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Laat de watervogels
maar komen!
In de afgelopen maanden is er in de uitgestrekte
Lage Vuchtpolder hard gewerkt om een groot
deel om te vormen tot een 110 hectare groot waterrijk natuurgebied voor weidevogels. Via een ingenieus systeem wordt schoon water door dit gebied geleid. Dat water
is afkomstig uit de grote watervlakte van de Waterakkers dat
gevuld wordt met regenwater vanuit de gescheiden rioleringssystemen. Voordat dit water uit het zuidelijke deel van de
Waterakkers wordt afgevoerd naar de Vuchtpolder wordt dit
door de rietvelden gezuiverd en naar het noordelijke schoen
deel van de Waterakkers geleid. Het waterbeheer van ‘t nieuwe natuurgebied wordt geregeld door sluizen welke geplaatst
zijn in een zogenaamde ‘redoute’ die tevens dient als uitkijkpost. Er is ook een dergelijke uitkijkpost vlak bij de kinderboerderij. In het niet toegankelijke gebied komen runderen te
lopen om de vegetatie te beheersen. Vol verwachting wordt
uitgekeken naar het effect van deze vernatting op de vogelstand van met name kievieten, tureluurs en andere vogels die
liefhebber zijn van nat grasland. Het bezoek aan dit gebied en
alle voorzieningen is zeker de moeite waard!

Ben er onderste boven van!

Carnaval 2017
Ik kan terug kijken op een geweldige carnaval. Dit begon al
met het scholenbezoek op vrijdag. Animo was verrassend
groot van zowel de kinderen als de leerkrachten, mooi verkleed om een feestje te bouwen, geweldig. Intocht was ook
mooi geregeld door AKV en Raad van 11. Zondag visitebezoek afgelegd en daarna zuiderhout bezocht. Optocht, vanwege slechte weer was ik er wel onderste boven van dat er
zoveel publiek aanwezig was, geweldig. Dit hebben de bouwers zowel jong als oud gewoon verdiend. Carnaval vier je
immers met z’n allen. Lampionnenoptocht op dinsdag was
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ook groot succes, altijd leuk te zien om zo door de straten
van Totdenringen te lopen. De Sik in vlammen opgegaan,
daar was ook veel bekijks, en gelijk daarachter een spectaculair vuurwerk, geweldig. Afscheid op dinsdag was goed
geregeld door Raad van 11. Wil nogmaals mijn dank uitbrengen aan, AKV, Raad van 11, kapellen, verenigingen, kasteleins, vrijwilligers, commissieleden, Sikken en Sikkinnen van
Totdenringen, vrienden en kennissen. Het was allemaal gewoon, geweldig!
Groetjes van Prins Nillis dun 1-ste

Van KBO naar SVT
Op 22 februari was de W. Alexanderzaal van ’t Web
vrijwel geheel gevuld met deelnemers aan de Algemene Ledenvergadering van de Teteringse seniorenvereniging.
De middag begon met een korte inleiding over het belang van
binding tussen senior-dorpsgenoten. Vervolgens kwam de
huisvesting van de binnen-activiteiten ter sprake. De bekostiging daarvan heeft de vereniging in de afgelopen maanden de
nodige kopzorg opgeleverd. Na een periode van onzekerheid
wordt ‘het onderdak’ in 2017 nu gedeeltelijk door de gemeente gesubsidieerd en gedeeltelijk uit de financiële reserves van de vereniging. Daardoor kunnen alle geplande activiteiten in 2017 gewoon doorgaan. Voor volgend jaar bestaat
er geen zekerheid over de betaalbaarheid van ‘de bescherming tegen weer en wind’, reden waarom door het bestuur is
voorgesteld om de contributie in 2018 met een klein bedrag
te verhogen. De vergadering stemde hier mee in. De vraag is,
of dit voldoende is, om de huisvestingskosten in de komende jaren te kunnen dekken. Het bestuur zal hierdoor kritisch
moeten gaan kijken naar inkomstenbronnen, dan wel naar de
balans tussen inkomsten en uitgaven. Dit kwam ook tot uitdrukking bij de beantwoording van de schriftelijke en mondelinge vragen van actief meedenkende leden. Verder vond het
voorstel om de naam KBO te wijzigen in SVB (Seniorenvereniging Teteringen) ruime instemming bij de verzamelde leden. Deze uitkomst wordt gecommuniceerd met koepelorganisatie KBO-Brabant. Na de pauze met een versnapering

