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Gevraagd: Kloppend hart
voor het W. Alexanderplein
Door de keuze voor een nieuw winkelcentrum
op het Scheperijplein is de vraag welke functie
ons oude hart bij de kerk moet vervullen. Het
Willem Alexanderplein functioneert nu slechts voor parkeren,
voor de weekmarkt en voor een beperkt aantal evenementen.
Recent is een idee gelanceerd om het plein een functie te
geven voor de gezondheidszorg (huisartsen, fysiotherapie,
tandarts en aanverwante functies). Ook zijn er plannen voor
een Bed & Breakfast in de oude Rabobank en wil de eigenaar
de winkels aan het Azurée omzetten in woningen. Een aantal
omwonenden zoekt de oplossing vooral in een betere inrichting van het plein.
Om te onderzoeken welke initiatieven en ideeën er zijn over
de invulling van het plein zijn zogenaamde ontwerpateliers
gehouden. Daar zijn de verschillende mogelijkheden en de
wensen van alle partijen en inwoners geïnventariseerd. De
ambtelijke staf van de gemeente bereidt nu een stuk voor dat
ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan het College van
B&W. Gehoopt wordt op een snelle beslissing, zodat de verdere uitwerking van start kan gaan. Dan zal duidelijk worden
of het plein de broodnodige inhoudelijke functie krijgt voor de
hele bevolking of dat de keuze valt op een mooie voortuin
zoals de aanwonenden bepleiten. De Dorpsraad heeft naar
voren gebracht dat ook op andere plaatsen verbeteringen
noodzakelijk zijn. Hierbij zijn onder andere de speeltuinen en
de vrijwel leegstaande vijver in het Haenenveld genoemd.

Koffie-inloopochtend
OJS De Springplank

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

Tijdens de koffie-inloop ochtend bieden wij u de mogelijkheid
om iedere stamgroep in bedrijf te zien. U kunt zien hoe er in
de stamgroepen gewerkt wordt, maar ook hoe de kinderen
samen spelen, vieren en in gesprek zijn. Het team en enkele
ouders zullen aanwezig zijn voor een gesprek en/of het beantwoorden van eventuele vragen. U bent van harte welkom!

Muziekcafé ‘t Web
Vanaf januari willen wij op de tweede zondagmiddag van de
maand Teteringen gaan voorzien van een gezellige middag
met live muziek. Ook voor dit jaar staan er al enkele data
gepland.
Op zondag 19 november van 14.00 uur tot 17.00 uur wordt
het Muziekcafé verzorgt door Pop&Rock coverband ‘Typical’.
De entree is altijd gratis!
Maakt u ook muziek en wilt u een keer optreden in ons Muziekcafé mail dan naar: info@tweb-teteringen.nl
Enkele jaren geleden is de band ‘Typical’ spontaan ontstaan.
Zoals de bandleden zelf vinden, word je van samen muziek
maken blij. Ze komen eens in de veertien dagen bij elkaar, om
samen te werken aan hun repertoire. Hun voorkeuren bestaan uit oude en nieuwe rock- en popcovers. Een ding vinden ze belangrijk: de muziek moet lekker aanvoelen en vooral energie geven. Optreden doen ze, als het zich zo voordoet.
De band bestaat uit: Stef-percussie, Finie-bassiste, Keeszanger, Patrick-drummer, Erik-gitarist en John-toetsenist.
Kom gezellig 'n paar uurtjes meegenieten in het muziekcafé
van 't Web. Iedereen is van harte welkom!

Dansen met DJ Wim
Zaterdag 11 november a.s vanaf 21.00 uur is het weer dansen met DJ Wim in De Dorpsherberg op het W. Alexanderplein. De entree bedraagt € 5,00. Zie ook Facebook: dansavond Teteringen.

Vrijdag 17 november is er van 9.00 uur tot 12.00 uur een koffie-inloopochtend, waar u de sfeer kunt komen proeven en
met eigen ogen kan zien hoe wij werken op De Springplank.
We zijn de enige Jenaplanschool in Breda e.o. Op onze
school werken we met een continurooster. Wij zijn een hechte school met een zeer betrokken team, dat de pedagogische
uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs onderschrijft.

