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De Zandheuvel
wordt steeds kleiner!
Velen hebben zich afgevraagd wat de reden is voor
de grote heuvel bij binnenkomst vanuit Breda in
Teteringen. De aanleg daarvan heeft de maken
met de voorwaarde van de provincie dat bij de aanleg van de
Waterakkers en de woningbouw in de Bouverijen er sprake
moest zijn van een wat ze noemen ‘gesloten grondbalans’.
Dat wil zeggen dat het vrijkomende zand moest worden gebruikt voor de inrichting van het gebied. Nu de woningbouw
snel vordert wordt een deel van dit zand toegepast als ondergrond voor wegenaanleg. Ook in de komende maanden zal
de berg flink kleiner worden door het bouwrijp maken van het
deel ten noorden van het fietspad in het verlengde van De
Mandt. De vrijkomende zwarte grond wordt in depot genomen en later gebruikt als grond voor tuinen en plantsoenen.
Ook is er in het verleden veel leem gewonnen uit de diepere
lagen, dit leem is toegepast als deklaag van de oevers van de
grote waterpartij. Over ongeveer vijf jaar zal het hele gebied
van de Bouverijen zijn volgebouwd en zullen de gronddepots
geheel zijn verdwenen. Ook op andere plekken in Teteringen
wordt hard gebouwd. Bij een rondgang door ons dorp blijkt
dat de woningbouwcrisis duidelijk voorbij is. Dit betekent
ook een flinke toename van de bevolking in de komende jaren. Het is te hopen dat deze nieuwe inwoners een waardevolle bijdrage gaan leveren aan een bruisend Teteringen.

Ontmoetingsdag ’Kinderen uit
Japanse Bezetting en Bersiap’
Het hoofdprogramma is een boeiende lezing/presentatie van
de bekende schrijfster drs. Vilan van de Loo met als onderwerp: ’J.B. van Heutsz, Mens en Militair’. Geen militair uit de
Nederlandse geschiedenis is zo bewonderd en verguisd als
Van Heutsz (1851-1924). Met zijn foto-tentoonstelling: ’Samen
op reis, terug naar het koude Holland’ brengt Will van de Corput sr. u even terug naar de tijd toen hij en zijn moeder begin
1946 uit het Bersiapkamp ADEK (Batavia) vertrokken voor ‘n
gedwongen terugkeer naar het voor Will onbekend Holland.

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

Snel weg zien te komen uit de groepen gewelddadige vrijheidsstrijders van Soekarno. De 30 dagen durende zeereis
had een tussenstop in Suez (Egypte) voor een bezoek aan
het kledingdepot Ataka (in de woestijn) om daar aangekleed
te worden tegen het koude Holland. Ook foto’s van jongens
uit Teteringen die in het verre Oosten politionele acties hebben meegemaakt maken onderdeel uit van de tentoonstelling. 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 Birmaspoorweg en over de dienstverlening (gratis folders) van de
Oorlogsgravenstichting. Ook zijn er stands met o.a. Indonesische artikelen, sieraden, kamp-boeken en informatie over financiële regelingen voor oorlogsgetroffenen. De dag wordt opgeluisterd met een muziek- en dansoptreden en men heeft de
mogelijkheid om een Indische maaltijd te gebruiken (vooraf
bestellen) of in de losse verkoop diverse snacks te kopen.
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. Paul
Laarveld van de Stichting Pelita (tel.: 06-13518702; e-mail:
P.laarveld@pelita.nl).
U bent van harte welkom op zaterdag 22 april a.s. om 11.00
uur in het Sociaal Cultureel Centrum ’De Poelewei’ (Mgr. De
Vetstraat 2 in Breda). De zaal gaat om 10.30 uur open.

