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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

Wat doet de politiek
voor Teteringen?

In verband met de komende verkiezing van de
nieuwe gemeenteraad organiseert de Dorpsraad Teteringen op vrijdag 9 maart van 19.30
tot ± 22.00 uur een politiek café in ‘t Web.
Alle 13 partijen hebben aangekondigd aanwezig te zijn. Een
goede mogelijkheid om de standpunten en de personen van
de vele partijen te leren kennen. Zij zullen immers in de komende vier jaar mede de ontwikkelingen in en rond Teteringen
bepalen. Iedereen is van harte welkom. Na een gratis kopje
koffie (de overige drankjes zijn voor eigen rekening) krijgen
alle partijen de gelegenheid te zeggen wat zij in de komende
vier jaar voor Teteringen gaan betekenen. Door de politieke
versnippering is hiervoor per partij slechts 5 minuten beschikbaar. In deze tijd moet ook een korte reactie worden gegeven
op zeven stellingen die de Dorpsraad heeft geformuleerd.
Deze zijn:
1. De nadruk bij de politiek ligt teveel op de binnenstad van
Breda (ook in de kieswijzer) en te weinig op de wijken en
dorpen.
2. In Teteringen wordt te weinig gebouwd voor starters en
senioren.
3. In Teteringen wordt te weinig sociale woningbouw
gerealiseerd.
4. Woningbouw in de Woonakker kan pas plaatsvinden na
het gereedkomen van de Bouverijen.
5. Het onderhoud van het openbaar gebied in wijken en
dorpen moet gelijk zijn aan het onderhoud in het centrum.
6. In nieuwbouwwijken worden geen woningen meer
aangesloten op het gasnet.
7. Burgerparticipatie en inspraak dragen bij aan de
betrokkenheid van de inwoners bij Teteringen.
Na een korte pauze is er alle ruimte om (korte) vragen te
stellen aan de vertegenwoordigers van de 13 partijen. Deze
avond kan een bijdrage leveren aan het maken van een weloverwogen keuze voor een bepaalde partij of persoon.

De Dorpsraad hoopt op een goede opkomst, immers ook na
de verkiezing is een goed contact met de leden van de gemeenteraad en het College van B&W zeer wenselijk.

‘t Web
Politiek Café/Ladiesrun

Yvonne Brabander organiseert op 9 maart
om 19.00 uur i.s.m. Jeroen Bruins (Bavel),
een politiek café voor Teteringen. Deelname gratis.
Op zondag 11 maart start om 09.30 uur bij ‘t Web de Ladiesrun (2,5 en 5 km). Voor deelname zie www.inschrijven.nl
De kosten bedragen € 3,00. Info: yj.brabander@ziggo.nl
In samenwerking met fysiotherapie Teteringen, Dorpsloop Teteringen en Groenten & Fruit Christiaan Hesselberth.

Het Eetpunt in ’t Web

Menu - vrijdag 9 maart
Tomatensoep; zelfgemaakte lasagne (keuze gehakt of zalm);
chocolade-mousse
Menu - vrijdag 16 maart
Nationale Pannenkoekendag. Gratis soep met pannenkoek!
Menu - vrijdag 23 maart
Broccolisoep; gehaktschotel met paprika en courgette; vla
met verse stukjes fruit.
Menu - vrijdag 30 maart
Heldere bouillon soep; lentestamppot met chipolata worst of
lekkerbekje; vlaflip.
Kosten per maaltijd € 7,50. Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren, tel.: 5713579 of mail: dagbesteding@teamuniek.nl
‘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.

Het Koetshuys van De Meerberg

Zelf alles regelen? Bel Tonny!
06 5438 6800 - 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 11 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Woord- en Communieviering - werkgr. Liturgie
overweging dhr. J. Mertens - Willebrordkoor
Intenties ouders Marinus van Haperen en Maria Buiks; Jan van
Haperen en Toos v.d. Wijngaard; Corrie van Haperen en
Jac v.d. Veeken; Merijntje Schimmel; Kelly Dumpleton;
Jo Snoeren-van Zon; Leida van Poppel-Verkuijl; Toos
Hooghwinkel-van Meer; Nel Akkermans; Cees Kleindop;
Ria v.d. Boomen e.v. Harry van Geffen; Ivonne KremersVandemeulebroeke; Anneke Joosen-Joosen; Riky Hendrickx-van Dongen; Ad van Dun; Jet van Meel-de Jongh;
Louise Hoeben; Wim Leunissen; Frans Ermes; Christina
Backx-Havermans.
Donderdag 15 maart
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje.
09.00 uur Eucharistieviering - Pater B. Wooning
Intenties o.a. Toon van Oosterhout.