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

werd de bijeenkomst afgerond met de bestuursverkiezing.
Bijzondere vermelding verdient Antoon Broeders, die na een
‘verlenging’ van een jaar definitief afscheid nam, met bijzondere dank voor zijn expertise en hulpvaardigheid binnen de
vereniging. Tot besluit volgde de verfilming van een deel van
een show van een van Nederlands grootste cabaretiers. Dit
bleek gezien de reacties voor een vervolg open te staan,
waarvan akte. Al met al een middag, waarin zoals het hoort
serieuze besluiten werden genomen, maar die desondanks
zoals gewoonlijk vrolijk en gezellig werd afgesloten.

ZORG AAN HUIS
DOOR
ZUIDERHOUT

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK

Ook voor zorg aan huis bent u bij
Zuiderhout aan het goede adres!

Tel.: 076-5713203
Zondag 12 maart Tweede zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Woord- en Communieviering - werkgr. Liturgie
overw. dhr. J. Mertens - Willebrordkoor
Intenties Lisette Wortelboer-de Jonghe (jgt); overl. fam. Wortelboer; ouders Marinus van Haperen en Maria Buiks; Jan
en Toos van Haperen-v.d. Wijngaard; Jac en Corrie v.d.
Veeken-v. Haperen; Merijntje Schimmel; Kelly Dumpleton; Marieke Wohrmann; Jacques Biemans; Hubert
Fijneman; Dien Langen-Kleindop; Marie Louise de
Bruijn-Pinxteren; Jan van Gurp; Herman Damen;
Thijs Evers e.v. Anny Rosch; Jacques en Pop OomenVerpaalen; Leo Drummen; Riky Hendrickx-van Dongen;
Jo van Vugt- Dikmans; Toon Joosen e.v. Jack Aarts;
ouders Pauwels-Vermeulen; Jacques Alberts;
Ivonne Kremers-Vandemeulebroeke; Louise Hoeben;
Leida van Poppe - Verkuijl.
Dinsdag 14 maart
19.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owusu
Donderdag 16 maart
09.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owusu

Uit het pastoraal team
Iemand echt aandacht geven is leven, de ander brengen bij
zijn eigen wezenskern. Het is het beste in hem of haar wakker roepen. Aan iemand denken en zijn naam weten, brengt
zomaar geluk in iemands leven. Geen mens wil een nummer
zijn, verdwijnen in anonimiteit, de grauwe massa. Om je te
kunnen ontplooien, de unieke mens te zijn die je bent, verlang
je naar aandacht, verlang je ernaar eens geprezen, bewierookt te worden. Uit de verhalen weten wij, dat Jezus aandacht had juist voor mensen, die onopgemerkt bleven, weggedrukt of over het hoofd gezien werden. Zijn aandacht hoefden zij niet te trekken: Hij zag hen. Allen kennen we het menselijk verlangen naar aandacht een we kennen ook mensen
die onze aandacht nodig hebben. Mogen wij in deze veertigdagentijd tijd nemen om aandacht te besteden aan onszelf,
ons leven en aan de mensen die onze aandacht graag willen
hebben. Meer nog dan anders wordt ons in deze dagen gevraagd dat de oude mens, Adam, in ons sterft, en de nieuwe
mens, Christus, in ons opstaat.
Pater Edmund Owusu
Vastenactie
Dit jaar staat de vastenactie in het teken van ‘Eilanden van
hoop’, plaatsen in San Salvador waar kinderen opgevangen
worden om ze uit de jeugdbendes te houden. Om aan te geven waar deze kinderen mee geconfronteerd worden de volgende gedachte van een van hen: ‘Vanmiddag bleven we
binnen want er was politie op straat. Ik was bang dat agenten met ons wilden praten. Iemand kan dat zien. En horen.
Iemand kan het doorvertellen. Mijn oudste broer is een paar
jaar geleden verdwenen. Niemand zag iets. Niemand hoorde
iets. Iedereen zweeg. Mijn moeder kijkt soms nog naar zijn
foto aan de muur. En zwijgt.’ De ‘Eilanden van hoop” proberen kinderen te motiveren om iets van hun toekomst te maken.
Vespervieringen
Elke woensdag in de 40-dagentijd is er in de Lucaskerk om
19.30 uur een oecumenische vesperviering. Wees welkom.

