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Geen speciale seniorenwoningen in Teteringen!
In januari heeft de Dorpsraad de behoefte aan seniorenwoningen in Teteringen onderzocht. Daar is
door 76 personen positief op gereageerd. Nadat bij
deze groep nadere informatie was opgevraagd naar hun specifieke woonwensen, hebben wij deze ingebracht in een overleg met wethouder Alfred Arbouw en enkele hoofdambtenaren.
Hierbij is duidelijk geworden dat het beleid van de gemeente
gebaseerd is op het zo lang mogelijk blijven wonen in de eigen
woning met aanpassingen (indien nodig met traplift en douche). De vele nieuw te bouwen woningen in Teteringen zijn levensloopbestendig, zodat daarin dergelijke voorzieningen kunnen worden ingebouwd. Ook zijn er mogelijkheden om b.v. de
garage om te bouwen tot slaapkamer met douche. Tevens komen er op verschillende plaatsen in ons dorp appartementen,
waaronder op het nieuwe winkelcentrum waarover helaas nog
geen concrete plannen zijn gepresenteerd! Bij de inventarisatie
kwam vooral de behoefte naar voren aan gelijkvloerse woningen (patiowoningen). Binnen het beleid van de gemeente is
daar in de plannen geen ruimte voor omdat wordt uitgegaan
van twee woonlagen met een kap. Slechts in gevallen van geluidsoverlast (doorgaande wegen e.d.) worden woningen met
één bouwlaag toegestaan. Inwoners die toch graag willen verhuizen naar een aangepaste woning wordt aangeraden om
zich te oriënteren op een nieuwbouwwoning en in overleg met
de bouwer deze te laten aanpassen aan hun woonwensen.
Ten aanzien van de zorg staat de gemeente op het standpunt
dat zorg aan huis in veel gevallen het mogelijk maakt om zo
lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om deze reden is het wonen in de omgeving van een zorgcentrum niet nodig, wel heeft wonen in de omgeving van de voorzieningen
(huisarts, winkels) de voorkeur.

SVT/KBO Koningsbingo

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

de pauze wordt er een oranjebitter geserveerd.
We spelen 5 rondes voor mooie prijzen. Ook hebben wij deze
middag een loterij met veel verrassingen. Leon Snoeren,
Jumbo en Apotheek Teteringen zijn de vaste plaatselijke
ondernemers die waardebonnen schenken voor deze loterij.
Tot ziens bij deze gezellige middag.
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door financiële
ondersteuning van de Gemeente Breda.

Avondvierdaagse
Teteringen
Het Comité Avondvierdaagse Teteringen is
weer volop bezig met de voorbereiding van
de 42e avondvierdaagse. Deze zal gehouden
worden van dinsdag 30 mei t/m vrijdag 2 juni.
Noteer de datum alvast in uw agenda en loop gezellig mee.
En als u niet meeloopt kunt u zich opgeven als vrijwilliger bij
de Avondvierdaagse. Meer informatie bij Ton Wirken (e-mail:
ton.wirken@online.nl) of Jan van den Wijngaard (e-mail: janvandenwijngaard@planet.nl).

Hartstichting
De Hartstichting bedankt alle collectanten en gulle gevers
voor het mooie bedrag van € 2.353,73. We hopen dat we
volgend jaar weer op uw mogen rekenen. M. v. Oosterhout

Lente geblazen!
Zaterdag 22 april om 20.15 uur organiseert
fanfare St. Joris uit Dorst samen met Euphonia
een concert in het Stedelijk Gymnasium, Nassausingel 7 te Breda. Entree € 5,00. O.l.v. dirigenten Frans
van Dun en Romano Mediati, verzorgen beiden orkesten een
mooie muzikale avond. Stuur voor het bestellen van kaarten
een mail naar orkestleider@sintjorisdorst.nl o.v.v. uw naam en
het gewenste aantal kaarten. Na betaling kunt u de kaarten
afhalen aan de kassa voor aanvang van het concert.