Website TOV
Vanaf heden is het als
ondernemer mogelijk
uw vacature op de
website van de Teteringse Ondernemers Vereniging (TOV) te
plaatsen. Voor lokale ondernemers een uitgelezen kans op
een groot specifiek bereik in het vinden van nieuwe werknemers, en voor inwoners van Teteringen een handige toevoeging in het vinden van een nieuwe baan. Met deze service
hopen we ondernemend en consumerend Teteringen dichterbij elkaar te brengen. Het plaatsen van een vacature is voor
leden van de TOV altijd gratis, niet-leden betalen eenmalig
een bijdrage. Kijk dus op: www.tov-teteringen.nl/vacatures

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 9 april: Palmzondag
10.00 uur Woord- en Communieviering - werkgr. Liturgie mmv
Fer van Assche - overw. Marlies van de Lisdonk Willebrordkoor.
Intenties Maurice Dorren e.v. Nanny de Grauw (jgt); Jacques
Biemans (jgt); Rian van der Vorst (jgt); ouders Adrianus
Snoek en Dorethea Aarts (haar jgt); Olivia van den Akker;
Willem v. Berkel; Hanneke Handlogten-v. Berkel; Marieke
Wohrmann; Hubert Fijneman; Dien Langen-Kleindop;
Marie-Louise de Bruijn-Pinxteren; Jan van Gurp; Herman
Damen; Thijs Evers e.v. Anny Rosch; Jacques en Pop
Oomen-Verpaalen; Leo Drummen; Riky Hendrickx-van
Dongen; Jo van Vugt-Dikmans; Toon Joosen e.v. Jack
Aarts; ouders Pauwels-Vermeulen; Jacques Alberts; Jac
en Corrie v.d. Veeken-van Haperen; Louise Hoeben; Jan
Schipperen e.v. Tiny Kuip; Toos Joosen-Geerts; Bart van
Rooden; ouders van Beek-Peeters-van de Mast; Cees
Kleindop; Lucie Gooskens-Teurlings.
Dinsdag 11 april
19.00 uur Boeteviering - Pater B. Wooning - Pater E. Owusu
In voorbereiding op Pasen.
Intentie
o.a. Cees Kleindop; Lucie Gooskens - Teurlings.
Donderdag 13 april: Witte Donderdag
19.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owusu.
Intentie
o.a. Cees Kleindop; Lucie Gooskens - Teurlings.
Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg - Pater E. Owusu.
19.00 uur Gebedsviering - Pater E. Owusu - dhr. J. Jansen.
Vieringen met Pasen
Zaterdag 15 april om 21.00 uur: Paaswake.
Zondag 16 april (1e Paasdag): 10.00 uur: Eucharistieviering.
Maandag 17 april (2e Paasdag): 10.30 uur: Eucharistieviering in de
Lucaskerk!
Overleden
Donderdag 23 maart is Cees Kleindop, weduwnaar van Door Kimenai, op 90 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk en zijn
bijzetting in het graf van zijn echtgenote, waren dinsdag 28 maart.
Zaterdag 25 maart is Lucie Teurlings, weduwe van Ad Gooskens, op
87 jarige leeftijd overleden. Haar afscheid in onze kerk en haar bijzetting in het graf van haar echtgenoot op de begraafplaats de Driesprong, waren donderdag 30 maart.

Uit het pastoraal team
Op 26 maart 2017 werden de gebruikelijke geluiden van de
kerkklokken in de Augustines parochie niet gehoord, alleen in
de Franciscuskerk. Wat was de reden? Het was feest!
‘25 jaar diakenwijding, jubileumviering van Ben Hendriksen’
25 Jaar diakenwijding en 8 jaar bezig in de Augustinusparochie; dat was de reden voor een feestje. Het was ook de reden voor de gezamenlijke Eucharistieviering die in de Franciscuskerk gevierd werd. Het was een hele mooie viering.
Ten behoeve van het pastoraal team wil ik alle mensen bedanken die door hun aanwezigheid, gebed of op een andere
manier de dag mooier maakten vooral het project koor en de
organisatoren. We zullen ons best doen om Ben te geven,
dat de zending die hij 25 jaar geleden kreeg, zoveel vruchten
zal blijven opleveren. Ook daarvoor blijft uw biddende steun
onmisbaar. Ik wil je, Ben, bij deze toch proficiat wensen met
je jubileum. Wij wensen jou een jaar met elke dag veel zon en
alleen maar positieve dingen en we wensen ook jou veel
gezondheid, liefde en geluk in alles wat je doet.
We zitten nu midden in de veertigdagentijd. De lezingen van
deze week kunnen opnieuw de ogen doen openen om te
laten zien waar het in het leven echt om gaat. Moge wij weg
naar Pasen, samen met de blindgeborene, in Christus opnieuw geboren worden en opstaan tot nieuw en waarachtig
leven. Juist! ‘De Heer is mijn herder. Het zal mij voortaan aan
niets meer ontbreken.’

