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Pleinen onder de aandacht

Tijdens het onlangs gehouden politiek café
is duidelijk geworden dat alle partijen volledig
staan achter de ontwikkelingen op onze beide
dorpspleinen. Na een geslaagde presentatie
van het plan voor een nieuw winkelcentrum op
de Scheperij wordt nu met de omwonenden gekeken naar de
gevolgen van dit plan voor hun eigen woonomgeving. Daarbij
speelt niet alleen de grootte en de hoogte van het complex
een rol maar ook verwachte toename van het verkeer, het
aantal al dan niet vrije parkeerplaatsen en de aan-en afvoer
van artikelen voor de winkels. N.a.v. vragen en opmerkingen
heeft de projectleiding én de gemeente nog het nodige huiswerk meegekregen. Dat er in het plan een flink aantal appartementen zijn opgenomen wordt door woningzoekenden positief gewaardeerd. Er komen reeds veel vragen over: ‘Wat
kosten ze en waar kan ik me inschrijven?’ Door de vergrijzing
willen veel ouderen namelijk kleiner gaan wonen, maar ze willen wel in Teteringen blijven.
Ook ten aanzien van het Willem Alexanderplein wordt het nodige werk verricht. Aangezien de vorig jaar gehouden ontwerpateliers niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd,
is de gemeente nu hard bezig met een het ontwikkelen van
een eigen stedenbouwkundige visie waarin de vestiging van
een gezondheidscentrum is opgenomen. Pas na het vaststellen van deze visie zal overleg met de inwoners en belanghebbenden plaatsvinden, waarbij ook de inrichting van de openbare ruimte aan de orde zal komen. Inmiddels is wel duidelijk
dat op het verzoek van omwonenden van het plein om de
parkeerdruk te verlichten, de drugsoverlast te beperken en
vooruitlopend op een definitief plan het onderhoud van het
plein te intensiveren door het gemeentebestuur negatief is
gereageerd. Zoals het er nu naar uitziet zal dit jaar duidelijk
worden hoe het centrum van Teteringen toekomstbestendig
zal worden gemaakt.

BEZORGING: 0165-578222

Gezondheidscentrum Teteringen

Graag willen wij de bewoners van Teteringen op de hoogte
brengen van de huidige stand van zaken.
Op 23 januari 2018 heeft het College van B & W Breda een
uitspraak gedaan over het initiatiefplan betreffende de bouw
van een Gezondheidscentrum op het Willem Alexanderplein.
Dit initiatiefplan is eerder door ons ingediend in mei 2017 naar
aanleiding van de oproep vanuit de gemeente om met een
idee te komen betreffende het plein. De inhoud van de uitspraak geeft aan dat er een haalbaarheidsonderzoek moet
worden uitgevoerd naar verschillende locaties op, aan of in
de directe nabijheid van het plein om een goede uitspraak te
kunnen doen over de beste locatie om het gezondheidscentrum te kunnen realiseren. De locaties die benoemd worden
door de gemeente zijn: op het plein, het voormalige Rabobankgebouw, de voormalige locatie van BS De Wegwijzer
(Groenstraat 5). Wij als initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum Teteringen zijn momenteel bezig met het onderzoeken van de diverse locaties en verwachten dit eind april af
te kunnen ronden. Daarna volgt het haalbaarheidsonderzoek,
hetgeen wij eind van het jaar hopen af te ronden.
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Namens de initiatiefnemers Huisartsenpraktijk Teteringen/
MyFysio/Tandartspraktijk Temmerman

Kunstbende DJ contest finale!

Zaterdag 14 april van 19.00 tot 22.00 uur is het weer tijd voor
de Kunstbende DJ contest finale in de Mezz (Keizerstaat 101
in Breda). De toegang is gratis! Voorafgaand waren er selectierondes en de 6 genomineerden, waaronder Matthijs van
Dijck uit Teteringen, zijn door naar de finale. De DJ’s zullen
daar strijden om een plekje op het Kunstbende Festival 2018
op het terrein van Westergasfabriek in Amsterdam.

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 15 april: Eerste Communieviering
10.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Diaken B. Hendriksen - gastkoor
Misdienaar Erika van den Broek
Intenties
Jo Snoeren-van Zon; Cor Akkermans; Ria v.d. Boomen
e.v. Harry v. Geffen; René Kaijen; Toon v. Oosterhout;
Jet van Meel-de Jongh; Christina Backx-Havermans;
Adrianus Snoek; Dorethea Snoek-Aarts (jgt); Olivia v.d.
Akker; Jan van Erp, opa van Naomi en Milan,
Conny Verdaas-van den Brand.
Donderdag 19 april
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intenties
o.a. Conny Verdaas-van den Brand
Overleden
Dinsdag 3 april is Conny van den Brand, echtgenote van Walther
Verdaas, op 63 jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk en
haar begrafenis op onze begraafplaats, waren zaterdag 7 april.