Op donderdag 27 april 2017 is er een bijzondere bingo voor
onze SVT/KBO leden. Bent u nieuwsgierig geworden wat dat
is, u bent van harte uitgenodigd om 14.00 uur in 't Web. De
bijdrage in de kosten bedraagt € 2,50 voor koffie/thee en in

zelf cateren

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 23 april
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
Diaken V. de Haas - Oosterhoutse Nachtegalen.
Misdienaars Elias Kruis; Rose Marie Muskee
Intenties
Jan en An de Jong-Gommers; Marieke Wohrmann;
Jan van Gurp; Herman Damen; Jacques en Pop
Oomen-Verpaalen; Christ Rombouts; Jacques Alberts;
ouders Smits - van Roessel; Louise Hoeben; Toos
Hoogelander-v. Doremalen; Jac en Corrie v.d. Veekenvan Haperen; Cees Kleindop; Lucie GooskensTeurlings; Jan van den Wijngaard.
Dinsdag 25 april
19.00 uur: Eucharistieviering - Pater E. Owusu
Donderdag 27 april
09.00 uur: Eucharistieviering - Pater E. Owusu

Uit het pastoraal team
Maria, een vrouw met goddelijke allure
In Museum Catharijneconvent in Utrecht is een grote tentoonstelling te zien over Maria, de meest afgebeelde vrouw
ter wereld. Met een grote variëteit aan objecten wordt het
verhaal verteld van Maria, de moeder van Jezus. Een beeldend verhaal van haar veelbewogen leven, haar tenhemelopneming en haar wereldwijde verschijningen in vele gedaanten. Maria is voor vele kunstenaars door de eeuwen heen een
grote inspiratiebron geweest, vanaf het begin van het christendom tot nu toe.
Maria heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen in het leven van gelovige mensen. Zij was een vrouw, zoals wij -uit
mensen geboren- en toch anders. En kleinmenselijke gevoelens -waar wij van tijd tot tijd allemaal mee te kampen hebben- wist zij met ogenschijnlijk gemak de baas te blijven.
Kortom, Maria, een vrouw met goddelijke allure. Tot op de
dag van vandaag komen mensen wereldwijd bij haar op verhaal en steken ze een kaarsje aan, want hoe groot en volwassen we ook worden, in wezen blijven we kinderen die op
zoek zijn naar troost, kracht en bemoediging. Toch merk ik
dat Maria anders geworden is of misschien ben ik wel anders
geworden? Ik weet het niet en daarom ga ik binnenkort naar
haar tentoonstelling in Utrecht. Wat het me zal doen weet ik
natuurlijk nog niet, maar ik hou u graag op de hoogte.
Pastor Ben Hendriksen
Onbevlekte Hart van Maria
Op zaterdag 13 mei a.s. - gedachtenis van de Heilige Maagd
Maria van Fatima - worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal plaatsvinden
in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens een
vesperviering. Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal, die honderd jaar geleden in 1917 plaatsvonden.
Vanaf 13 mei 1917 verscheen Maria zes keer aan drie herderskinderen in de buurt van het dorp Fatima. De verschijningen vonden telkens plaats op de dertiende van de maand,
van 13 mei tot 13 oktober 1917, waarbij Maria aan de kinderen drie geheimen openbaarde, waarvan later bleek dat ze
profetisch waren voor belangrijke gebeurtenissen in diezelfde
eeuw. Eén daarvan had betrekking op de moordaanslag op
paus Johannes Paulus II op het Sint Pietersplein te Rome in
1981, uitgerekend op de 13e mei, die hij ternauwernood overleefde. Later schonk de paus de kogel die hem bijna gedood
had, aan het heiligdom van Fatima. Deze werd geplaatst in
de kroon van het beeld van Maria in de Verschijningskapel.
De huidige paus Franciscus zal op 13 mei, de verjaardag van
de eerste verschijning, Fatima bezoeken. Hij is overigens de
vierde paus die naar dit bedevaartsoord zal pelgrimeren, dat
jaarlijks door honderdduizenden pelgrims uit de hele wereld

