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DORPSRAAD TETERINGEN

Wijkzaken op bezoek
in Teteringen

Op woensdag 1 augustus heeft een delegatie
van de afdeling Wijkzaken van de gemeente
Breda onder leiding van wethouder Bos een
bezoek gebracht aan Teteringen. Dit moet
gezien worden een kennismaking met de grote stad in al
haar facetten voor deze nieuw wethouder afkomstig uit de
juridische wereld. Bij Wijkzaken zijn twee wethouders betrokken, de ons bekende Miriam Haagh voor het sociale deel en
Greetje Bos voor veiligheid, onderhoud en de meer technische zaken. Tevens heeft zij in het college de verantwoordelijkheid voor de energietransitie (van het gas af!) . Na een fietstocht door de Bouverijen en over het Willem Alexanderplein
is de afdeling wijkzaken door een aantal vertegenwoordigers
vanuit het dorp bijgepraat over de actuele zaken die in Teteringen spelen: bouwen in het algemeen en speciale aandacht
voor CPO, veranderingen afvalservice, afvalbakkenbeleid,
buurtpreventie, ontwikkelingen op het sportpark, verkeer en
nog veel meer. Uiteraard is ook ruim aandacht besteed aan
de plannen voor het nieuwe winkelcentrum en ook de stand
van zake rond de bouw van een gezondheidscentrum op of
rond het Willem Alaxanderplein zijn de revue gepasseerd. Wat
betreft dat laatste is de hoop uitgesproken dat er door het
College van B&W snel een besluit wordt genomen, zodat verder gewerkt kan worden aan mogelijke aanpassingen aan het
bekende oude hart van Teteringen.

Heemschuur de Stee open

In 1999 hebben de Verenigde Naties 12 augustus
uitgeroepen tot Internationale Dag Van De Jeugd.
Deze Dag staat volledig in het teken van kinderen
van 15 tot 24 jaar (de VN’s officiële definitie van
‘jeugd’) en wat zij betekenen voor de wereld.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst wie kent die uitspraak
niet? Immers wie investeert in de jeugd kan hier in de toekomst profijt van hebben. Het is echter ook van groot belang

dat de jeugd kennis heeft genomen van het verleden en met
name van de eigen woon-en werkomgeving. Daartoe is alle
gelegenheid in Heemschuur de Stee met al zijn stijlkamers en
gereedschappen van weleer.
De jeugd (en natuurlijk ook de oudere) is hierbij dan ook van
harte uitgenodigd om zondag een bezoek te brengen aan
het museum, gelegen aan het Zuringveld 1a in Teteringen.
De heemschuur is geopend van 14.00-16.00 uur, de entree
is gratis.
Verdere informatie kunt u vinden op de website www.teteringserfdeel.nl

Wielerronde Teteringen

Dit jaar zal de jaarlijkse wielerronde (wederom voorafgaand aan de Dorpsloop) op
zondag 26 augustus a.s. worden gehouden;
Wielerronde dit onder auspiciën van de Brabantse WielTeteringen erfederatie (BWF).
Er zal gestart worden in twee trimmerscategorieën. De categorie 50+ zal van start gaan om 10.00 uur, de categorie
50- vertrekt om 11.30 uur. De afstand bedraagt voor beide
categorieën 50 km.
De BWF biedt de gelegenheid voor iedereen om te starten op
een daglicentie. Info voor startende renners is te vinden op
www.brabantsewielerfederatie.nl/index.php/wedstrijden-bijde-bwf/info-startende-renners
Parcours: 1,3 kilometer rondom de kerk. Start/finish op het
Hoeveneind, ter hoogte van Zandgouw. Dan om het WillemAlexanderplein heen, daarna rechtsaf Kerkstraat, linksaf Varendonk, linksaf Steenbergen, linksaf Hoeveneind. Inschrijven
in café de Dorpsherberg aan het Willem-Alexanderplein 4.
Meer informatie: Frank Langen, cfm.langen@kpnmail.nl