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

Bisschop Liesen
Bisschop Liesen legde op woensdag 1 maart gelovigen de
as op. Hiermee begint de Veertigdagentijd. Aan het slot van
de viering overhandigde bisschop Liesen de gewijde as aan
de aanwezige permanente diakens van het bisdom. Zij nemen die mee naar hun parochies om, daar waar geen priester aanwezig is om de eucharistie te vieren, de gelovigen de
gewijde as op te leggen. In de homilie stond de bisschop stil
bij de betekenis van de Veertigdagentijd. De Veertigdagentijd
gaat over heel ons leven. Het vasten heeft betrekking op de
manier waarop we onze persoonlijke behoeften bevredigen.
Het geven van aalmoezen raakt onze inzet voor de andere en
het bidden raakt onze relatie met God. De Bisschop wees erop dat dit de hoofdterreinen van ons bestaan zijn. Jezus zegt
dat we vasten, aalmoezen geven en bidden voor de Vader
die in de hemel is. In ons geloof komt het aan op onze innerlijke gezindheid, de oprechtheid tegenover God en onszelf.
Het gaat om ons hart. ‘God wil ons raken in ons hart. Het
hart is de plaats waar al deze drie terreinen samen komen.
God doet een beroep op ons hart, dat wij van harte met Hem
omgaan,’ aldus bisschop Liesen.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 12 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. 12 mrt. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 12 mrt. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Zo. 12 mrt. 19.30 uur: Taizévesper.

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

Levenskunst Josha Zwaan
Wij nodigen u uit voor een lezing bij Levenskunst in Zuiderhout door Josha Zwaan.
Zij zal als uitgangspunt haar roman Parnassia nemen. Zij baseerde haar roman op historische feiten: in
het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog werd het voor
ondergedoken joodse kinderen vaak beter geacht bij hun
christelijke pleegouders te blijven dan terug te keren naar hun
eigen familie. Als gevolg hiervan is over honderden kinderen
jarenlang strijd gevoerd tussen joodse en christelijke organisaties. Het is 1942 en de vervolging van joden in Nederland
wordt steeds grimmiger. De kleine Rivka wordt door haar ouders ondergebracht bij een kinderloze dominee en zijn vrouw
in Zeeland, die zich liefdevol over haar ontfermen. Rivka wordt
Anneke en voor de buitenwereld zijn haar ouders omgekomen bij het bombardement op Rotterdam. Wanneer na de
bevrijding haar vader en haar broertje Simon op de stoep
staan om haar op te halen, herkent ze hen niet meer en kiest
ze voor een nieuw bestaan als Anneke. Parnassia is een ontroerend verhaal over een moeder-dochterrelatie, identiteit en
de vernietigende werking van leven met een geheim.
In haar lezing vertelt de schrijfster over de aanleiding om deze
roman te schrijven; ze licht de historische omstandigheden
toe en haar eigen relatie tot het onderwerp, ze leest voor uit
de roman en vertelt over de vele reacties die het boek opgeroepen heeft zowel vanuit Joodse als christelijke kring. Na de
pauze gaat de schrijfster in gesprek met het publiek over Parnassia en haar andere romans en over haar essays.
Josha Zwaan (1963) woont en werkt in Zutphen. Zij is als docent verbonden aan de Schrijversacademie en schrijft onder
meer in dagblad Trouw en tijdschrift Volzin.
De bijeenkomst op 13 maart 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:receptie@parkzuiderhout.nl of tel.:
5784000. Na afloop is het café eveneens geopend.