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 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

wordt bezocht. Op dezelfde dag komen alle Nederlandse
bisschoppen als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwe-basiliek in Maastricht om daar gezamenlijk hun bisdommen en
alle mensen die in de bisdommen wonen, toe te wijden aan
het Onbevlekte Hart van Maria. De bisschoppen doen dat ‘in
het gelovige besef dat Maria ons brengt bij Christus. Zij
vraagt ons te doen wat Christus ons zegt (Johannes 2, 5).
Maria, die zelf heeft gezegd “Mij geschiede naar uw woord”
(Lucas 1, 38) helpt ons om te leven in overgave aan God.’
Door deze toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria
hopen de bisschoppen dat alle gelovigen gesterkt worden
om als Kerk in Nederland de weg door het leven te gaan in
geloof, hoop en liefde, met vreugde en vertrouwen, naar God
de hemelse Vader.
Nieuwe bisschop
Begin april heeft paus Franciscus de hoogeerwaarde heer dr.
Ron van den Hout, sinds 2012 vicaris generaal in het bisdom
’s-Hertogenbosch, tot bisschop van het bisdom GroningenLeeuwarden benoemd.
Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, heeft mgr.
Van den Hende de nieuwe bisschop welkom geheten als collega in de conferentie. Tevens beloofde Van den Hende aan
het bisdom Groningen-Leeuwarden en de nieuwe bisschop
verbondenheid in gebed, heel bijzonder in de komende weken van voorbereiding op de bisschopswijding en de start als
vijfde bisschop van het noordelijke bisdom.
Mgr. Van den Hout (geboortejaar 1964) studeerde theologie
in het Sint Janscentrum, de diocesane priesteropleiding van
het bisdom ‘s-Hertogenbosch en werd priester gewijd in 1993.
Van den Hout studeerde Bijbelse theologie aan de Gregorianauniversiteit in Rome en promoveerde in 2009 aan de Radboud-universiteit in Nijmegen. Hij heeft ruime ervaring als pastoor en deken, en als docent aan verschillende priesteropleidingen.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 23 apr. 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.

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 Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 23 apr. 10.00 uur: Drs. H. Berflo.
Baseliek St. Jan; Oosterhout
Za. 22 apr. 19.00 uur: Ds. A. Vlieger - Oecumenische zangdienst.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 23 apr. 10.00 uur: Mevr. E. Hof; Amersfoort.

Demonstratie
enten van bomen
in Heemschuur de Stee
Enten is een vorm van plantenvermeerdering.
Hierbij wordt een deel van een verbeterde versie of een aantrekkelijkere versie van een plant
geplaatst op een plant van hetzelfde soort. Dat deel vergroeit
hiermee. Boomkwekers en fruittelers doen dat ondermeer
om een mooie bovenste plant (bovenstam) uit te laten groeien op een sterke, maar minder mooie onderste plant (onderstam).
Vruchtbomen worden bijna allemaal geënt op een onderstam
van een gastheer. Praktisch altijd worden daar afleggers voor
gebruikt. Dit zijn eigenlijk verbeterde zaailingen die de groei
van de vruchtbomen beïnvloeden. Traag laten groeien geeft
extra veel fruit. Het enten is een secure bezigheid en vereist
zeker een behoorlijke vakmanschap.
Wilt u het enten van bomen eens van nabij aanschouwen? U
heeft daarvoor de mogelijkheid op zondag 23 april a.s. van
14.00 tot 16.00 uur in de Heemschuur van Heemkundekring
Teterings Erfdeel, Zuringveld 1a (naast ’t Web). Daar zal boomkweker Tom Akkermans het enten uitgebreid demonstreren.