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

Kinderkaravaan
Zondag 9 april om 10.30 uur is er Kinderkaravaan in de Annakapel. De Kinderkaravaan is een viering voor kinderen van
3 tot 8 jaar, en vindt iedere 2e zondag van de maand plaats.
De viering bestaat uit liedjes en muziek, gebeden en versjes
en een steeds wisselend verhaal met verwerking van het verhaal. De kinderen mogen actief meedoen tijdens deze viering
van ± 40 minuten. Deze maand gaat het over Palmpasen en
Pasen. De kinderen mogen een palmpaasstok meenemen.
Iedereen is van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid na
te praten met koffie/thee en iets lekkers voor de kinderen.
Vastenactie
Om aan te geven hoe belangrijk het doel van de Vastenactie
is een stukje uit het leven van de kinderen van San Salvador.
‘Het ziekenhuis. De gevangenis of het kerkhof. Het zijn de
opties voor voornamelijk de jongens. De meeste zijn nog kinderen, maar toch ben ik bang voor ze. Ze weten wat er gebeurt in de wijk. Ze weten waar wie woont. Ze weten wie hun
vijand is en wie er heeft gepraat. Ik doe dus altijd mijn best
om onzichtbaar te zijn!’ Zo denken de kinderen in San Salvador! Voor deze kinderen maken de zusters Eilanden van Hoop
waar kinderen zich veilig kunnen voelen. Waar ze dingen leren en zich kunnen ontspannen. De vastenactie heeft zich tot
doel gesteld om mee te bouwen aan deze eilanden. Bouw
mee en gebruik hiervoor uw zakje van de Vastenactie of het
gironummer: NL21 000 000 5850.
Zondag 9 april is de collecte voor de vastenactie in alle parochiekernen, in de Willibrorduskerk kunt u na de viering terecht
bij de wereldwinkel. U kunt er mooie spullen kopen en steunt
daarmee kleinschalige ondernemingen in de derde wereld.
Vastenwandeling
Zaterdag 8 april starten we om 09.00 uur in de Willibrorduskerk. We wandelen na een meditatief moment in de Willibrorduskerk door de vrije natuur in en rond de parochie naar de
Franciscuskerk. Daar is een opnieuw een meditatief moment
en drinken we koffie of thee. Wandelt u met ons mee?
De lengte van de wandeling is iets minder dan10 km. U kunt
zich opgeven bij het parochiecentrum van uw parochiekern.
Als u zich opgeeft, laat dan ook even weten of u, uw auto bij
de Franciscuskerk wilt zetten en vervoer nodig heeft naar Teteringen of omgekeerd. We wensen u een mooie wandeling.
Bisschop Ernst
Op zaterdag 8 april viert mgr. Ernst zijn 100ste verjaardag.
Wilt u hem een cadeau geven bij zijn verjaardag? Dat kan. De
oud-bisschop van Breda vraagt uw bijdrage voor een project
voor ouderenzorg in Oradea in Roemenië. Daar spant Caritas
Catolica Oradea zich in om ouderen een goede oude dag en
goede dagelijkse verzorging te geven. De Congregatie Alles
voor Allen, waar mgr. Ernst woont, heeft al vele jaren contact
met deze afdeling van Cari-tas in Roemenië. Uw bijdrage
voor het cadeau voor mgr. Ernst kunt u overmaken op IBAN
NL45ABNA 0520 3448 04 t.n.v. Congregatie Alles voor Allen,
o.v.v. ‘cadeau mgr. Ernst’ of ‘Project Oradea’.
Hubertus Ernst werd op 8 april 1917 geboren in Breda. Op 7
juni 1941 ontving hij de priesterwijding (kapelaan van de H.
Petrusparochie). In 1943 ontving hij een benoeming tot conrector van de zusters franciscanessen van het Withof. Hij verhuisde in 1947 naar het grootseminarie Bovendonk om daar
moraaltheologie te geven tot 1957 toen hij directeur werd van
de Vereniging van de Catechisten van de Eucharistische
Kruistocht. Bisschop De Vet betrok hem bij het bestuur van
het bisdom door hem in 1962 tot vicaris-generaal te benoemen. Na het overlijden van bisschop De Vet benoemde paus
Paulus VI Hubertus Ernst tot bisdom van Breda, 17 december 1967 werd hij tot bisschop gewijd. Mgr. Ernst. was bisschop van Breda tot 1992. Bij het bereiken van de 75-jarige
leeftijd bood hij zijn ontslag aan. Paus Johannes Paulus II
aanvaardde het ontslag, maar benoemde hem tot apostolisch administrator. In die functie bestuurde hij het bisdom tot
26 november 1994 toen bisschop Muskens hem opvolgde.
7 Juni 2016 vierde mgr. Ernst zijn 75-jarig priesterjubileum.