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

Kom sfeer proeven
in Park Zuiderhout
Tijdens de landelijke ‘Week van Zorg & Welzijn
2017’ bruist Park Zuiderhout van de extra activiteiten. Belangstellenden in (vrijwilligers)werk,
wonen, welzijn en zorg zijn van 11 t/m 18 maart van harte
welkom om sfeer te proeven.
Op zaterdag 18 maart vindt er een kennismakingsdag plaats
voor zorgprofessionals, geïnteresseerden in vrijwilligerswerk
en mensen op de wachtlijst. Deze kennismaking bestaat uit
twee workshops over gezond en positief ouder worden en
een rondleiding over het park. Ook zijn gedurende de gehele
week alle clubs en activiteiten toegankelijk voor geïnteresseerden van buiten Park Zuiderhout. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.parkzuiderhout.nl

Informatiebijeenkomst
zorgaanbod en zorgvraag

Onder deze titel wordt door het Kruiswerk Teteringen en de
huisartsenpraktijk Teteringen op vrijdag 17 maart a.s. een
themamiddag georganiseerd i.s.m. Vrouwen van Nu en KBOTeteringen. Huisarts Jantine de Kam zal deze middag in gesprek gaan met de aanwezigen over zorgaanbod en zorgvraag. De centrale vraag daarbij is: Wat is passende zorg?
Als thema van haar voorlichting kiest zij: Niet alles wat kan,
hoeft! Vragen die hierbij een belangrijke rol spelen, zullen aan
bod komen, zoals: hoe kunt u zelf meedenken en meebeslissen over zorg in de toekomst, die passend is bij uw wensen?
Hoe geef je aan een behandeling niet meer of juist wel te willen? Wat is de kans op overleving na reanimatie? Wat is de
kwaliteit van leven na reanimatie? Is een wilsverklaring zinvol
en wat kan of moet daar in staan?
Kortom een middag met informatie over welke keuze en mogelijkheden u hebt voor het verkrijgen van passende zorg en
vervolgens hoe dit vast te leggen.
Hebben deze vragen ook uw interesse gewekt en wilt u hier
mee over horen, dan bent u welkom in de Alexanderzaal van
‘t Web. De bijeenkomst is van 14.00 uur tot 16.00 uur. Graag
aanmelden via e-mail: kruiswerkteteringen@kpnmail.nl of tel.:
076 - 5873025 (Truus van Casteren).
Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u elke vrijdag met
uw vragen terecht in ‘t Web bij het spreekuur van 11.00 tot
12.30 uur. U kunt ook bellen naar 5322173 (Jan Spruit) of
5932646 (Johan Weijters), beiden bestuursleden van SKT.

KinderKledingBeurs
Teteringen
2e-hands kinderkleding verkopen en kopen
Het is weer tijd voor de voorjaars-/zomerbeurs van KinderKledingBeurs Teteringen! Op zaterdag 25 maart 2017 kan er
van 09.30 tot 12.30 uur weer volop geshopt worden in ‘t Web.
Zomerjassen, (korte) broeken, rokjes en jurkjes, t-shirts, baden sportkleding en nog veel meer in de maten 80 t/m 188.
Heb je kinderkleding in deze maten verkoop ze via KinderKledingBeurs Teteringen! Op onze website is terug te vinden op
welke dagen en adressen je de kleding kunt inleveren en hoe
je de kleding aanbiedt. In verband met het grote kledingaanbod worden er maximaal 200 lijstnummers uitgegeven. Lever
je kleding dus tijdig in. Kijk op www.kinderkledingbeursteteringen.nl voor meer info. Wij zijn ook te vinden op Facebook.