29e Dorpsloop

Op zondag 26 augustus is het weer zover:
dan wordt alweer voor de 29e keer de DorpDorpsloop sloop Teteringen georganiseerd.
Teteringen Het parcours heeft een exact gemeten lengte van 2.500 meter. De 5 km voor heren en dames begint om
14.00 uur. De 10 km voor heren tot 35, heren masters 35-44,
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heren masters 45-54, heren masters 55+, dames tot 35 en
dames masters 35+ begint om 15.00 uur.
Op 26 augustus a.s. hopen we weer diverse toppers uit de regio, maar ook veel Teteringse lopers te mogen begroeten op
de 5 km of op de 10 km. Voorinschrijven kan nu al via www.
dorpsloop.nl of www.inschrijven.nl (kosten € 5,50 te betalen
via IDEAL). Deelnemers kunnen hun startnummer (+ voetchip)
afhalen in De Dorpsherberg (via zij-ingang) op zondagmiddag
26 augustus vanaf 12.30 u tot een half uur voor de start. Ook
op de wedstrijddag zelf kan nog ingeschreven worden, maar
dan bedragen de kosten € 7,- (pinnen is helaas niet mogelijk).
Meer informatie via info@dorpsloop.nl

Raboloop

Nog enkele nachtjes slapen, dan wordt alweer de 24e Raboloop gehouden. In 1995 werd deze loop, destijds vanwege
het 200-jarig bestaan van de voormalige gemeente Teteringen, voor het eerst georganiseerd.
Om 16.30 uur starten de leerlingen van groep 1 t/m 4 voor
hun 800 meter (1 ronde). Een half uur later zijn de groepen 5
t/m 8 aan de beurt om 1.600 meter (2 ronden) te lopen. Naast
prijzen voor de beste lopertjes is er voor elk kind een medaille
en een verfrissing.
Bovendien vindt, in samenwerking met het Jeugdcomité, om
16.00 uur door Jump een gezamenlijke warming up plaats op
het Willem-Alexanderplein. Alle reden dus om je alsnog op te
geven voor deze sportieve wedstrijd.
Voor basisschoolleerlingen die zich nog niet hebben op aangemeld, bestaat de mogelijkheid om zich alsnog in te schrijven via de website www.dorpsloop.nl. Dit kan t/m vrijdag 24
augustus. Ouders let op: alleen het voorinschrijven is gratis.
Afhalen startnummers en na-inschrijven kan op 26 augustus
tussen 14.00 uur en 16.00 uur bij de Dorpsherberg. Deelname bij na-inschrijven kost € 2,00. Voor vragen over de Raboloop kan gebeld worden met Eric van Hooijdonk, telefoon
06-37256781. E-mail: raboloop@dorpsloop.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Donderdag 9 augustus
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje.
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Zondag 12 augustus
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
(overweging) - werkgr. Liturgie - Willebrordkoor
Intenties
Jan en An de Jong-Gommers; Martien van Beek e.v.
Wies Aartsen (jgt); Johan van Beek; Toos Hooghwinkelvan Meer; Anneke Joosen-Joosen; Ad van Dun; Wim
Leunissen; Ivonne Kremers-Vandemeulebroeke; Conny
v.d. Brand e.v. Walter Verdaas; Jac Snijders (buurt); ouders Rambelje-Son Won; Leo Drummen; Frans Ermes.
Donderdag 16 augustus
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intenties
o.a. Toon van Oosterhout.
Vieringen Breda-Oost
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.

Overzicht Zomerprogramma 2018
1 aug: Rondleiding door Willibrorduskerk.
15 aug: Bingo en soep in de Franciscuskerk.
15 aug: Feest Maria ten Hemelopneming Annakapel 19.00u.
22 aug: Feest Maria ten Hemelopneming; Eucharistieviering
bij de grot in Meerseldreef 13.30 uur.
26 augustus: Startviering - 5 jaar Augustinusparochie
Kerkproeverij, 10.30 uur Franciscuskerk.