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

Daarnaast kunt u op uw gemak in de heemschuur de tentoonstelling ‘50 Jaar Carnaval’ bekijken, alsmede de verschillende stijlkamers, werktuigen en gereedschappen. U heeft
daartoe alle gelegenheid.
Bezoekt u thuis vooral eens de geheel vernieuwde website
www.teteringserfdeel.nl met tal van informatie over onze
Heemkring.

Ben jij
onze nieuwe gastheer
of gastvrouw bij ‘t Web?
Wie zijn wij?
‘t Web is dé Hotspot van Teteringen. De plek waar heel Teteringen welkom is en het huiskamergevoel van Teteringen kan
ervaren. Het afgelopen jaar zijn er diverse vernieuwingen toegepast, zoals nieuwe kleuren en aankleding plus een nieuwe
huisstijl. We groeien omdat we meer activiteiten voor verschillende doelgroepen aanbieden. En we willen door met deze beweging! Daarom breiden we uit en zijn we op zoek naar
nieuwe vrijwilligers!
Wat ga je doen bij ons?
Geen dienst is hetzelfde. Achter de bar zorg je overdag voor
heerlijke koffie of thee met iets lekkers. Je ontvangt een van
onze leveranciers met nieuwe voorraad. ’s Avonds schenk je
verschillende speciaalbieren uit. Je bereidt af en toe een tosti
of frituurt lekkere borrelhapjes en gaat daarmee rond.
Je zorgt er in ieder geval voor dat iedereen die te gast is bij
‘t Web zich welkom voelt en vlot geholpen wordt.
Wie ben jij?
Jij bent vrolijk, straalt enthousiasme en plezier uit. Je bent
niet bang om je mouwen op te rollen en zaken aan te pakken. Je vindt het gezellig om een praatje te maken met mensen, zonder daarbij het overzicht te verliezen. Het is fijn als je
horeca ervaring hebt en goed om kan gaan met drukte of
pieken tijdens diverse activiteiten.
Wat bieden wij?
Een plek waar je je thuis voelt, binnen een vrolijk, gezellig en
sociaal team. Uren in overleg op diverse werktijden, zodat het
passend is bij je huidige werk of privé leven. Uiteraard zorgen
wij ook voor een vrijwilligersvergoeding.
Reageren kan via onze beheerder Pierre Jacobs, info@twebteteringen.nl, tel.: 5713579 of loop gewoon even binnen bij ‘t
Web (Zuringveld 1)!

Mama Café - april 2017
Op 19 en 21 april is er weer Mama Café in ‘t
Web. Inloop tussen 10.00 uur en 12.00 uur. De
activiteit start op woensdag om 11.00 uur. Op
vrijdag starten we eerder, namelijk om 10.30 uur.
We zijn dit keer wederom trots omdat we weer een verrassende activiteit kunnen aanbieden, voor zowel de ouders als
de kinderen. We krijgen bezoek van de toverfee! En deze
toverfee kan iets heel bijzonders! Ze tovert geen kikkers om
tot prinsen, maar ze leert je om de dingen te zien waar jij
goed in bent. Wil jij ook leren toveren én een eigen toverstaf
maken? Zoals altijd bieden we de activiteit gratis aan. Deze
activiteit wordt verzorgd door ‘De Droom-boom’, praktijk
voor integratieve kindertherapie (www.de-droomboom.nl of
fb: droomboom integr. kindertherapie).
Mama Cafe Teteringen is er voor ouders en kinderen tussen
0 en 4 jaar. Ouders kunnen elkaar ontmoeten of bijpraten
onder het genot van een bak koffie of thee met iets lekkers,
terwijl de kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen
met leeftijdsgenootjes. We zorgen altijd voor een activiteit
voor de kinderen. We bestaan nu ruim een jaar en het is mooi
om te zien dat er diverse vriendschappen tussen ouders en
kinderen zijn ontstaan! Hopelijk zien we jullie ook weer!