Het Koetshuys van De Meerberg
voor trouw, rouw, feest en borrel - privé of zakelijk

06 5438 6800 - www.demeerberg.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 12 november
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden - werkgr.
Liturgie - overw. dhr. M. v. Nijnatten - Willebrordkoor
MisdienaarsElias Kruis.
Intenties
Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Marijke Snoek-v.d.
Velden; Jo v. Vugt-Dikmans; ouders Pauwels-Vermeulen; Jacques Alberts; Louise Hoeben; Leida v. PoppelVerkuijl; Cees Kleindop; Jac en Corrie v.d.Veeken-van
Haperen; Jo Snoeren-van Zon; Thomas Graham; Ria
v.d. Boomen e.v. Harry van Geffen; Ria Fens-Hoevenaar; Frans Ermes; Wil v.d. Kraaij-v. Roermund; Anneke
Joosen-Joosen; Karel van Lieshout; René Kaijen; Toon
van Oosterhout; Ad van Dun; Jan Schipperen e.v. Tiny
Kuip; Jan van Gurp; ouders van Gurp-van Dongen.
Donderdag 16 november
08.45 uur Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater Bert Wooning
Intenties
o.a. Ad van Dun.
Gedoopt
Zaterdag 28 oktober is Anthony Wildhagen gedoopt. Hij is de zoon
van Janus Wildhagen en Angelica van den Dungen.
Overleden
Vrijdag 27 oktober is Ad van Dun op 82 jarige leeftijd overleden. Zijn
uitvaart in onze kerk en zijn crematie waren vrijdag 3 november.

Uit het pastoral team
Op veel plaatsen in België en Nederland wordt begin november de Heilige Hubertus gevierd. De heilige Hubertus leefde
in de zevende eeuw. Vooral het verhaal wat aan zijn bekering
verbonden is, spreekt tot de verbeelding. De adellijke jonge
kerel leidt aanvankelijk een heel werelds leven. Zelfs op Goede Vrijdag, een dag waarop iedereen denkt aan het lijden en
de dood van onze Heer Jezus Christus, ging Hubertus jagen.
Hij kwam een groot hert op het spoor en ging er achteraan
met zijn honden. Net op het moment dat hij het dier wilde
neerschieten, keerde het dier zich naar hem toe en zag hij
een lichtend kruis tussen het gewei van het hert. Hij hoorde
een stem die hem zei: “Hubertus, waarom verdoe je je tijd
met dit soort bezigheden ? Van nu af zal je niet meer dieren
vangen maar mensen”. De stem zei hem naar de heilige
Lambertus van Maastricht te gaan. Het zou het begin zijn van
een compleet nieuw leven. Hubertus zal uiteindelijk zijn leven
omkeren, hij zal priester en bisschop worden van Maastricht.
Hij zal de geschiedenisboeken ingaan als de bisschop die de
bisschopszetel van Maastricht naar Luik heeft gebracht. Hij
verkondigde het geloof in Brabant en in de Ardennen, in het
zuiden van Nederland en in België dragen heel wat kerken
zijn naam.
Wat er precies waar is van dit verhaal weten we niet. Maar de
centrale boodschap ervan is dat op sommige momenten van
ons leven ons iets kan gebeuren, wat het dan ook is, dat een
andere wending aan ons leven kan geven: een leven meer
overeenkomstig de menselijke waarden en die van het Evangelie. Dat overkwam St. Paulus. Dat gebeurde met Ignatius
van Loyola, alsook met Bisschop Romero van Sto. Domingo
of met Moeder Theresa van Calcutta. Kennen wij wellicht ook
van die momenten in ons leven en hoe hebben we daar op
gereageerd?
In onze streken is het een oud gebruik om brood te zegenen
op het feest van de heilige bisschop Hubertus. Het verhaal
gaat terug op een legende dat de heilige Hubertus eens een
kluizenaar had genezen van hondsdolheid door hem een
brood te geven. Het brood wat gezegend werd op de feestdag van de Heilige Hubertus aten mensen om die gevreesde
ziekte niet op te lopen of allerlei andere aanslagen op hun gezondheid. Sommigen zullen dit zien als een soort bijgeloof,
anderen zullen zich afvragen of dat nog iets is voor deze tijd.
Het zegeningsgebed over het brood dat op het feest van St.