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

Park Zuiderhout

Culinair genieten
Tijdens de zomermaanden kunt u genieten van
heerlijke the-madiners van ons gastronomisch
team: donderdag 23 augustus: Italiaans. De
kosten voor een diner zijn €18,00 inclusief twee
drankjes naar keuze.
Mariaprocessie
Ook dit jaar vindt er op woensdagmiddag 15 augustus (Maria
ten hemel opneming) een processie plaats naar de Mariakapel in het bos bij Park Zuiderhout. Aldaar zal een gebedsdienst plaatsvinden. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Er is een processie in de ochtend en in de middag. Na afloop
is er koffie en thee.
Meer informatie over deze activiteiten vindt u terug in het overzicht op onze website (www.parkzuiderhout.nl/vieren-van-leven/activiteiten). Of neem contact op met een van de medewerkers van Zuiderhout Buiten via onderstaande gegevens.
We zien uw aanmelding graag tegemoet via het serviceteam:
tel.: 076-578 4000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl
Grand Café
Ook in de zomer is het Grand Café met terras dagelijks geopend van 14.30 tot 17.30 uur. We ontvangen u graag voor
een kopje koffie, drankje, kleine versnapering of ijsje. Op donderdag staan de deuren ook open van 19.00 tot 21.30 uur.
Graag tot ziens! Vier het leven, in Park Zuiderhout.
Arnold Janssenlaan 46 - 4847 DK in Teteringen
T 578 40 00 - E zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl - www.
parkzuiderhout.nl

Busreis SVT/KBO

Op woensdag 12 september 2018 organiseert
de SVT/KBO voor de leden een prachtige busreis naar het Bra-bantse Soerendonk. Ze gaan
o.a. de smokkeltocht rij-den o.b.v. een gids met
leuke bezienswaardigheden en een kleine stop
aan de ‘Achelse Kluis’ met diverse leuke winkeltjes en een eigen trappisten brouwerij. De bus vertrekt om 08.30 uur vanuit
Dorpshuis ’t Web. Zoals men gewend is, is deze reis geheel
verzorgd. Men ontvangt halverwege de ochtend koffie/thee
met smokkelvlaai, tussen de middag een goed verzorgde koffietafel en aan het eind van de reis een driegangen diner.
De eigen bijdrage voor deze reis bedraagt € 49,50. Introducés betalen € 5,00 extra. Het inschrijfformulier van deze reis
staat in de nieuwsbrief van augustus 2018.
De datum voor de Bedevaart in Meerseldreef is 22 augustus a.s. geworden!

IVN Natuurwandeling
Strijbeekse Heide

Zondag 12 augustus wandelen de natuurgidsen van IVN Mark & Donge over de Strijbeekse
Heide en genieten van de kleurenpracht.
Dit is hét moment om te genieten van de bloeiende heide. De velden zijn gehuld in een paarse
gloed en bij droog zonnig weer ruik je de zoete
geur van honing. Dit heidegebied is niet zo groot
maar wel heel erg mooi door de glooiingen met
daartussen de verstilde vennen. De struikheide
zoekt het graag hogerop en de dopheide geeft de
voorkeur aan natte voeten. We komen ze beide
tegen in dit gevarieerde gebied. Ga mee en beleef
de zomer!
Vertrek om 14.00 uur vanaf parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Erikaweg (Erikaweg inrijden
naast Marechausseehuisjes, Strijbeekseweg 47,
4856 AA Strijbeek).
De wandeling duurt anderhalf à twee uur en is vrij
toegankelijk. Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie kunt u vinden op www.
ivn-markendonge.nl

Uitvaartverzorging

Van Gemert
Sinds 1962 een begrip in Breda e.o.
De helpende hand bij het verzorgen van de
totale uitvaart, in iedere klasse en stijl.
Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.
Vraag naar ons informatiepakket.
Heuvelstraat 181 in Breda
T 076-5212868

Bloemisterij

i.v.m vakantie zijn wij de dinsdagen
7 en14 augustus gesloten
wo -do - vr 8.30 - 18.00 uur geopend
zaterdag 8.30 - 17.00 uur geopend
Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44 - Teteringen
Tel.: 076 - 5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

Met SKAvuiten is het altijd feest!