4 x 4 Tournooi
Teteringse schooljeugd
Ook dit jaar is er in de maand mei weer het traditionele vier
tegen vier voetbaltournooi voor de Teteringse schooljeugd.
Het tournooi wordt gehouden op dinsdag 16 mei en op donderdag 18 mei a.s.
Aan het tournooi kunnen alle Teteringse basisschoolleerlingen meedoen en het wordt gehouden in de avonduren.
Deelnemende teams moeten bestaan uit 4, 5 of maximaal 6
spelers en/of speelsters. Er is een tournooi voor teams van
groep 3, 4 en 5 en voor teams van groep 6, 7 en 8.
Evenals vorig jaar zijn er ook bij de meisjesteams twee tournooien. Heb je zin om mee te doen met je vrienden of vriendinnen, maak dan een team, verzin een naam en geef je op
bij Ad de Cock, Brechtenstede 7, Teteringen.
Aanmelden kan dit jaar ook per email: cocksuan@planet.nl
Zorg dat je je team tijdig bij elkaar hebt want op 30 april sluit
de inschrijvingstermijn. Dit is echt de uiterste inleverdatum!
Voorkom teleurstellingen, ben er op tijd bij: vol = vol!
----------------------------------------------------------

MHCT
Op zaterdag 1 juli vindt het Bikes & Sport Toernooi - het voormalig Sprokkeltoernooi - plaats!
Van Oosterhout Bikes & Sport heeft het Sprokkeltoernooi geadopteerd en heet voortaan het
Bikes & Sport Toernooi. Het thema van dit jaar
is: wereldbevolking. Sprokkel je eigen hockeyteam samen uit
familie, vrienden, buren en oude bekenden en beleef een gezellige, sportieve dag op zaterdag 1 juli 2017.
Er wordt gehockeyd in een drietal poules, te weten: de Recreanten- en de Fanatiekelingen-poule (beide mét kinderen)
en nieuw dit jaar is de Volwassenenpoule. Het toernooi is bedoeld voor jong en oud (deelname vanaf het hockeyklasje).
Het merendeel van het team moet woonachtig zijn in Teteringen of spelen bij MHCT. Voor de twee poules met kinderen
geldt: per team minimaal 4 kinderen jonger dan 12 jaar. En
graag per team minimaal een persoon voor de opbouw op
vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur en een persoon voor de afbouw na afloop.
Er zijn prijzen te winnen voor het sportiefste team en voor het
beste geklede team. We sluiten de dag af met een gezellige
borrel. Kosten per team: € 95,00 (incl. lunch- en borrelmand).
Schrijf je nu in via mail: sprokkeltoernooi@mhct.nl, want vol is
vol ... De aanmeldingen lopen al binnen en er kan maar een
beperkt aantal teams meedoen, dus start het sprokkelen!
Stel een gezellig team samen en schrijf voor 1 juni in.
Meer info via de website: www.mhct.nl

Teamnaam: ...........................................................................
Contactadres: .......................................................................
Tel.: ............................................... Aantal teamleden: ..........
Groep: 3/5 of 6/8

Meisjes of Jongens: ..............................

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 21 april 2017 - Menu 1
Heldere tuinkruidensoep, gebakken zalm,
remouladesaus, worteltjes/peterselie, gebakken aardappeltjes, appelmoes. aardbeienvla.
Vrijdag 21 april 2017 - Menu 2
Heldere tuinkruidensoep, omelet naturel, Hollandaisesaus,
snijboontjes, aardappelpuree, appelmoes, aardbeienvla.
Vrijdag 28 april 2017 - Menu 1
Heldere aspergesoep, pilaw, doperwten, witte rijst, appelmoes, aardbeienvla
Vrijdag 28 april 2017 - Menu 2
Heldere aspergesoep, procureurlapje, jus, zomergroenten,
aardappelpuree, appelmoes, aardbeienvla.
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.