Spiritueel leven
We verlangen naar God maar weten ons gehinderd door de
zorgen en bezigheden van elke dag. Een spiritueel mens zei
eens: ‘Als je een hart hebt, kun je gered worden.’ Hij bedoelt
dat het wezenlijke erin bestaat dat we een hart hebben dat
kan meeleven, ontroeren, liefhebben. Zo’n hart kan de foute
kant opgaan, maar ‘t kan ook weer geraakt worden door God.
Vroomheid die het hart niet volgt, is vergeefs. Veel mensen
denken dat onze dagelijkse wereld waarin we leven, een hinderpaal is voor de ontmoeting met God, een kooi waaruit je
moet ontsnappen. Ze denken dat de geest moet loskomen
van het lichaam en al het materiële. Dat is de bedoeling niet.
God is niet in een stukje van mij (het vrome) geïnteresseerd.
Hij is niet op zoek naar engelen. Hij heeft mij op het oog: een
mens van vlees en bloed, met gedachten en gevoelens. Zo
heeft Hij mij geschapen, zo ben ik bedoeld.
Wij zijn geen ongelukjes en de wereld waarin wij leven is niet
minderwaardig. Integendeel, het is de plaats van de grote ontmoeting. In onze wereld wil God ons ontmoeten. Spiritueel
leven is God in al die ‘lichamelijke’ en ‘psychische’ domeinen
van mijn bestaan toelaten. Wanneer dat gebeurt, worden we
‘voltooide mensen’. Die omvorming gebeurt beetje bij beetje
en alleen als wij er mee instemmen. Ze is de diepe zin van ons
leven en van de geschiedenis.
Zelfontkenning en zelfontstijging zijn vergissingen die niet veel
met het christelijk geloof vandoen hebben. God wordt geëerd
in de levende mens. Je ontplooien als mens en naar God
toegroeien, horen samen.
God wil mij hier en nu ontmoeten. Ik mag de plaats van afspraak niet missen: mijn gezin, mijn werk, ontmoetingen, de
gewone dingen van elke dag. Alles dus wat op het eerste
zicht niet spiritueel is.
Diaken Ben Hendriksen
Vastenwandeling
Zaterdag 17 maart is er een Vastenwandeling. Een wandeling
om het hoofd leeg te laten waaien en weer nieuwe energie
op te doen in de voorbereiding op het naderende Paasfeest.
Wij wandelen door het groene buitengebied van de Haagse
Beemden naar de Franciscuskerk. De wandeling begint om
10.00 uur vóór de Lucaskerk en duurt ± 2 uur. In de Franciscuskerk eten we soep met broodjes. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Graag aanmelden voor 15 maart op
het parochiecentrum van de eigen kern.
Parochieavond
Het bestuur van Augustinus parochie nodigt u allen uit voor
de parochieavond op 21 maart om 19.30 uur in de aula van
het Newmancollege, Verviersstraat, Breda. De inloop is vanaf
19.00 uur en de avond duurt tot ongeveer 22.00 uur.