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

Hubertus wordt uitgesproken, wijst ons naar Jezus die brood
vermenigvuldigde en het aan duizenden mensen liet uitdelen.
Het wijst ook op het Laatste Avondmaal toen Hij brood nam,
het zegende en het aan zijn leerlingen uitdeelde zodat zij het
ware leven konden ontvangen, het leven dat werkelijk gelukkig maakt. In dat zegeningsgebed wordt gevraagd dat door
onze levende relatie met Jezus, het Levende Brood, onze
echte honger mag gestild worden, dat we sterk mogen staan
om te kiezen voor alles wat Hij van ons verlangt en dat we
beschermd mogen zijn tegen alles wat ons kwaad kan doen.
In dat gebed wordt ook gevraagd dat we niet alleen voor
onszelf zouden leven maar ook delende mensen mogen zijn
door onze solidariteit en meeleven met andere mensen in het
bijzonder degenen die het moeilijk hebben. Moge de traditie
van het zegenen van het brood op het feest van St. Hubertus
ons deze evangelische waarden in herinnering brengen en
P. Bert Wooning svd
ons helpen daarnaar te leven.
Diaconie Augustinus parochie
Zondag 12 oktober wordt voor ‘Tools to Work’ de maandelijkse caritascollecte gehouden. Tools to Work werkt o.a. samen met paters in Kenia die vakonderwijs geven aan gedetineerden. Die kunnen dan later zelf de kost verdienen. U kunt
uw bijdrage ook overmaken (NL48RABO 01509.91.525)
t.n.v. Caritas par. H. Augustinus Breda o.v.v. Tools to Work.
Kloosterweekend 2018
Komende vastentijd bezoeken we de priorij Catharinadal te
Oosterhout. De zusters vormen een contemplatieve gemeenschap. Wijsheid en stilte zijn belangrijke gaven die een klooster elke bezoeker geeft. Zoeken naar God in een gemeenschap die onophoudelijk bidt, is een ander kostbaar goed.
De zusters ervaren iedere dag wat het is om God te zoeken
in de stilte en in het ritme van het kloosterleven: gebed, regelmaat en soberheid. Wie wil meeleven op het ritme van het
klooster, nodigen we graag uit voor ‘n weekend (9-11 maart
2018) in de priorij te Oosterhout. Tijdens dit weekend verwachten we dat de deelnemers meedoen met de gebedstijden van het klooster. En dat ze deelnemen aan de gesprekken in de groep. Diaken Vincent de Haas gaat mee als inleider. Naast momenten van stilte, gebed en bezinning is er ook
ruimte voor gezellig samenzijn, rondleiding in het kasteel en
door de wijngaard. Kosten voor een heel weekend all-in zijn
115 euro per persoon. Er zijn eenpersoonskamers en enkele
tweepersoonskamers met douche en toilet. Het aantal plaatsen is beperkt. Geeft u zich dus snel op per email: hannekeoomen@online.nl of tel.: 06-48194254.

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

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 12 nov. 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 nov. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 12 nov. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.

Bloemisterij

Wout Oosterkamp

Levenskunst Zuiderhout
Maandag 13 november is Wout Oosterkamp
te gast bij Levenskunst Zuiderhout. Het Loflied op de Schepselen, ofwel het Zonnelied,
staat deze avond centraal. Wout Oosterkamp vertelt over de
ontstaansgeschiedenis. En op de originele Italiaanse tekst zal
hij zingend improviseren bij klankschalen uit verschillende
landen. Iedereen is welkom.
Zang en spiritualiteit
Het Loflied op de Schepselen, het Zonnelied, is de bekendste tekst van Franciscus van Assisi. Bas-bariton Wout Oosterkamp zal het Zonnelied uit het Laudario di Cortona ten ge-

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

hore brengen. Oosterkamp zong vele jaren in binnen- en buitenland. Hij was hoofdvakdocent Zang aan het Koninklijk
Conservatorium in ’s-Gravenhage. Momenteel ondersteunt
hij mensen op weg naar spirituele beleving. Dit doet hij door
zijn vakkennis over natuurlijk stemgebruik te verbinden met
de kennis van de Franciscaanse spiritualiteit.
Iedereen is welkom
De bijeenkomst vindt om 19.30 uur plaats in Park
Zuiderhout. Er wordt een bijdrage gevraagd van minimaal €
5,00 p.p. Aanmelden is niet nodig. De mogelijkheid bestaat
om voor € 12,50 voorafgaand aan de lezing een hapje te
eten in het Grand Café van Park Zuiderhout. Hiervoor is wel
een reservering nodig. Dit doet u via e-mail: serviceteam@
parkzuiderhout.nl of tel.: 076 - 578 40 00.
Het volledige najaarsprogramma van Levenskunst Zuiderhout is te vinden op www.parkzuiderhout.nl