Uit het pastoraal team
Het was Pasen! Het verhaal van God en de mensen is altijd
een verrassingsverhaal, ‘n verhaal van de wereld omgekeerd.
Pasen is hét grote verrassingsverhaal van God. God keert
om: wat machtig is en vol betekenis in het oog van mensen is
klein voor God. Wij leven in een wereld waarin van ons wordt
verwacht dat we bewijs leveren ter ondersteuning van wat we
ervaren. Maar er is van de verrijzenis geen sluitend bewijsmateriaal. Behalve de doorbraak die zich bij de leerlingen heeft
doorgezet. We hebben niet meer ‘bewijs’ van de verrijzenis
dan de beminde leerling, die naar het lege graf keek, zag en
geloofde.
De liefde beweegt ook onze harten en die liefde heeft ons de
kans gegeven te geloven dat Christus is verrezen en voor ons
leeft. En om die reden zijn er mensen die geloven, die hun
kind laten dopen, die er wat voor over hebben om ande-ren
gelukkig te maken. Om die reden zijn ook mensen die opstaan en verdergaan, die verlangen naar dat Rijk van God.
Het was Pasen! Probeer het maar niet aan anderen uit te leggen, want dat lukt niet. Dat is Pasen. Wat niet lijkt te kunnen,
wat niet te begrijpen is, gebeurt toch. Dat is geloven, dat is
zien dat God echt leeft en met ons bezig is. Pasen hoeven we
niet te snappen, maar het is geloven dat we op de goede weg
zijn.
Edmund Owusu
Eerste Communie
Zondag 15 april zullen 16 kinderen uit Teteringen het tweede
Sacrament in hun leven ontvangen, of zo gezegd ‘hun Eerste
Communie doen’. Bij de Eerste Communie wordt feestelijk
gevierd dat een persoon voor het eerst echt deelneemt aan
de Eucharistie. Voor de Eerste Communie vindt een voorbereidingstijd plaats, waarin de kinderen in groepen bij elkaar
komen en er veel over dit gebeuren gepraat en uitgelegd
wordt. Als deze periode achter de rug is, wordt in een speciale viering uitgebreid deelgenomen aan de Communie door de
nieuwe Communicanten. Hierna mogen de kinderen officieel
de hostie aannemen in een eucharistievieringen.
Vormelingen
Woensdag 28 maart waren er 4 vormelingen in de H. Chrismamis die op de vooravond van Witte Donderdag wordt opgedragen. Het is een Eucharistie o.l.v. de bisschop waarin
hij oliën wijdt en bovendien de eenheid van de plaatselijke
Kerk tot uitdrukking komt: immers alle parochies van het bisdom zijn in deze Viering vertegenwoordigd. Vanuit deze ene
Viering worden de oliën meegenomen naar de afzonderlijke
parochiekerken. Tijdens de viering mochten de vormelingen
kijken hoe de kleine flesjes werden gevuld met het Chrisma,
de ziekenolie en de catechumene olie. Na de viering maak-

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

ten ze kennis met de bisschop, die hen op 18 mei
zal vormen. Op 31 maart waren de vormelingen
om in de Willibrorduskerk waar pater Richard met
een PowerPointpresentatie de betekenis van het
Paastriduum uitlegde. Duidelijke filmpjes gaven de
specifieke gebeurtenissen aan van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. De vormelingen maakten ook een eigen ‘Paaskaars’, die ze
mochten binnendragen tijdens de intocht van de
Paaswake. Zaterdag 14 april gaan we verder met
de inhoudelijke voorbereiding in Catharinadal en
de OLV abdij in Oosterhout.