www.United4Kika.nl
Eind juni gaat team www.United4Kika.nl deelnemen aan de
Giro di Kika. Met deze toertocht in Italië van meer dan
900km en 15.000 hoogtemeters wil het team United4Kika
zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika, Kinderen
Kankervrij. Sinds kort is United4Kika begonnen met het

inzamelen
van kroonNieuwe lessen in maart
kurken van
frisdrank
en bierflesjes. De
kroon-kurken, ook
wel kroondoppen
genoemd,
worden al
door de
horeca in
Info-ochtend 11 maart
Teteringen
ingeza10.00 - 11.00 uur
meld. Nu
kunnen
www.dbcplexus.nl
ook particulieren
hun steentje bijdragen door
de doppen
bij Mitra
Ad van Dongen in de speciale ton te deponeren.
Hierbij geldt: elke dop is er een! Team United4Kika bestaat uit
13 wielrenners, 5 begeleiders en 2 ambassadeurs Steven
Rooks en Danny Nelissen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@united4kika.nl

KBO Bloemschikcursus
Vrijdag 17 maart 2017 om 09.30 uur is de cursus
Bloemschikken in ons Dorpshuis. De kosten voor
deelname zijn € 8,00 incl. kop koffie/thee. Graag
zelf een bakje of schaaltje meebrengen.
Wij wensen u veel bloemschik plezier en zijn benieuwd naar
uw creaties. U kunt zich opgeven bij Ietje, tel.: 076-5812368
(graag voor 13 mrt. ivm. bloemen aankoop).

Mama Cafe Teteringen
Op woensdag 15 en vrijdag 17 maart is het weer zover, de
volgende editie van Mama Cafe Teteringen in ‘t Web. Wat we
gaan doen is nog een verrassing, maar houd onze Facebook
pagina in de gaten! Wij zorgen weer voor een leuke activiteit
voor de kinderen, zodat de ouders met elkaar kunnen kletsen.
Inloop van 10.00 uur tot 12.00 uur, activiteit rond 11.00 uur.

Chairyoga bij Plexus
Plexus start nieuwe lessen in maart. Pilates op maandag 13
maart van 9.00 uur tot 10.00 uur, Stretch-les op woensdag
15 maart van 9.00 uur tot 10.00 uur en Chairyoga op woensdag 22 maart van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Chairyoga is een fijne yogales op en naast de stoel waarbij je
hele lichaam wordt versterkt en gestrekt. Een fijne les voor
alle leeftijden, als je niet meer goed op de grond kunt zitten,
een bewegingsbeperking hebt of het gewoon fijn vindt om in
de middag te bewegen.
Op zaterdag 11 maart is er weer een info-ochtend van 10.00
tot 11.00 uur. Loop gerust eens binnen! (www.dbcplexus.nl)

10e Jubileum Atelier Lia de Craen
Atelier Lia de Craen viert haar 10-jarig jubileum op 12 maart
a.s. van 14.00 tot 17.00 uur. De officiële opening zal plaatsvinden om 15.00 uur. Er is een mooie expositie te zien van
abstracte materieschilderijen van Lia de Craen, maar ook zijn
er bronzen beelden van Jan van Strien die als gastexposant
zijn werk tentoonstelt en ook aanwezig is. ‘Jaren geleden
vroeg hij me te komen exposeren in zijn galerie, dat was mijn
eerste expositie in een echte galerie. Jan enthousiasmeerde
me door te gaan met de kunst en al die jaren zijn we elkaar
blijven volgen en goede vrienden geworden’, aldus Lia.

Nu exposeert Lia in binnen- en buitenland en is geen onbekende in de kunstwereld. Afgelopen augustus werd haar
werk nog door het beroemde Saatchi Art Gallery in New York
in het zonnetje gezet.
Ter gelegenheid van het jubileum zal er gezellige muziek zijn,
hapjes en een drankje. Nieuwsgierig? Kom een kijkje nemen,
het is zeker de moeite waard. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Meer informatie staat op www.pictum.nl