Dag van de
Mantelzorg
Uit waardering voor de goede zorg en hulpverlening die mantelzorgers verlenen, organiseert Kruisvereniging Teteringen,
samen met KBO/SVT, Vrouwen van Nu en de Damessociëteit
op zaterdag 18 november de ‘Dag van de Mantelzorg’ in Teteringen. Deze dag zal plaatsvinden in ons buurthuis ‘t Web
van 10.30 tot 16.00 uur.
Wat kunt u verwachten op deze dag? Het wordt een mix van
informatie geven/uitwisselen, elkaar ontmoeten, verwennen
en ontspanning. Er is voor elk wat wils, ingevuld wordt door
vrijwilligers en professionals met het volgende programma:
10.30 uur
ontvangst met koffie
11.00-12.00 uur Inleiding door Veronique Zoontjes en
Pauline van der Stoel van Stib.
en informatie uitwisseling.
12.00-12.30 uur Bezoek stands / onderling contact.
12.30-13.30 uur Lunch

13.30-15.00 uur Workshops: Presentatie door Ad van
Beurden over aangespannen rijden en bij goed weer een
rondrit met paarden en koetsen; bloemschikken; kunst schilderen; workshop Huis vol lichtjes, o.a. stenen schilderen;
haar knippen door kapper Bernice, nagels lakken, stoelmassage en reiki.
15.00-16.00 uur Informeel samen zijn onder het genot van
een drankje en pianomuziek.
Deelname aan deze dag is gratis. De diensten worden geheel
op vrijwillige basis aangeboden.
Indien u ook wilt deelnemen: graag vóór 15 november aanmelden via een mailtje naar kruiswerkteteringen@kpnmail.nl
of telefonisch bij Jan Spruit (tel.: 5322173) of Johan Weijters
(tel.: 593 2646). Voor nadere informatie kunt u elke vrijdag
van 11.00 tot 12.30 uur in ‘t Web bij het Info-punt terecht.
Mantelzorgers krijgen 75 euro
De gemeente Breda waardeert de inzet van mantelzorgers
en wil ze daarom bedanken met een cadeau. Iedereen die
lange tijd onbetaald voor iemand anders zorgt kan een VVV
cadeaubon ter waarde van € 75,00 aanvragen. Aanvragen
kan bij: Steunpunt Informele zorg Breda, STIB via www.bredawaardeert.nl of telefonisch via tel.: 076-7503200 (tussen
09.00 en 13.00 uur bereikbaar).

Eerste Teteringse
Bollenplantdaag!
Op vrijdag 10 november organiseren Vrouwen Van Nu, afdeling Teteringen, de eerste Teteringse Bollenplantdag.
Ze gaan met zoveel mogelijk mensen (het maakt niet uit of je
jong bent of oud(er)) van 15.30 tot 17.30 uur bollen planten.
Zodat ons dorp er in het voorjaar er kleurig en fleurig bij zal
staan! Iedereen is welkom, meld je dus aan of kom gewoon!
Verzamelen om 15.30 uur bij de fam. Van Leijsen, Hoeveneind 7. Voor de bollen wordt gezorgd. Vergeet je schepje niet!
Donaties van bollen of geld zijn natuurlijk ook hartelijk welkom. Voor meer informatie en aanmelding: Marianne Pijnen-

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
burg, tel.: 076-5873334/e-mail: empiebie@ziggo.nl;
Marja Vermeulen, tel.: 076-5729302/e-mail: marjavermeulen@gmail.com of Tilda van Leijsen, tel.:
076-5713598/e-mail: pietthilda@casema.nl

Koffie-concert EntreNous en Gilesia
Seniorenorkest Entre-Nous geeft op 12
november i.s.m. seniorenorkest Gillesia
uit Gilze een koffie concert in ‘t Web.
Er worden werken gespeeld van o.a. de
Pirates of the Caribean, Andre Rieu en een gezamenlijk optreden met Gillesia met werken van de
Beatles. Beide orkesten staan o.l.v. dirigent Ad De
Klijn. Kom gezellig eens luisteren, u zult er geen spijt
van krijge. De zaal is open om 11.30 uur en het concert begint om ca. 12.00 uur.
Maakt u zelf ook muziek? Dan is dit de gelegenheid
om eens te luisteren wat seniorenorkesten allemaal
kunnen. Misschien denkt u dan, dit is iets waar ik me bij
aan wil sluiten. We zien u graag op zondag 12 november!