Stadsstrand Belcrum Beach in Breda (Veilingkade 12-15) viert
zondag 12 augustus vanaf 15.00 uur een stevig swingend
feestje met SKAvuiten en dj’PJ’. De toegang is gratis.
SKAvuiten, opgericht in 2014, is een kunstzinnige groovende
Nederlandstalige ska combinatie uit Dordrecht met een ruime
muzikale ervaring en stevige dosis humor.
Teksten als ‘Fok maar lekker door’ of ‘Kijk eens naar jezelf’
worden onbedwingbare meezingers en het is moeilijk om stil
te blijven staan bij deze band met hun aanstekelijke refreintjes.
De twee zangers schrijven de teksten, de bassist schrijft de
eigen nummers. De band is af met een strakke drummer, gitarist, toetsenist en een blazerssectie die het strand van zijn
slippers doet swingen! Dit bewezen ze al op diverse events,
zoals bij het Voorstraat Noord Festival, het Waterpoort Festival, het Big Rivers Festival en de Bandboost in Dordrecht.
Van de band is onlangs de eerste EP verschenen.
De SKAvuiten zijn: Kim (zangchickie), Tinus (zanggast), Case
(bas en meezang), Sal (toetsaanslagpleger), Guido (drumketelbink), Rob (gitaarsnaargevaar), Judith (saxstuk) Saxy Sonja
(zegt alles al). Door-skanken in de pauze en achteraf kan met
een vloeiende mix van ska, rocksteady, jive en rock&roll die
dj’PJ’ deze middag van de draaitafels slingert.

Belcrum Beach steunt
Stichting Rainforest Family

De stichting Rainforest Family helpt de Shuar indianen in
Ecuador met de herbebossing van het regenwoud.
Het plan van de stichting is om in 2020, samen met de Tawasap community, 2 miljoen bomen en planten terug te plaatsen
waar de natuur dat nodig heeft. Door middel van sponsoring
en fund raiser events haalt de stichting geld op om dit te realiseren.
Ter ondersteuning van de fund raisers heeft de stichting de
Bredase brouwerij Frontaal bereid gevonden een eigen bier
te brouwen onder de naam ‘Selva’ (Spaans voor regenwoud).
Marcel van Zwienen, een van de bestuursleden van de stichting, is tevens vrijwilliger bij Belcrum Beach en kwam met de
vraag om dit onder andere via Belcrum Beach te verkopen.
De doelstelling van de stichting valt samen met een van de
doelstellingen van Belcrum Beach, namelijk duurzaamheid.
Vanaf 10 augustus a.s. is het Selva bier, als bier van de maand,
gedurende vier weken te verkrijgen bij Belcrum Beach. Van
ieder verkocht flesje gaat 1 euro naar de Rainforest Family.
De Rainforest Family is op 25 augustus a.s. aanwezig op de
maandelijkse markt bij STEK. Hier zullen zij uitleg geven over
de doelstellingen van de stichting, aansluitend wordt het bier
verkocht in een apart standje bij Belcrum Beach.
Mantelzorger: organiseer je hulptroepen

Samen houdt je de zorg langer vol
Mantelzorgers hebben vaak veel aan hun hoofd en zijn gewend veel zelf te doen. Ook vinden ze het vaak lastig om hulp
te vragen. Terwijl hulptroepen juist kunnen helpen om de zorg
langer vol te houden. Een netwerkcoach kan dan uitkomst
bieden. Deze coach helpt om het eigen netwerk in kaart te
brengen en stap voor stap hulptroepen te organiseren.
Mantelzorgers houden veel ballen in de lucht. In al die drukte
is het voor mantelzorgers lastig om te bepalen waar hulp bij
gewenst is. Ook weten ze vaak niet goed wat ze uit handen
zouden kunnen geven en wie eventueel zou kunnen helpen.
Terwijl mensen uit de omgeving vaak graag best willen helpen,
maar ook niet goed weten op welke manier. Een netwerkcoach helpt mantelzorgers die graag hun hulptroepen beter
willen inzetten om zo samen de zorg langer vol te kunnen
houden. Het kan hierbij gaan om het eigen netwerk, maar ook
om het netwerk van degene voor wie de mantelzorger zorgt.
Of om mensen met psychische problematiek, waarvan het
netwerk zeer beperkt is en die daardoor in sociaal isolement
zijn geraakt. Kijk voor meer informatie op www.stib-breda.nl/
netwerkcoach of bel 076 750 32 00.

