vloed kunnen zijn op het energie- en waterverbruik. Op basis
van de informatie ontvangt u een schriftelijk advies. Zo weet
u precies waar en hoe u kunt besparen door het treffen van
kleine maatregelen. U beslist zelf wat u met het advies doet.
(zie ook: www.ateagroep.nl of www.breda.nl/wonen-wijkenvervoer/wonen-verbouwen/duurzaam-wonen).
Het ‘Inbraak Preventie Team’ geeft gratis advies over inbraakbeveiliging in en om uw woning. Een woninginbraak kan
een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. Er zijn
vreemden in uw huis geweest, ze hebben aan uw bezittingen
gezeten en misschien waardevolle spullen meegenomen.
Gelegenheidsinbrekers zijn verantwoordelijk voor 90% van
de inbraken. Zij gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze
moeten proberen uw woning binnen te komen, hoe groter de
kans dat ze het opgeven. Het is dus zaak dat u uw woning
zo goed mogelijk beveiligt tegen inbraak. U maakt een afspraak op tel.: 5310180 met een adviseur van het Inbraak
Preventie Team of per e-mail; inbraakpreventieteam@ateagroep.nl Een gediplomeerd adviseur komt bij u langs en controleert uw woning en directe omgeving. Op basis van de
controle krijgt u een advies, waarin staat welke maatregelen
de hoogste prioriteit hebben en welke aanvullende maatregelen u kunt nemen om de kans op een woninginbraak zo
klein mogelijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
aanbrengen van deugdelijk hang- en sluitwerk, of het aanbrengen van verlichting in de tuin. Dit advies is vrijblijvend.
Na het bezoek van een van de medewerkers van het ‘Energie
Team’ of ‘Inbraak Preventie Team’, kunt u besluiten maatregelen tegen betaling te laten uitvoeren of de noodzakelijke
materialen te laten leveren, zodat u zelf aan de slag kunt.
Wanneer u in het bezit bent van een geldige Breda Pas, dan
kunt u per kalenderjaar bij het uitgebrachte advies maximaal
€ 100,00 gratis maatregelen treffen. Deze korting is alleen
van toepassing als de aanpassingen door ATEA worden uitgevoerd (zie ook: www.ateagroep.nl of www.politie.nl of
www.buurtpreventiebreda.nl).

Inzameling rommelmarkt
harmonie Euphonia
Op zaterdag 4 maart kunt u uw oude spullen
weer inleveren t.b.v. de rommelmarkt van
Harmonie Euphonia die op 2 april 2017 gehouden wordt. U kunt de spullen inleveren tussen 10.00 uur
en 12.00 uur bij de kiosk op het Willem Alexanderplein.
Wij vragen u de spullen in dozen aan te leveren. Voor meer
informatie: secretaris@harmonie-euphonia.info of tel.: 076 5812679.

Kampakker 1- 23
Op de Kampakker in Teteringen wonen 10 mensen (24 tot 64 jaar) met
een verstandelijke beperking die dagelijks begeleiding nodig hebben. De
Kampakker is een appartementen
complex dat ruim 18 jaar geleden is
opgezet door ouders. Begeleiding en
zorg worden ingekocht bij Amarant.
De bewoners wonen zo zelfstandig
mogelijk en hebben overdag werk of
dagbesteding (sommigen in deeltijd).
Via de Allerlei hebben we in 2015 een
aantal fantastische vrijwilligers uit
Teteringen gevonden.
Nu zijn we op zoek naar iemand uit Teteringen die er zin in heeft om appartementen van bewoners te poetsen. We
‘Wonen in de Wijk’ en daarom vinden
we het leuk om iemand uit de buurt te
vinden. Er is een contract mogelijk van
ongeveer 16 uur per week (t/m
december 2017). Werktijden in overleg
te plannen. Als je werkt is er altijd professionele begeleiding aanwezig. Ben je geïnteresseerd: bel
gerust met de Kampakker, tel.: 076 - 5710298.

Dansen met DJ Wim
Zaterdag 4 maart vanaf 21.00 uur is het weer dansen met DJ
Wim in de Dorpsherberg in Teteringen. Entree € 5,00. Zie ook
Facebook: dansavond Teteringen.

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 3 maart 2017 - Menu 1
Geb. tuinkruidensoep; geb. zalm; Hollandaisesaus; worteltjes/
peterselie; geb. aardappeltjes; appelmoes; sinaasappelvla.
Vrijdag 3 maart 2017 - Menu 2
Geb. tuinkruidensoep; procureurlapje; jus; spinazie à la crème; aardappelpuree; appelmoes; sinaasappelvla.
Vrijdag 10 maart 2017
Gebonden venkelsoep; lasagne; gemengde salade; stokbrood; vruchtenkwark.
M.i.v. 3 maart zijn de kosten voor de maaltijd verhoogd naar
€ 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren In ‘t Web,
tel.: 5713579 of 5713478. ‘t Web is geopend om 12.00 uur.
Aanvang maaltijd 12.45 uur.
De mooie bloemen op tafel worden wekelijks geschonken
door Bloemisterij Adriaan Aarts.