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

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

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 9 apr. 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.
Wo. 12 april 19.00 uur: Boeteviering.
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Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 9 apr. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Do. 13 apr. 19.30 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 9 apr. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Do. 13 apr. 19.00 uur: Mevr. Ds. L. van Buuren.

Levenskunst Teteringen
Levenskunst Teteringen nodigt u op 10 april
a.s. uit voor een lezing door Ad de Keyser
over de inhoud en achtergronden van de
Mathäus Passion. Hij zal aan de hand van fragmenten de diepere betekenis van de tekst en muziek toelichten.
In 1727 werd de Matthäus Passion voor het eerst uitgevoerd.
Sindsdien is hij nooit uit de aandacht verdwenen. In Nederland wordt dit grote werk in de Vastentijd in steeds meer steden uitgevoerd. Al sinds enige jaren staat de Matthäus-Passion van Bach bovenaan de lijst van klassieke muzikale meesterwerken. Bachs muziek geeft troost en kracht aan mensen
die het nodig hebben. Maar zij geeft ook veel te denken!
Hoe is het mogelijk dat de Matthäus-Passion van J. S. Bach
(1685-1750) zoveel mensen diep blijft raken?
Je kunt dit meesterwerk vanuit verschillende gezichtspunten
beluisteren. Een daarvan is spiritualiteit. In de toonzetting van
het lijdensverhaal van Matteüs weet Bach ‘n geestelijke ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar
raken. Bach is daarbij geholpen door de teksten die de Duitse dichter Picander hem aanreikte. Ad de Keyser wil laten
horen hoe je de spirituele ruimte van Bachs Matthäus-Passion kunt binnengaan en zal toelichten waarom mensen geraakt worden door de tekst en de muziek ervan. Dat doet hij
aan de hand van verschillende fragmenten.
Ad de Keyzer, wetenschappelijk medewerker van het Titus
Brandsma Instituut, houdt zich al meer dan twintig jaar bezig
met de muziek van Bach en schreef het boek: ‘Bachs grote
Passie’. Ontdek met hem hoe tekst en muziek samen niets
aan actualiteit hebben ingeboet.
De bijeenkomst vindt plaats in Park Zuiderhout en begint om
19.30 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De mogelijkheid bestaat om voor € 12,50 voorafgaand aan
de lezing een hapje te eten in het Grand Café van Park Zuiderhout. Het is daarvoor wel noodzakelijk om te reserveren
bij de receptie: receptie@parkzuiderhout.nl of tel.: 5784000.
Na afloop is het café eveneens geopend om na te praten.