IVN–natuurwandeling
Ulvenhoutse bossen
Op zondag 23 april wandelen we door het
eeuwenoude en bijzondere Voorbos.
De natuur ontwaakt, knoppen botten uit, langzaam verschijnt
een groen waas aan de takken en komen de bomen in blad.
Maar voor het zover is en de bosbodem minder zonlicht
vangt kun je hier genieten van de vele voorjaarsbloeiers.
Het Voorbos is bekend om zijn bijzondere plantengroei, vooral in de lente. Het is tamelijk drassig door afsluitende leemlagen in de bodem. Hier en daar wordt kwelwater door scheuren in de leemlagen naar boven gestuwd, waardoor het bos
nog natter wordt. Dit geeft het Voorbos zijn bijzondere karakter.
Natuurlijk is er veel meer te beleven in dit bos dan bijzondere planten, de natuurgidsen vertellen u er graag alles over.
Vertrek om 14.00 uur, vanaf Uitspanning ‘De Fazanterie’, St.
Annadreef 2, 4851 RC Ulvenhout. 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

Agenda Euphonia
Zaterdag 22 april - 20.15 uur
Lente Geblazen met Fanfare Sint Joris
Dorst en solist Pierre Volders. Concertzaal Stedelijk
Gymnasium, Nassausingel 7 Breda. Kaarten € 5,00 te
bestellen via orkestleider@sintjorisdorst.nl
Zondag 14 mei - 15.00 uur
Brel & Brass met muziek van jacques Brel uitgevoerd
door van Micheline van Hautum. Speciale gast: Jos
Jansen. De Bussel, Torenstraat 10, Oosterhout.
Kaartverkoop via Bussel.
Donderdag 6 juli - 20.00 uur
Dirigentenconcert, Uniek concert met 4 dirigenten.
De Stee/‘t Web - Teteringen. Entree gratis.
Donderdag 13 juli - 19.00 uur
Afsluitend zomerconcert van de 3 orkesten van
Euphonia in ’t Web. Entree gratis. Bij mooi weer buiten.

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

BEZORG-KLACHTEN

0165-578222

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:

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

Tweede International
Paper & Vinyl festival op STEK
Heb je genoeg van je vinylcollectie? Of puilt de boekenkast
uit met boeken die je toch niet meer gaat lezen?
Verkoop ze dan op het tweede internationale Paper & Vinyl
Festival, op zondag 7 mei 2017 op STEK Breda.
Standhouders kunnen zich vanaf nu inschrijven. Handelaren,
lezers, luisteraars, verzamelaars, schrijvers, particulieren, muzikanten, winkels en uitgevers: iedereen is van harte welkom.
De eerste editie in 2016 was een groot succes. Meer dan
800 bezoekers struinden langs de stands op zoek naar de
ontbrekende parels in hun collectie.
Kraampjes van ongeveer 1,5 bij 3 meter zijn te huur voor 25
euro (excl. BTW). Heb je geen kraampje nodig? Dan betaal je
voor dezelfde oppervlakte 10 euro (excl BTW). De markt is
van 12 tot 18 uur. Het festivalprogramma duurt tot 20 uur en
zal voor het overgrote deel buiten plaatsvinden.
Standhouders kunnen zich inschrijven door te mailen naar
info@stekbreda.nl.
Naast boeken en vinyl is er meer te beleven tijdens het festival. Er treden bands en DJ’s op. En er zijn performances van
dichters en verhalenvertellers. Kinderen kunnen kijken naar
diverse voorstellingen (waaronder die van een kindercircus).
Wie honger of dorst heeft, komt ook aan zijn trekken bij de
verschillende foodtrucks en het restaurant Foodguerilla en
bierbrouwer Frontaal.
Je vindt het creatieve bedrijventerrein Stek aan de
Veilingkade 9a in de wijk Belcrum/Haveneiland te Breda.