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

Vastenactie 2018
Basisscholen in het hele land komen in actie voor
de kinderen in Mbala, Zambia. Ze zetten zich in
voor dagopvang Sunsuntila, waar weeskinderen
worden opgevangen, en de Victor Braunschool
voor gehandicapte kinderen. De scholen hebben
grote behoefte aan leermiddelen en speelmaterialen. De Victor Braunschool heeft daarnaast ook
speciale materialen nodig zoals een hometrainer
en looprekken. Met de opbrengst wordt ook het
schoolgeld betaald. Met elke € 15,- kan een weeskind een jaar lang naar school. Steunt u de kinderen als ze bij u aanbellen voor een kleine bijdrage?
500 jaar Annakapel
Op 27 en 29 maart zijn er twee activiteiten waarbij
de leerlingen van basisschool De Weilust zijn betrokken. Op dinsdag de 27 maart zal de heer Wim
Joosen op school gastlessen verzorgen over de
geschiedenis van de Annakapel.
Op donderdag lopen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een
uitgezette route van de school naar de kapel. Op drie locaties
onderweg ontmoeten ze een historische figuur: pastoor Jutte,
die iets vertelt o.a. over waarom de kapel juist op die plaats is
gebouwd; een onderwijzer uit de tijd dat de kapel een school
was en een boer uit de tijd dat de kapel een beestenstal was.
Zij vertellen interactieve verhaaltjes van ongeveer vijf minuten.
Aan de hand van een foto worden de kinderen steeds naar
de volgende locatie gestuurd, om uiteindelijk in de kapel uit te
komen, waar zij deelnemen aan de paasviering van de school.
Verder data zijn: 27 mei: religieus aspect, met o.a. workshop
gregoriaans zingen o.l.v. de heer Frans Bullens, aandacht
voor Luther, mooie muziek. Ook het diaconale aspect krijgt
aandacht; 7 t/m 26 juli: noveen en feestelijke eucharistieviering op het feest van Moeder Anna op 26 juli; 22 juli een fietstocht langs kapellen in de buurt; 8 september: Feestelijke
afsluiting van het jaar in het kader van Open Monumentendag: boekpresentatie en inleiding door Leo Fijen. Muzikale
omlijsting door koperensemble ‘Stuiver’.
Halfvasten
De vierde zondag in de vastentijd. In sommige plaatsen wordt
dan nog eens dunnetjes het carnavalsfeest overgedaan, want
de vastenperiode is op de helft. Tijdens de Eucharistie draagt
de priester een roze kazuifel: door het paars van berouw en
inkeer schijnt al het licht van Pasen. En dan Palmpasen. De
zondag voorafgaande aan Pasen. Op deze zondag wordt de
intocht herdacht van Jezus in Jeruzalem. Hij zat daarbij niet
op een paard (het symbool van de overheersende Romeinen),
maar op een ezel, een symbool van nederigheid. Omdat Jezus door de menigte werd toegejuicht met palmtakken, heet
die dag Palmzondag. Op die dag worden ook palmtakjes ingewijd (in weerwil van de naam zijn het meestal buxustakjes),
die door mensen mee naar huis worden genomen om het
huis beschermen tegen bijvoorbeeld blikseminslag en brand.
Het palmtakje wordt achter een kruisbeeld gestoken.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 11 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. 11 mrt. 10.00 uur: Ds. Mw. A. Visser.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 11 mrt. 10.00 uur: Ds. J. Heetderks.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

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

Bloemisterij
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur
Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44 - Teteringen
Tel.: 076 - 5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

Park Zuiderhout nodigt u uit

Culinair genieten
Donderdagavond 8 en 22 maart kunt u genieten
van een heerlijk driegangendiner met een multicultureel tintje. Kosten €18,00 incl. 2 drankjes
naar keuze. Reserveren bij het serviceteam: tel.:
5784000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl.
Optreden Zanggroep Cadans
Zanggroep Cadans viert hun 25-jarig bestaan met een vrijwilligersactie tijdens NLdoet in Park Zuiderhout. Na een hele dag
klussen in het park, verzorgen zij ook nog een optreden!
U bent van harte welkom bij dit bijzondere concert op zaterdag 10 maart om 15.30 uur in de kapel van Park Zuiderhout.
Levenskunst Zuiderhout - ‘Goed ouder worden’
Maandagavond 12 maart is Anja Machielse, hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen, te gast bij Levenskunst
Zuiderhout. Zij geeft ‘n gastcollege over Goed ouder worden.
Concert Kamerkoor Zuid uit Dongen
Het Kamerkoor Zuid heeft de kapel van Park Zuiderhout uitgekozen als locatie voor hun optreden. Zij zullen op een speciaal georganiseerde Levenskunstavond op Goede Vrijdag,
de Musikalische Exequien van Schütz ten gehore brengen.
Het kamerkoor zingt met ± 18 zangers en zangeressen. Zij
worden begeleid door ‘n klavecimbel en een viola da gamba.
Zonnebloemmiddag
De Zonnebloem Teteringen en Park Zuiderhout nodigen u uit
voor het optreden van ‘Ut Gedempt Aove Koor’ op donderdag 15 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Het repertoire bestaat
o.a. uit levensliederen, klassieke en populaire songs en Bredase liederen. U heeft de mogelijkheid om vooraf te genieten
van een tweegangenlunch in het Grand Café.
Serie ‘Leven met Aandacht’
Maandag 19 maart is er weer een bijeenkomst in de reeks
themabijeenkomsten. Een interessant en gezellig uur is het
doel. We vertellen wat ons bezighoudt en luisteren naar een
verhaal. Als afsluiting doen we een meditatieoefening. Yvonne
Geraets, pastoraal werker, begeleidt de activiteit. Welkom!
Meet & Matchtours
Tijdens de Week van Zorg & Welzijn nodigen we professionals
en studenten van harte uit het geheim van Park Zuiderhout te
ontdekken. Met een actieve Meet & Matchtour bieden we een
uniek kijkje achter de schermen. Dé kans om onze organisatie
beter te leren kennen en te kijken of Park Zuiderhout past bij
(jo)uw loopbaanambities. De tours vinden plaats op: dinsdag
13 maart van 14.00 tot 16.00 uur, vrijdag 16 maart van 16.00
tot 18.00 uur en zaterdag 17 maart van 11.00 tot 13.00 uur.
Aanmelden kan op vierjewerk@parkzuiderhout.nl
Meer informatie over de activiteiten vindt u terug op: www.
parkzuiderhout.nl/vieren-van-leven/activiteiten. Of neem contact op met een van de medewerkers van Zuiderhout Buiten.
Graag tot ziens! Vier het leven, in Park Zuiderhout.
Arn. Janssenlaan 46, tel.: 076-578 40 00, e-mail: zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl Zie ook: www.parkzuiderhout.nl