Fietsen in clubverband
Op 19 februari hebben vele enthousiaste leden en enkele adspirant-leden het genoegen gehad om in een rustig tempo
de eerste clubkilometers onder de wielen weg te rijden. Vanaf
nu wordt er wordt er wekelijks gefietst met ‘n oplopend aantal te rijden kilometers. Rustig opbouwen dus tot je in de zo-

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

Spotjes!
Yilmaz Kledingreparatie: di/do./vrij. van 10.00 uur tot 17.00
uur; wo. van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Heerbaan 220, 4817 NL Breda, M: 06-23857861.

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
mer de 100 kilometergrens moeiteloos volmaakt.
Dit jaar op 12 maart hebben wij onze traditionele
ontbijttocht met een relatief korte rit en een lekker
ontbijt. Maar het is niet elke maand feest binnen
onze club. Al kan het fietsen alleen al een feest zijn.
Lekker in de buitenlucht de spieren tarten, de longen laten voelen dat buiten fietsen heel gezond kan
zijn. Ook de gezelligheid onderweg met de nodige
serieuze, of minder serieuze, gesprekken met je
clubgenoten die je ook nog tips geven over fietsen
in een peloton.
Alleen fietsen betekent altijd op kop rijden. Het is
ook wel eens lekker om ‘in het wiel’ van anderen
mee te liften en daarmee krachten te sparen. Daar
is fietsen in clubverband voor, om niet altijd de zware benen te moeten voelen, om eens rustig om je
heen te kijken wat de natuur zoal biedt en de mogelijk nieuwe wegen te ontdekken die onze ritleider altijd uit zijn fietshelm weet te toveren. West-Brabant
heeft meer wegen dan je je ooit hebt gerealiseerd en
vaak ook nog autoluw. Ons motto luidt ‘samen uit en samen thuis’, dus je zal nooit alleen in de polder achtergelaten worden. Er zijn altijd een paar leden die je helpen met
pech of in een aangepast tempo je naar het thuisfront begeleiden.
Ben je geïnteresseerd geraakt, heb je een stalen, aluminium of carbon racefiets, kijk op www.wtcoosterhout.nl voor
meer informatie of stuur een e-mail naar: wtcoosterhout
@gmail.com en je krijgt antwoord op al je vragen. De lezers van Aller-Lei kunnen per e-mail contact opnemen met
pietkops@outlook.com of tel.: 5878982.

IVN–natuurwandeling
Landgoed Luchtenburg

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

Op zondag 5 maart komen de gidsen uit hun
winterslaap en krijgen ze de lentekriebels tijdens deze
wandeling op het mooie Landgoed Luchtenburg.
In de winter doet de natuur even niet meer mee. Vogels
fluiten niet, er groeit niets, er valt niks te ruiken en mensen
blijven liever binnen. Insecten, vogels en zoogdieren hebben elk hun eigen overlevingsstrategie om de winter door
te komen net zoals bomen en planten. In die winterstilte
gebeurt er toch van alles ter voorbereiding op de komende lente. De eerste prille zonnestralen van het voorjaar zijn
al genoeg om de natuur te laten ontwaken. Na de donkere maanden is het weer tijd eropuit te trekken. Ga mee en
krijg ook de lentekriebels! Vertrek om 14.00 uur vanaf parkeerplaats Landgoed Ulven-hart, Heistraat 16 in Ulvenhout
AC. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur en is vrij toegankelijk.
Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie
kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

From Waste to Taste
Afval bestaat niet! No-Waste workshop: Oesterzwammen
kweken op koffiedik, door Aardzwam&Zo. Maak kennis met
de blauwe economie, waar kringlopen worden gesloten. In
de natuur is er geen afval, het restproduct van het ene is
weer voedsel voor het andere. Je redt 2 kilo afval van de vuilnisbelt en 5 weken later kun je genieten van ‘n pond heerlijke,
verse oesterzwammen. In een oesterzwammenkwekerij is er
geen afval. Het uitgewerkte kweekmateriaal is weer voedsel
voor de aarde. Zondag 12 maart om 14.00 uur, Wolfslaardreef 95. Kosten €15,00 p.p. Aanmelden: j-vermaas@home.nl

www.my-fysio.nl
Praktijk Fysiotherapie
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen

076 7510345

“Ik luister en vertaal, steun en ondersteun,
regel en organiseer om zo samen met de
nabestaanden op een respectvolle,
eigen manier tot een passend
afscheid te komen.”
Ellen Oostdam
Uitvaartverzorgster

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