J.J.Delahaye-orgel

De Orgelcommissie is verheugd u ook weer dit
jaar te mogen uitnodigen voor een mooi concert.
Wij zijn blij dat Jan Willems (organist) en Ilse van
Wuijckhuijse (sopraan) voor ons weer een mooi en
divers programma hebben samengesteld.
Uitgevoerd worden o.a. werken van J.P. Sweelinck, J. Stanley, F. Mendelssohn-Bartholdy. Tevens worden ook werken
uitgevoerd van hedendaagse componisten zoals F. Peeters
en W. Kalkman. Liesbeth Kruis en Bregje de Haas (dwarsfluit)
zorgen voor een muzikaal intermezzo.
Jan Willems en Ilse van Wuijckhuijse zijn geen onbekenden,
in oktober 2011 hebben zij ook een concert in onze kerk gegeven. Jan Willems is sinds 2007 organist en koorleider in
de Sint-Jan-de Doper basiliek in Oosterhout. Ilse van Wuijckhuijse is een bekende soliste. Liesbeth Kruis en Bregje de
Haas zijn bij velen in Teteringen bekend, hun muzikaliteit
wordt alom geprezen.
Dit concert zal plaatsvinden op zondag 15 april om 15.00
uur, in de Willibrorduskerk. De toegang bedraagt € 5,00 p.p..
Voor ‘Vrienden van het J.J.Delahaye-orgel’ is het gratis. Na
het concert is er een nazit met een drankje. Graag begroet de
Orgelcommissie u op dit bijzondere concert!

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

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 15 apr. 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. 15 apr. 10.00 uur: Drs. M. Bondizio.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 15 apr. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Kruiswerk Teteringen

Als u lid bent van Ledenvereniging Thebe Extra dan bent u
ook automatisch lid van Kruiswerk Teteringen. De contributie bedraagt € 16,00/jaar. Als lid profiteert u optimaal van de
diensten van Kruiswerk Teteringen en Thebe Extra. Tevens
geeft u hiermee aan dat u solidair bent met het gedachtegoed: voor elkaar en met elkaar. Vroeger stonden wij bekend
als de kruisvereniging Mark en Maas. Sinds 2010 zijn de lokale afdelingen onderdeel geworden van de Ledenvereniging
Thebe Extra en staan wij bekend als Stichting Kruiswerk Teteringen met 850 leden/huisgezinnen.
De voordelen: advisering en hulp op het gebied van wonen,
zorg en welzijn; 4x per jaar het ledenmagazine Leefstijl; korting op thuiszorgwinkels en gratis lenen van loophulpmiddelen; korting bij collectieve verzekeringen (CZ, VGZ en Ohra);
service aan huis en nog veel meer mogelijkheden.
In Teteringen organiseren wij o.a. de dag van de mantelzorg;
informatiebijeenkomsten over b.v. palliatieve zorg en vergeetachtigheid; aandacht voor de oudere medemens; hulp voor
elkaar, ook voor ouders met kinderen.
Met uw lidmaatschap van Thebe Extra draagt u dus ook bij
aan de vele activiteiten die de Stichting Kruiswerk Teteringen
organiseert. Wilt u lid worden en daarmee activiteiten steunen
in Teteringen? Meldt u zich dan aan via www.thebe-extra.nl/

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

word-lid-van-ledenvereniging-thebe-extra of neem contact
op met een bestuurslid van de Stichting, tel.: 5322173 (Jan
Spruit) of tel.: 5932646 (Johan Weijters). U kunt bij hen ook
terecht met al uw vragen over wonen, zorg en welzijn.
In ‘t Web liggen brochures met alle diensten van Thebe Extra.
Bent u lid van de Rabobank Amerstreek dan kunt u met de
Rabobank Clubkas Campagne, ook op Kruiswerk Teteringen
stemmen. Wij willen u dit van harte aanbevelen.

Park Zuiderhout

Modedag
Op zaterdag 14 april is het modedag op Park Zuiderhout. Kleding en fijne accessoires; het is allemaal te koop. Hebt uw zin
in een aanvulling op uw garderobe? Kom dan gezellig langs.
Serie Leven met Aandacht
Maandag 23 april is er een bijeenkomst in de reeks themabijeenkomsten ‘Leven met aandacht’. Iedereen is welkom.
Deelnemers vertellen wat hen bezighoudt en luisteren naar
een verhaal. Er wordt afgesloten met een meditatieoefening.
Yvonne Geraets, pastoraal werker, begeleidt de activiteit.
Meer informatie vindt u terug in het overzicht op www.parkzuiderhout.nl/vieren-van-leven/activiteiten of neem contact
op met een van de medewerkers van ‘Zuiderhout Buiten’.
Grand Café
Ons Grand Café met terras is dagelijks geopend van 14.30
tot 17.30 uur. We verwelkomen u graag voor een kopje koffie,
drankje, kleine versnapering of ijsje. Ook op donderdagavond
staan de deuren voor u open, van 19.00 tot 21.30 uur.
Graag tot ziens! Vier het leven, in Park Zuiderhout.
Arnold Janssenlaan 46 - Teteringen - T 578 40 00
zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl/www.parkzuiderhout.nl
Tijdens de bijeenkomst van dinsdag 17 april is imago-styliste Jessica van der Zanden de gast bij Vrouwen van Nu. Ze adviseert
mensen op het gebied van kleur, kleding en imago. Jessica
laat ons deze avond zien wat er allemaal komt kijken bij de
zoektocht naar een passende kledingstijl. Wat willen we uitstralen? Wat betekent kleur voor ons? Wat is een basisgarderobe? Wat zijn valkuilen tijdens het shoppen? Iedereen weet
dat échte schoonheid vanbinnen komt, maar er leuk uitzien
aan de buitenkant is toch maar mooi meegenomen!
Teteringse Schoonmaakdag 2018
Namens Vrouwen van Nu willen wij alle helpers bedanken
die zaterdag 24 maart hebben geholpen om het dorp op te
schonen. Met 20 man, leden en andere vrijwilligers, Dia met