Uitslag Totdenringse Ballon-Fiësta
Zaterdag 25 februari 2017 werd het carnaval geopend met
het Totdenringse Ballon-Fiësta. Het geduld van de aanwezigen werd dit keer op de proef gesteld want de Prins kwam
later dan gebruikelijk aan. De kinderen kregen allemaal een
ballon gevuld met helium en een kaartje waar zij hun naam en
adres op invulden. Toen jeugdprinses Jovana rond 4 uur het
startsein gaf gingen 300 rode en groene ballonen de lucht in.
De wind stond richting het oosten. Een aantal ballonen kwam
helaas niet verder dan de bomen op het plein.
Er zijn 5 kaartjes teruggekomen uit Duitsland. Bij een kaartje
zat zelfs een foto van de hond die hem gevonden had.
De prijswinnaars zijn: 3e prijs voor Tjev (12 jaar), zijn ballon is
gevonden in Oelde, hemelsbreed 231 km; 2e prijs voor Jann
(4 jaar), haar ballon is gevonden in Göttingen, hemelsbreed
350 km; 1e prijs: voor Tijl (2 jaar), zijn ballon is gevonden in
Treuerbrietzen (nabij Berlijn), hemelsbreed 554 km.
De prijswinnaars krijgen deze week hun prijs uitgereikt.
Namens AKV de Sikken gefeliciteerd.

SCHOONHEIDS
INSTITUUT
7 april van 15.00 tot 19.00 uur

Introductie Micro Needling
PROFESSIONALS VOOR UW HUIDVERZORGING
www.beautyworks-teteringen.nl
E-MAIL: BEAUTY.WORKS@OUTLOOK.COM

SCHIJFSTRAAT 4 4847 SM TETERINGEN
TEL. 076-5816986

We hebben wat te vieren! En daarom gaan we:

Samen - Proeven & Genieten

3 gangenmenu

€34,50 nu tijdelijk €25,00 per persoon
inclusief wijn-bier-BoB-proeverij
Kijk op onze website voor meer info
en reserveer o.v.v. Award

Egelantier
Winnaar Stappen & Shoppen Award
Internationaal 2017

Teteringsedijk 103, 4817 MB Breda
Reserveren? 076-5144092
of www.egelantierrestaurant.nl
Open dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

Tot ziens!

Harmonie Euphonia
Op 8 april om 20.00 uur geeft Euphonia een
concert samen met St. Caecilia Bavel in De
Stee/’t Web. Het wordt ‘n indrukwekkend programma met o.a. Elodie Elshout als soliste. Dit
is de violiste die een paar jaar terug ook te horen was bij
Young Talents in Concert. Zij speelt de muziek uit de film over
Anne Frank en bij dit stuk zullen ook de filmbeelden getoond
worden. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Entree is gratis.
22 April om 20.15 uur: Lente Geblazen met Fanfare Sint Joris
Dorst en solist Pierre Volders.
14 Mei om 15.00 uur: Brel & Brass met muziek van Jacques
Brel uitgevoerd door van Micheline van Hautum. Speciale
gast: Jos Jansen. Kaartverkoop via de Bussel, Oosterhout.

Stem op Artring
Ook dit jaar doet Art Ring mee aan de RABO
clubkascampagne. Artring is de kunstkring
van en voor inwoners van Teteringen. De bijna 30 leden spannen zich in om elk jaar een bijzondere tentoonstelling in ’t Web neer te zetten voor de inwoners
van Teteringen en daarbuiten. Daarnaast versieren we
de zalen van ’t Web met onze schilderijen, afwisselend
met de Fotoclub Teteringen. We verzorgen op verzoek
tentoonstellingen in Park Zuiderhout en geven daar
ook maandelijks schilder- en tekenles voor een aantal
bewoners. Met de RABO clubkasdonatie willen we onkosten van tentoonstellingen en lessen dekken. Dus
bent u lid van de RABO-bank, stem dan op Artring!