20 maart kijken we naar onze innerlijke mens. Wat is ‘gezond
in de supermarkt’?
Aan het uiterlijke hebben we eveneens gedacht. De landelijke
schoonmaak dag is op 24 maart. Ook in Teteringen helpen
we een handje mee.
Ook serieuze zaken zoals anorexia komen aan bod. Leontien
van Moorsel zal haar project hierover nader toelichten. Ze zal
ook niet nalaten haar carrière te bespreken op de van haar
bekende wijze. 28 maart in Gilze.
Voor de activiteiten van 8, 9, 13, 19 en 20 maart krijg je na
inschrijving verder bericht. Zodra meer bekend is over de lezing van Leontien van Moorsel wordt dit ook bekend gemaakt

Teteringse Tennisvereniging gaat inzetten op Padel

TTV is een mooie en bloeiende tennisvereniging
waar elk lid zijn of haar sportieve uitdaging kan
vinden. Of het nu in competitieverband, op de
wekelijkse toss-avond of samen met vrienden een balletje
slaan is. Vanaf dit jaar wil de vereniging haar leden, en zeker
ook nieuwe leden, een nieuwe uitdaging bieden: Padel.
Deze snelgroeiende sport kan nog het beste worden omschreven als een mix tussen tennis en squash. Het wordt met
een klein racket en een soort tennisbal in een ‘kooi’ gespeeld
waarbij de speelhelften van elkaar gescheiden worden door
een net. De bal wordt over het net op de speelhelft van de
tegenstander(s) geslagen worden, zonder dat de bal eerst
één van de wanden raakt. Het doel is om de tegenstander(s)
te beletten de bal terug te slaan. De bal blijft echter in het spel
als deze eerst de grond raakt en nadien één van de wanden.
Dit zorgt voor langere rally’s en meer spelplezier. Dit betekent
ook dat tactiek belangrijker is dan kracht, aangezien de bal
steeds kan terugkeren. De sport wordt zowel recreatief als
competitief beoefend. Het kent zowel enkel- als dubbelspel.
Ontstaansgeschiedenis
Padel ontstond in 1969 in de Mexicaanse badplaats Acapulco. De bedenker van padel was een rijke zakenman. Hij
had thuis niet genoeg plaats om een tennisterrein te laten
plaatsen, dus bedacht hij een soortgelijke sport. Hij bakende

Vrouwen van Nu heeft in
maart de ‘bewust leven’
maand op de volgende

data verschillende activiteiten:
1 maart hebben we onze bijeenkomst in De Dorpsherberg
met Miram Haagh (de wethouder) en Rachid al Kahja (onze
‘wijkagent’).
Op 8 maart hebben we een lunchbijeenkomst bij ONS met
onze wethouder Miriam Haagh. Hierbij ontmoeten sterke
vrouwen van verschillende verenigingen elkaar.
9 maart vinden we elkaar terug in ’t Bakhuis om 20.00 uur bij
de film ‘The Way’ over bijzondere ontmoetingen op weg naar
Santiago.
Op 13 maart zijn we te vinden in ‘t middelpunt van ons dorp,
de kerk. Plaats van beleving, maar ook beeldbepalend in ons
dorp nu. En in de toekomst?
Jong van geest betekent ook blijven bewegen. Een bijzondere vorm hiervan is Yoga. Op 19 maart kunnen we in ’t Web
hiermee kennis maken.