plan.
De financiële gevolgen, voorzieningen van de overheid, wetten en regelingen worden besproken op 15 juni.
De bijeenkomsten vinden plaats van 19.00 tot 21.00 uur bij
het IMW, Willemstraat 20 in Breda. Inloop vanaf 18.45 uur.
Aanmelden voor een of meerdere avonden kan, tot uiterlijk
donderdag 11 mei, bij het IMW via tel.: 5305888 of met een
mail naar: antwoord@imwbreda.nl Meer informatie vindt u
op: www.imwbreda.nl bij ‘Goed uit elkaar’.

Expositie olieverf schilderijen
Brigitta Korving heeft haar opleiding o.a. gehad aan de
Kunstacademie St. Joost, Breda. Zij schildert graag portretten, paarden, honden, katten, kippen, stillevens en zomers
werkt zij buiten aan landschappen.
De expositie is t/m 29 juni 2017 dagelijks te bekijken van
10.00 tot 17.30 uur, in de Breedonk (locatie Mastbos), Willem
van Oranjelaan 17 in Breda.

Vrijmarkt Belcrum Beach
Belcrum Beach is heel erg van het recyclen en van duurzaamheid. Een vrijmarkt past daar natuurlijk uitstekend bij.
Op Koningsdag 27 april kun je tussen 10.00 en 18.00 uur
schuifelen langs stands, kleedjes en kofferbakken om te zien
of er nog iets van je gading bij zit. En zeg zelf, als die oranje
voetbalspullen heb je de komende jaren toch niet meer nodig. Dit is een mooi moment om er vanaf te komen.
Zelf spullen verkopen? Ook dat kan. Er zijn nog een paar
plekken. Mail naar info@braak.nu en je hoort of je nog op het
strand terecht kunt. Want wat is er leuker dat samen met je
vrieden achter een kleedje plaatsnemen en je overbodige
spullen aan anderen verkopen.
Craig The Flamenco Thief
De dag wordt afgesloten met Craig The Flamenco Thief. Deze Engelsman uit Bristol speelde meer dan 500 shows in vier
jaar. Niet alleen in Europa, maar hij trad ook op Zuid-Amerika,
Azië en Afrika. Dat belooft een mooi feestje te worden op het
strand. Zelf omschrijft Craig zijn muziek als een mix van dansbare Gypsy-swing, rumba, balkan-beats en flamenco gitaar.
Als jullie een worst offeren aan Clara voor het mooie weer,
doet BB de rest.
Belcrum Beach zit aan Veilingkade 12A in Breda. Het strand
is bij mooi weer open op woensdag en donderdag tussen
12.00 en 18.00 uur en op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 1.000 en 22.00 uur. Check de Facebookpagina voor de
laatste updates www.facebook.com/belcrumbeach.

Denkt u aan scheiden…
… en zoekt u duidelijke informatie over wat u bij een scheiding kunt tegenkomen? Geef u dan op voor (een van) de
thema-avonden van ‘Goed uit elkaar’, op donderdag in mei/
juni. Voor deelname hoeft u niet te betalen.
Op 11 mei gaat het over de voor- en nadelen van scheiden:
wat zijn de argumenten voor en tegen het verbreken van de
relatie.
Kinderen en een scheiding is het onderwerp op 18 mei: hoe
vertelt u het, hoe ondersteunt u uw kinderen en hoe gaat u
samen verder met de opvoeding.
Op 1 juni geeft een advocaat uitleg over de echtscheidingsprocedure, de gang naar de rechtbank, samenwonen en coouderschap, alimentatie en schulden en het ouderschaps-
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Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Thuiskapster, professioneel en ervaren. Voor dames, heren
en uw kids. Overdag en ‘s avonds. Info, tel.: 06 - 21558173.
Tot ziens!
Thuiskapster Nicoline voor kapperscursus, www.Styleline.nl,
tel.: 06-12158097.