2 teams, De Springplank en buurtschap het Hoeveneind hebben we de handen uit de mouwen gestoken! Hoewel we nog
met niet zo heel veel mensen waren, hebben we ’s ochtends
zo’n 50 vuilniszakken gevuld met vuil dat langs de kant van de
weg te vinden was. Er is geruimd bij de Mandt, het Scala, dr.
Hein Hoebenlaan, Laanzichtweg, Lage stee, Hoeveneind en
de Adriaan Oomenstraat. ’s Middags werd er bij DIA geruimd
en dat leverde ook een behoorlijk aantal zakken op.
Naast de (helaas) gebruikelijke blikjes, flesjes en snoepwikkels
werden er ook bijzondere vondsten gedaan zoals een zak met
een complete sushi maaltijd, glaswerk, volle pakjes sigaretten, schoenen en sokken, spatbord van een fiets, halve frietpan, harkje, handschoenen en vooral veel zakjes poep. Dat

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

laatste verraste ons nogal. Als je de uitwerpselen van je hond in een zakje doet, neem je
het mee naar huis en gooi je het niet alsnog
in de bosjes. Maar goed, al met al hebben we
enthousiast gewerkt en zijn we trots op het
resultaat! Daarnaast was het ook leuk om te
zien dat het verbindend werkt. Volgend jaar
staat dit weer op de agenda, we hopen dat
zoveel mogelijk verenigingen, buurten, scholen en vrijwilligers zich aansluiten. Die troep is
tenslotte toch van ons allemaal?

KPJ aspiranten

Vorige maand heeft de KPJ samen met 40
enthousiaste aspiranten een super after-carnavalsparty gehad. Naast dat ze veel hebben
gedanst en gelachen, hebben ze ook nog
een muziekquiz inclusief dancebattle gedaan.
Na de Crazy KPJ Tour, de Greppeltocht,
het Lazergamen, het schaatsen en de AfterCarnvalsparty stond vrijdag 6 april de Dropping op het programma.
Vrijdag 25 mei staat alweer de volgende activiteit op de planning. Ben jij een echte waterrat en houdt
jij van losgaan op te gekke muziek? Dan is dit activiteit
echt iets voor jou, we gaan namelijk discozwemmen!
Meer informatie volgt snel op onze website en facebookpagina.
Inmiddels hebben 52 aspiranten zich aangesloten bij de
KPJ en hier is het bestuur enorm trots op! Ook lid worden? Ga dan naar www.kpjteteringen.com en geef je op!

SVT/KBO Teteringen

SVT/KBO Teteringen organiseert voor de leden, op woensdag 16 mei 2018, een fantastische verrassings-busreis. De bus vertrekt om
8.15 uur vanaf ’t Web. Zoals u van ons gewend bent is
deze reis geheel verzorgd. Halverwege de ochtend ontvangt u koffie/thee met appelgebak. Tussen de middag
een goed verzorgde koffietafel en aan het eind van de
reis een heerlijk driegangen-diner. Er zijn weer leuke excursies). Leden die moeilijk ter been zijn, raden wij aan
een begeleider mee te nemen zodat ze een beroep kunnen doen op hun maatje. De eigen bijdrage is € 70,00 introducés betalen € 5,00 extra. U kunt zich opgeven tot 1
mei bij Rosa de Waele, Donker-straat 26 of Henk Damen
Bollaard 7, gelijktijdig maakt u de eigen bijdrage over op
IBAN NL98RABO 01509 94 893.

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

Dansen met dj Wim

Zaterdag 14 april is het weer dansen met DJ Wim vanaf 21.00
uur in De Dorpsherberg op het W.Alexanderplein 4. De entree
bedraagt € 5,00. Zie ook facebook: dansavond Teteringen.