“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

M
FYSIO

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
Ook Stichting Hartsafe Teteringen heeft zich opgegeven voor de Rabo club kas Campagne. Leden van de
bank ontvangen voor de stemperiode per post een
unieke code waarmee ze kunnen stemmen.
Van 6 t/m 18 april 2016 brengen zij via www.dichterbijamerstreek.nl hun stem uit op de verenigingen en/of
stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Op basis
van de stemmen krijgt de uitverkozen club subsidie
van de RABO. De bank verdeeld de subsidie op deze
wijze. Wij hebben geld nodig om het A.E.D netwerk
gaande te houden. Steun ons a.u.b.

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

Zjo!On op zoek naar nieuwe leden
Na een zeer succesvolle show in een vol Chassé is Zjo!On
weer bezig met nieuwe nummers en een nieuwe aanpak voor
volgende optredens. Zangers en zangeressen die een uitdaging niet uit de weg gaan en het leuk vinden om deel uit te maken van ‘n hechte, gezellige groep, kunnen zich nu aansluiten.
Zjo!On is een muzikaal showteam dat met liefde muzikale
shows verzorgt. De groep heeft een heel palet aan nummers
die je niet vaak bij andere koren of muziekgezelschappen tegen komt. Hiermee, een repertoire dat uiteenloopt van licht
klassiek, via jazz en musical tot pop en rock, en een aanpak
die het ook mogelijk maakt om als solist te schitteren, onderscheidt Zjo!On zich van andere groepen. De groep zingt niet
de makkelijkste nummers en dan ook nog eens vaak in een
moeilijk arrangement. De uitdaging aan de deelnemers is dus
groot. Nu we weer op weg gaan naar nieuwe hoogtepunten
is het leuk om je aan te sluiten. In iedere stemgroep, zowel bij
de mannen als bij de vrouwen, is ruimte. Als jij er iets voor
voelt, trek dan de stoute schoenen aan en kom eens meedoen bij één van onze repetities. Zjo!On repeteert iedere donderdag van 20.00 tot 22.30 uur in de Dorpsherberg. Verdere
informatie kun je verkrijgen via tel.: 06-22913914. Wij vinden
het in ieder geval leuk als je iets van je laat horen.

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 7 april 2017 - Menu 1
Heldere vermicellisoep; Wienerschnitzel, champignonsaus;
gemengde groente; gebakken aardappeltjes; appelmoes;
bananenvla.
Vrijdag 7 april 2017 - Menu 2
Heldere vermicellisoep; visgratin/amandelen; Hollandaise
saus; doperwtjes; gebakken aardappeltjes; appelmoes; bananenvla.
Vrijdag 14 april 2017 - Menu 1
Uiensoep, gebakken kabeljauw, fijne kruidensaus, rode biet-

jes, aardappelpuure, appelmoes, bitterkoekjesvla.
Vrijdag 14 april 2017 - Menu 2
Uiensoep, hamlapje, jus, koolrabi, kaassaus, gekookte
aardappelen, appelmoes, bitterkoekjesvla.
De kosten voor de maaltijd zijn: € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag telefonisch te reserveren in het Dorpshuis, tel.:
5713579. ‘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.

Atelier/galerie Lia de Craen
Kunstenaar Lia de Craen stelt haar atelier/galerie weer open
voor publiek op zondag 9 april van 14.00 tot 17.00 uur
Lia maakt abstracte schilderijen met structuur en haalt haar
inspiratie uit de natuur. Foto's die ze maakt zijn een uitgangspunt voor haar abstracte werk. Het atelier bevindt zich
aan de Oosterhoutseweg 105. De bezoekers kunnen die dag
door de poort naar de achterzijde. Zie ook www.pictum.nl