Mama Café

M
FYSIO

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

Woensdag 15 en vrijdag 17 november is weer Mama Café
in ‘t Web. Na een kleine pauze ivm de herfstvakantie gaan
we in november o.b.v. Kindercentrum Bellefleur het thema
Herfst verder ontdekken. Dat belooft weer ‘stormachtig en
vallende bladeren’ leuk te worden! Zijn jullie er ook bij? De
inloop is tussen 10.00 en 12.00 uur, de activiteit start om
11.00 uur.
De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
Mama Cafe Teteringen is voor alle kindjes uit Teteringen
e.o. in de leeftijd 0-4 jaar en hun ouders. Ouders kunnen
elkaar ontmoeten of bijpraten onder het genot van een
bak koffie of thee met iets lekkers, terwijl de kinderen in Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
een veilige omgeving kunnen spelen met leeftijdsgenootRevalidatie tijdens en na kanker
jes. We zorgen altijd voor een leuke activiteit voor de kinderen. We bestaan nu bijna twee jaar en het is mooi om te
zien dat er diverse vriendschappen tussen ouders en kinwww.my-fysio.nl
deren zijn ontstaan! De toegang én de activiteit is gratis.
Voor eventuele consumpties worden reguliere prijzen van
t Web gehanteerd. Deze zijn sowieso al vriendelijk.
Praktijk Fysiotherapie
Kun je er niet bij zijn op 15 of 17 november? Noteer dan
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen
onze december editie van Mama Cafe op 20 en 22
076 7510345
december alvast in je agenda en houd onze Facebookpagina (@mamacafeteteringen) in de gaten.

Euphonia Teteringen
OPHALEN OUDE METALEN 11 NOVEMBER
Euphonia zal op zaterdag 11 november tussen
09.00 en 11.00 uur weer oude metalen ophalen (indien van tevoren aangemeld).
Het is nu ook mogelijk om de oude metalen tussentijds in te
leveren bij Fietsen Breda Peter van den Broek Tilburgseweg
1 Breda.
Indien u oude metalen op 11 november wilt laten ophalen
kunt u dit kenbaar maken via het mail-adres: secretaris@harmonie-euphonia.info ,
ze zullen dan zsm contact met u op kunnen nemen.
Alvast bedankt voor het steunen van Euphonia!

GÉÉN ALLER-LEI?
BEL 0165 - 578222!

Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 10 november - Menu 1
Geb. venkelsoep, champignonomelet, Hollandaisesaus, rode bietjes, appelmoes, gek. aardappel, bananenvla.
Vrijdag 10 november - Menu 2
Geb. venkelsoep, lasagne, gemengde salade, stokbrood, appelmoes, bananenvla.
Vrijdag 17 november - Menu 1
Groentebouillon, kibbeling, remouladesaus, wortelen, appelmoes, geb. krielaardappel, vruchtenkwark.
Vrijdag 17 november - Menu 2
Groentebouillon, kip gehaktbal, Chinese
kool, vleesjus, gek. aardappelen, appelmoes, vruchtenkwark.
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

CARNAVAL

Zaterdag Blèrsikkenbal!
Bij de meesten staat het waarschijnlijk al
lang in je agenda, maar voor de mensen
die het toch nog hebben gemist: aanstaande zaterdag is het feest in het dorp.
Dan start om 20.00 uur weer het jaarlijkse Blèrsikkenbal. Een
avond vol muziek en carnavalesk vermaak, met de verkiezing
van de Totdenringse carnavalskraker 2018, de onthulling van
de Jeugdraad, de bekendmaking van de (nieuwe?) Prins en
zijn gevolg en optredens van o.a. s-Jakko en Spinners.
Kortom, een avond die je niet wil missen!
Zorg dus dat je er bij bent om 20:00 uur in Dorpshuis ’t Web.
De toegang is gratis.
Meer weten over het Blèrsikkenbal? Kijk dan op www.facebook.nl/blersikkenbal

Prinsenreceptie
Wie wordt dit jaar Prinscarnaval? Onder het motto’bij ons gaot ut lampke nie ut’ wordt de Prins
onthuld tijdens het Blèrsikkenbal. Op zondag kunt
u hem feliciteren tijdens de Prinsenreceptie (15.30
uur) in De Dorpsherberg. Kom gezellig even langs en ontmoet ook meteen de Jeugdprins(es) en hun gevolgen.

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

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44

GÉÉN ALLER-LEI?
BEL 0165 - 578222!

Aangeboden wegens overlijden: nieuwe Life & Mobility Solo
- 4 wiel Scootmobiel. Voor meer informatie: mevr. E.M. (Bep)
Verspeek-Retel, Tel.: 076 - 578 41 18.