Optocht Totdenringen
Het waren echte diehards, groot en klein, die zich niets maar
dan ook niets aantrokken van het erg regenachtige weer.
Zoveel vocht van boven hebben we in jaren niet gezien in dun
Optocht. Met een aantal van 14 deelnemende groepen aan
de Juniorenoptocht overtroefde deze het aantal inschrijvingen van de Senioren (toepasselijk 11). Wie de jeugd heeft,
heeft de ... dus met een beetje goede wil zit het wel snor met
de optochten in de komende jaren. Mede dankzij Kitty en
Marinka, die de basisscholen sinds dit jaar met een lesprogramma intensief betrekken bij Carnaval, was de Juniorenoptocht, ook in aantallen deelnemers erg goed
Fysiotherapie
gevuld en bovendien kleurrijk. CV de Smarties: proficiat met het opnieuw winnen van de Publieksprijs.
Manuele Therapie
Voor wat betreft de Seniorenoptocht: Leutband
Geriatrie Fysiotherapie
‘Kzoutniewete reed, net als vorig jaar, met een legerOncologie Fysiotherapie
truck voorop en moesten uit het hoofd spelen om hun
muziekboekjes niet weg te laten regenen. Er werd het
Oedeemtherapie
nodige liedje herhaald.
FysioFit
In de categorie A heeft CV de Feestverkens dit jaar de
ander bouwers overtroffen met ‘All you need is Love’
(proficiat met jullie wel verdiende 1e prijs!). Zij worden
gevolgd door CV Bolleke Pretvet. Dit jaar stak CV Gekzat minder tijd in de bouw en CV d’n Kaai haalde de
platte kar met zwembad van vorig jaar uit de schuur.
Hopelijk hebben zij volgend jaar meer tijd om hun
Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
bouwkwaliteiten tot uiting te brengen.
Daarnaast waren er nog twee wagens, uit Terheijden
Revalidatie tijdens en na kanker
en Blauwe Sluis (ja echt), die de Seniorenoptocht kwamen versterken. De loopgroepen C maakten er, ieder
voor zich weer een mooi feestje van. Ook zij lieten zich
niet uit het veld slaan. De aanmoedigingsprijs ging
naar de debuterende CV de Zeekoeien. De jaarlijkse
Publieksprijs ging naar CV Bolleke Pretvet.
Praktijk Fysiotherapie
Vanwege de weersomstandigheden reed de Optocht,
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen
opnieuw begeleid door een groep ervaren verkeersregelaars, in een recordtempo door Teteringen. Om
15.00 uur was iedereen binnen. Dat wil zeggen, kon

M
FYSIO

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

www.my-fysio.nl

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

iedereen binnen zijn. Op het Sikkenplein vierden de zelfbouwers na afloop, onder hun geïmproviseerde partytenten, hun
eigen feestje. Het was daar als vanouds nog een poos luidruchtig, maar ook erg gezellig.
De Optochtcommissie spreekt een woord van dank uit naar
iedereen die deze Optocht tot een succes heeft gemaakt.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar EHBO, verkeersregelaars en juryleden. Emile, opnieuw bedankt voor het belangeloos beschikbaar stellen van jouw atelier voor het juryberaad.
Optochtcommissie Stichting AKV de Sikken

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 10 maart 2017
Gebonden venkelsoep; lasagne; gemengde salade; stokbrood; vruchtenkwark.
Vrijdag 17 maart 2017
Chinese tomatensoep; kip met zoetzuursaus; mihoen goreng;
sperzieboontjes; kroepoek; rauwkostsalade; vruchtenkwark.
De kosten voor de maaltijd zijn € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag telefonisch te reserveren in het Dorpshuis, 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.

Bloemisterij

Weekend Agenda
Vrijdag 10 maart van 14.00 tot 17.00 uur
Nostalgiemiddag: mooie en gezellige muziek met filmbeelden
Zaterdag 18 maart van 15.00 tot 17.00 uur
Euphonia Jeugdconcert ‘Over the Top’
Zaterdag 25 maart van 08.30 tot 12.30 uur
Kinderkledingbeurs Teteringen

IVN - Natuurwandeling Mastbos
Zondag 12 maart kunt u gaan recreëren in de ontluikende natuur van dit gevarieerde bos. Vertrek om 14.00 uur v.a. parkeerplaats café ‘De Kogelvanger’, Galderseweg 55 in Breda.

www.bloemisterijaarts.nl
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur

Bloemisterij Aarts-Hoolstraat 44