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

Koningsdijk 24 - 4905 AP Oosterhout
Tel.: 0162-453159 www.drukkerijzopfi.nl

Zorg voor elkaar Breda

Soms heb je ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat je
geldzorgen hebt of schulden; problemen hebt met je partner of je kinderen; mishandeld wordt en wil dat dit stopt; een
verlies moeilijk kan verwerken; een beperking hebt of andere
zorgen.
Dan kun je terecht bij het maatschappelijk werk van Zorg voor
Elkaar Breda. Daar hoef je niet voor te betalen. Samen kijken
we hoe je het best geholpen kunt worden. En hoe je uiteindelijk zelf weer verder kunt, eventueel met steun uit je omgeving.
Je kunt vanaf 21 augustus binnenlopen tijdens het inloopspreekuur in Teteringen, in de Huisartsenpraktijk, Willebrordstraat 5a op dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur (alleen in de
even weken). Komt een ander moment je beter uit? Dan kun
je bellen met Zorg voor Elkaar Breda, tel.: 076-5251515 of
mailen: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl. Een afspraak bij jou
thuis is ook mogelijk.
Over het maatschappelijk werk lees je meer op de website
van het IMW: www.imwbreda.nl

Vrijwilligers gezocht voor
Het Bewaarde Land

Drie heerlijke speelse, spannende maar vooral erg leerzame
dagen in Het Bewaarde Land. Dat hebben veel kinderen uit
Brabant al beleefd in groep 4, 5 of 6. Met de hele klas op
avontuur in het Nationale Park De Loonse en Drunense Duinen, Kampina of Nulandse Heide waarbij je al je zintuigen gebruikt, beestjes zoekt en in bomen klimt. Een onvergetelijke
ervaring voor de kinderen. Ook in 2018 willen we weer veel
klassen uit Brabant ontvangen. Dat lukt alleen als we genoeg
vrijwillige wachters vinden om de kinderen te begeleiden tijdens dit avontuur.
Kom jij ons helpen?
Heb jij ervaring in het begeleiden van kinderen en wil je jouw
liefde voor de natuur met ze delen? Dan ben je van harte
welkom als vrijwilliger. Het Bewaarde Land is een natuurbelevingsproject van IVN. Als wachter maak je kinderen op speelse wijze vertrouwd met de natuur. In bomen klimmen, hutten
bouwen, kruiden en bessen eten, allerlei planten en dieren
leren kennen, sluipspelletjes doen en nog veel meer.
Opleidingen tot wachter
Vrijdag 31 augustus is er weer een opleidingsdag. Deze opleiding bestaat uit een intensieve ééndagstraining op de Bewaarde Landlocatie in Rosmalen gevolgd door een stage op
een van de Bewaarde Landlocaties als hulpwachter samen
met een ervaren wachter. Na de opleiding bepaal je zelf hoe
vaak je een groepje kinderen wilt begeleiden en op welke locatie.
Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie op www.hetbewaardeland.nl
Aanmelden kan via p.van.der.vaart@ivn.nl of bel met Pauline
van der Vaart (06) 12681115.

Fietsgilde De Baronie

Bijgaand het programma voor augustus. Er is een extra lange ‘Tour de Baronie’: de route naar Willemstad
naar het noordwesten op 24 augustus. We sluiten de
maand af met de traditionele Bloemencorsotocht. Bij
deze editie zal er wat meer gefietst worden dan in de
voorafgaande jaren. Er zal onder andere een kijkje kunnen worden genomen bij de wagenbouwers van Schijf
en Achtmaal.
Programma
15 aug. Chaamse Beekroute, start 10.00 uur Boshuis
18 aug. Bergsche Vestingroute, start 10.00 uur Intratuin
22 aug. Vennenroute, start 13.00 uur Boshuis
24 aug. Tour de Baronie Willemstad,
start 09.00 uur Intratuin
29 aug. Regte Heideroute, start 10.00 uur Boshuis
31 aug. Bloemencorsotocht, start 10.00 uur Boshuis
Informatie: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen

M
FYSIO

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

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

www.my-fysio.nl

Balieweide

Hersengymnastiek
Elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur hersengymnastiek.
Verschillende geheugenspelletjes om je brein te trainen
op een ongedwongen manier.
BeweegLunch
Op maandag 13 en 20 augustus o.b.v. Hans of Tiemen
van 11.00 tot 12.00 uur een uur bewegen.
Aansluitend een gezonde lunch met broodjes,
rauwkost en koffie. Kosten € 4,00 per keer inclusief de lunch.
Spelletjesmiddag
Op dinsdagmiddag 14 augustus van 14.00
tot 16.00 uur ouderwetse gezelligheid. Ga de
uitdaging aan en speel mee met b.v. Rummikub, Scrabble, Kolonisten van Catan, schaken,
dammen, kaartspellen, sjoelen of andere gezelschapsspellen.
Hobbyclub
Op donderdag 16 augustus heeft de hobbyclub van 09.45 tot 11.30 uur een speciale activiteit: macramé sleutelhanger maken. Graag
van tevoren aanmelden!
Mantelzorgers ontmoeten elkaar
Voelt u zich alleen in de zorg voor uw partner,
familielid of vriend/kennis? Loopt u met vragen
en onzekerheden over de zorg en de toekomst

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

voor u en hem of haar? Blijf hier niet mee zitten en neem deel aan één van de contactmomenten op vrijdag 10 augustus van 10.00
tot 11.30 uur of maandag 20 augustus van
19.00 tot 20.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Veronique Zoontjens (StiB), tel. (076) 750
32 00 of met Simone van Rooij (Zorg voor elkaar Breda), tel. 06 - 24 34 81 37.
Wijkcentrum Balieweide, Baliëndijk 82
Tel. (076) 587 50 28.

’t Houwke

Heusdenhout Festival
Dit jaar gaat het Heusdenhout Festival niet
door wegens te weinig draagvlak en animo
uit de wijk.
Bingo
Bingo mee op maandag 13 augustus in wijkcentrum ‘t Houwke. Er zijn leuke prijzen te
winnen. De zaal gaat open vanaf 13.30 uur
en de bingo start om 14.00 uur tot 16.30 uur.
Bingokaarten € 3,60 (zes rondes). Afsluiting met een loterij.
Samen eten
Wist u dat van maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 13.15 uur
een driegangenmenu wordt geserveerd voor het bedrag van:
Soep € 1,20 (BredaPas € 0,55); Hoofdgerecht € 7,80 (BredaPas € 4,65); Nagerecht € 1,20 (BredaPas € 0,55). U bent van
harte welkom. Nadere informatie bij de bar.
Zomeravond bingo in wijkcentrum ’t Houwke
Zomerbingo
Het is zomer! Veel buurtgenoten zijn op vakantie. Een goed
moment om elkaar op te zoeken en wat leuks te doen met
de mensen die thuisblijven. Daarom nodigen Zorg voor elkaar
Breda en Albert Heijn Bisschopshoeve iedereen in de buurt
uit voor de Zomerbingo op vrijdag 17 augustus van 19.00 tot
21.00 uur in wijkcentrum ’t Houwke. Deelname bedraagt €
3,60 per persoon voor zes rondes.
De bingo wordt gedraaid door medewerkers van Albert Heijn
en ook de prijzen worden aangeboden door Albert Heijn Bisschopshoeve. Er wordt ook nog een mooie hoofdprijs verloot.
Zomerse fietstocht
Iedere woensdag t/m 22 augustus wordt wekelijks een fietstocht georganiseerd. Om 10.00 uur verzamelen, daarna
fietsen we weg o.b.v. de beweegdocenten Tiemen en Hans
voor een tocht van gemiddeld 15 tot 20 km op een gematigd
tempo. Iedereen is welkom en de deelname is gratis. Aanmelden bij het Grand Café, tel.: 076 - 587 29 24.
Jeu de Boules
Elke donderdagmiddag t/m 23 augustus. We beginnen om
14.00 uur en spelen 1 à 1,5 uur. U kunt altijd eerder stoppen.
De kosten zijn € 2,00 inclusief koffie. Wel graag aanmelden.
Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, tel.: 076 - 5872924

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

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Kapster; komt bij u aan huis! Ervaren en professioneel. Overdag, maar ook ‘s avonds. Bel voor info: 06 - 21 55 81 73.
Makkelijk voor u en niet te duur. Groetjes!