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Kapster, bij u aan huis. Professioneel en ervaren. Overdag en
avond. Makkelijk en niet te duur. Tel.: 06-21558173. Tot ziens!
Nieuw: Strijkservice in Teteringen. Voor al uw strijk. Voor informatie bel, tel.: 06-20873275.
Swan Yoga, yoga voor iedereen! Ontspanning, massage,
kracht. Proefles € 6,00. Zie ook: SwanYoga.nl
Heren knipcursus. Start 14 april, ook voor herintreders.
Zie: www.styleline.nl of bel tel.: 06-12158097.

een terrein van 10 op 20 meter af met 3 tot 4 meter hoge
muren. Een net scheidde beide zijden. Aangezien het veld
kleiner was, dacht hij eraan om niet met tennisrackets te spelen, maar met kleinere houten rackets. In de jaren 70 werd
de sport geïntroduceerd in Argentinië, hier groeide padel uit
tot een nationale sport met meer dan 10.000 terreinen en 2
miljoen beoefenaars. In Spanje werd het aantal van 1 miljoen
spelers reeds bereikt in de jaren 90, en is het momenteel de
tweede populairste sport, na voetbal, met 5 miljoen beoefenaars. Het is één van de snelst groeiende sporten ter wereld,
met wereldwijd ongeveer 10 miljoen padelspelers.
De vereniging is van plan om het komend seizoen 2 padelbanen aan te leggen. Deze komen in de plaats van een bestaande tennisbaan. De aanleg wordt deels uit eigen middelen gefinancierd en deels wordt gebruik gemaakt van subsidie
die door de gemeente Breda beschikbaar wordt gesteld. De
Rabobank draagt een deel bij vanuit het Stroomversnellingsfonds. De uiteindelijke beslissing om padelbanen aan te leggen lig bij de leden. Op 15 maart wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd om leden de mogelijkheid te
geven zich uit te spreken over het voornemen. Daarmee heeft
elk lid de mogelijkheid om bij te dragen aan het versterken
van de sportieve toekomst van de eigen vereniging.

Cursus Bloemschikken
SVT/KBO

Op vrijdag 16 maart a.s. om 09.30 uur organiseert de SVT/KBO voor de leden een cursus
‘Bloemschikken’ in ‘t Web. De eigen bijdrage
is €9,00, dit is voor de bloemen en een heerlijk kopje koffie/thee. Graag zelf een bakje of schaaltje meebrengen. Wij
wensen u veel bloemschikplezier en zijn benieuwd naar
uw creaties. U kunt zich telefonisch opgeven bij Ietje tel.:
5812368 (graag voor 12 mrt. i.v.m. bloemen-aankoop).

water en sterven af waardoor er ruimte komt voor boomsoorten die wel graag natte voeten krijgen. Zo moet een afwisselend gemengd bos ontstaan. We gaan lekker struinen en
genieten van deze gedaanteverwisseling. Het is in deze tijd
van het jaar erg nat dus doe je laarzen aan!
Vertrek om 14.00 uur vanaf Rest. De Steengroeve, Industriestraat 24 in Chaam. De wandeling duurt anderhalf tot twee
uur en is vrij toegankelijk.
Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie
kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

GUNSTIGSTE in de regio. OPSLAG particulier
en zakelijk vanaf 1 m². Verwarmd, beveiligd en
geventileerd. GOED bereikbaar. Tel.: 076-3033544.
www.markoever.nl - info@markoever.nl

Yvonne Brabander
lijst CDA - nr.10
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IVN natuurwandeling
Chaamse bossen

Zondag 11 maart kunt u op pad met de natuurgidsen van IVN Mark & Donge om de
metamorfose van deze vroeger tamelijk saaie bossen te
ontdekken. De een z’n dood is een ander z’n brood. Dat
gaat zeker op voor de bomen in de Chaamse bossen.
Tot voor kort stonden hier vrijwel uitsluitend naaldbomen.
Door het afdammen van sloten zijn delen van dit bos weer
moerassig geworden. Dennenbomen kunnen slecht tegen

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Revalidatie tijdens en na kanker

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

076 7510345

L. v.d. Westen Montage
Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:
Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Hoolstraat 65
4847 AB Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975
www.michelzandvliet.nl

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

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

Alle leden en
vrijwilligers van
r.k.v.v. DIA
feliciteren
hoofdsponsor

met de opening
van de vernieuwde
winkel en praktijk

Heistraat 2 - Teteringen - www.snoerenvoetspecialist.nl