Het Eetpunt in ’t Web
Menu - vrijdag 13 april
Kleine Ceasersalade; pasta pesto met kip; tiramisu.
Menu - vrijdag 20 april
Koninginnensoep/orange paprikasoep; kip tandoori; sinaasappeltje.
Menu - vrijdag 4 mei
Uiengroentesoep; stamppot met broccoli en zalm; mini appelflappen.
Menu - vrijdag 18 mei
Bruschetta’s met rode en groene pesto; tagliatelle met Boulogne gehakt; pancetta amaretto en koffie thee.
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.

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

076 7510345

Heeft u belangstelling voor de
komende activiteiten/ lezingen:
A) Slim omgaan met geld, B)
Kinderen en drugs,
C) Ondernemersregelingen,
D) Omgaan met vervelend gedrag van anderen,
E) Historie van Breda e.o.
Geef uw belangstelling alvast door yj.brabander@ziggo.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

IVN natuurwandeling
Ulvenhoutse bossen

Zondag 15 april genieten de natuurgidsen van
IVN Mark & Donge van het prille voorjaar in het oude Voorbos.
Alles is bijzonder aan dit bos. Het is ongeveer 1000 jaar oud,
wat in ons land bijna niet meer voorkomt. De plantengroei is

zeer bijzonder, speciaal in het voorjaar als er nog
geen blad aan de bomen zit en voorjaarsbloeiers
profiteren van het zonlicht op de bosbodem. Het
is een drassig bos, door afsluitende leemlagen in
de ondergrond. Scheuren in die leemlagen stuwen schoon, kalkrijk kwelwater omhoog, wat het
bos nog natter maakt én zorgt voor die bijzondere plantengroei. Om deze bijzondere vegetatie
is het Ulvenhoutse bos door de Europese Unie
aangewezen als Natura 2000 gebied. Dat brengt
speciale bescherming en beheersmaatregelen
met zich mee, zodat het bijzondere karakter behouden blijft en wij ervan kunnen blijven genieten.
Vertrek om 10.00 uur, vanaf Uitspanning De Fazanterie, St. Annadreef 2 in Ulvenhout. Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie
kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

Breda’97

Breda’97 wil Teteringen bedanken voor het stemmen op de
kandidaten voor de gemeenteraad tijdens de afgelopen verkiezingen. Breda’97 is in de raad van Breda de komende 4
jaar de enige lokale partij die onafhankelijk van de landelijke
politiek in Den Haag is overgebleven. Ondanks alles is Breda’97 al sinds het ophouden van het bestaan van de zelfstandige gemeente Teteringen in 1997 al 21 jaar in de raad en
heeft wethouders voor het college geleverd, te weten Mieke
Vossenaar, Kees Schoenmakers, Pieter van IJperen en Bernie
van den Berg, om de lokale belangen voor wijk en dorp te behartigen. Donderdag 29 maart is Peter Vissers uit Teteringen
voor Breda’97 geïnstalleerd als raadslid voor de komende
raadsperiode 2018-2022. Breda’97 wil zich dan ook blijven
inzetten voor Teteringen op de bouw van woningen voor jongeren en ouderen die in het eigen dorp willen blijven wonen.
CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is in onze
ogen hiervoor een realistische mogelijkheid. Ook zullen zij
zich de komende tijd blijven inzetten voor het komen tot een
levendig Willem Alexanderplein en de realisatie van het winkelcentrum aan de Scheperij. En zullen zij blijvende aandacht
vragen in de raad voor het borgen van de bereikbaarheid van
Teteringen gezien de nog te bouwen woningen en de hierbij
te verwachten toename van verkeer om tot een oplossing te
komen en verdere toename van verkeersoverlast te voorkomen. Uiteraard heeft Breda’97 hiervoor korte lijntjes met de
Dorpsraad van Teteringen, maar ook u bent op de fractie van
harte welkom als u van gedachte wil wisselen, zodat zij zich
op de juiste wijze kunnen blijven inzetten voor Teteringen.

Taiko

Taiko is de Japanse vorm van percussie: een combinatie van
muziek, beweging en cultuurbeleving. Op 19 april a.s. is er
een introductie-avond. Wilt u nader informatie bel tel.: 0181315518 of 06-23472480 of mail: h.thomas3@upcmail.nl

KONINGSDIJK 24
OOSTERHOUT
tel.: 0162-453159
ww.drukkerijzopfi.nl
w

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Nieuw :Strijkservice in Teteringen. Voor al uw strijk. Informatie
tel.: 06-20873275 of www.hetijzertje.nl
Gezin is op zoek naar tijdelijke woonruimte vanaf juni 2018,
omgeving Teteringen. T 06-21577124.

