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Volop aandacht voor
spelende kinderen!
Het lijkt er wel eens op dat kinderen niet alleen op
school, maar ook thuis teveel bezig zijn met digitale zaken als internet, facebook en spelletjes.
De Dorpsraad zich in om het spelen in de eigen omgeving onder de aandacht te brengen van de Gemeente Breda met als
doel een verbetering van deze voorzieningen. Dat heeft geleid
tot het instellen van een drietal tijdelijke werkgroepen waarin
ook vertegenwoordigers van de gemeente zitting hebben.
Een werkgroep houdt zich bezig met de verbetering van de
bestaande speelplekken, een tweede met de nieuw aan te
leggen speelplekken in de omgeving van de nieuwbouw van
de Bouverijen en een derde met het maken van een plan voor
de vergroening van de bekende kuil van op het Willem Alexanderplein. Recent is er nog een initiatief bijgekomen: de aanleg van een fietscrossbaan voor kinderen in de directe omgeving van het centrum. Dit initiatief is inmiddels door velen met
gejuich ontvangen zoals blijkt uit de facebook-pagina die
daarvoor is gestart. Deze is te vinden met als zoeknaam
‘Fietscrossbaan Teteringen’. Ook hebben velen zich gemeld
om mee te willen werken om een dergelijke baan aan te leggen. De wijkbeheerder van de gemeente heeft al een plek gevonden waar deze baan voor de jeugd zou kunnen worden
aangelegd. Op korte termijn zal daarover duidelijkheid komen. Een dergelijke baan is zeer positief voor de sportieve
ontwikkeling van onze jeugd wellicht een opstap om na wat
oefenen, wellicht samen met ouders, gebruik te maken van
de fantastische mogelijkheden in de Teteringse bossen.

3 extra afval-containers
tijdens Carnavalsoptocht
Reeds eerder bent u van gemeentewege op de hoogte gesteld van de nieuwe wijze van afval scheiden. Na de op 13
januari 2017 in ’t Web gehouden informatiebijeenkomst is
voor mij duidelijk geworden dat de deksels van de nodige
containers (kliko’s) een milieuvriendelijke kleur krijgen of inmiddels hebben gekregen. Vraag rijst al direct hoe mensen
die aan kleurenblindheid lijden de kleuren (groen, blauw en
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oranje) op de deksels nog van elkaar kunnen onderscheiden?
Uit een gesprek met een medewerker van de ophaaldienst
zijn reactie: Moet je luisteren meneer ... als het in de winterperiode gesneeuwd heeft dan moet ik eerst de wit besneeuwde deksel afvegen om te kijken of ik te maken heb
met de juiste te ledigen kliko. Ik heb dan extra werk en bovendien en dat vind ik erger kouwe handen! En dan, niet te
vergeten, komen er ook nog ondergrondse containers voor
huishoudelijk restafval er bij. Met een toegangspasje kun je
daarin een houten broodplank, pollepel etc. kwijt. Pasje vergeten, geen paniek, naast de container plaats zat! Op en neer
draven is voor iemand op leeftijd volgens mij niet de bedoeling. Ik heb overigens begrepen dat vele inwoners (vooral de
ouderen onder ons) tegen deze straatbeeld verpestende opvangbakken in verzet zijn gegaan. Zij zijn dur echt van ondersteboven! Ik kan me dat levendig voorstellen. Maar er is ook
nog goed nieuws. Bij het te perse gaan van deze Allerlei-editeie is bekend geworden dat direct na de carnavalsoptocht
drie speciale containers (geen gekleurde deksels) worden geplaatst voor het verzamelen van gebruikte carnavalsartikelen
en wel volgens de volgende indeling:
container A: op de deksel is afgebeeld een hoedje (bestemd
voor hoedjes, petten, pruiken, vlaggetjes etc.)
container B: op de deksel is afgebeeld een toeter (bestemd
voor toeters, confetti, serpetines, niet uitgereikte onderscheidingen etc.)
container C: op de zijkant is een sikkenkop afgebeeld (bestemd voor kartonresten, maskers, kledingstukken, schoenen etc.). Als locatie wordt, afhankelijk van de weeromstandigheden en onder enige reserve, gedacht aan bepaalde
ophaalpunten langs de optochtroute.
Kijk goed uit en loop ze niet ondersteboven. Bij een goed
gebruik van deze tijdelijke containers kunnen de daarin gedeponeerde artikelen straks (halfvastenbal?) weer hergebruikt
worden. Echt een primeur voor Teteringen … een luxe!
Ik wens u allen kleurrijke en milieuvriendelijke carnavalsdagen
toe.
Van onze speciale verslaggever, WillSik

vergaderen?

www.meerberg.nl

Project- en woninginrichting
Pvc vloeren
● Gordijnen
● Vouwgordijnen
●

Rolgordijnen
● Laminaat
● Inbetweens
●

Tapijt
● Marmoleum
● Luxaflex
●

Plisse’s
● Vinyl
● Horren
●

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

Hoolstraat 31 ● Teteringen ● telefoon 076 - 5713312 ● info@jorissenbv.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zaterdag 25 februari
19.00 uur Carnavalsviering - Pater Edmund Owusu - m.m.v.
‘Thuisnietouwe’ - Prins Nillis den irste met Raad
van Elf - Jeugdprinses Jovana met Jeugdraad
Zondag 26 februari
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
Diaken B. Hendriksen - Willebrordkoor
Misdienaars Brechtje de Haas; Florent Muskee
Intenties
Jan en Annie de Bruijn-van Leijsen (hun jgt); overl. fam.
Koenraads-Oomen; Peter en Agnes Touw-Michielsen;
Rien Godschalk; Antoinette Floor- Elants; ouders Jan
Rijvers en Cor Bastiaanssen; Marieke Wohrmann; Door
Kleindop-Kimenai; Jan van Gurp; Herman Damen; Jac
en Corrie v.d. Veeken - van Haperen; Marcel Blous;
Christ Rombouts; Jacques en Pop Oomen -Verpaalen;
Jan Schipperen e.v. Tiny Kuip; Jacques Alberts.
Dinsdag 28 februari
19.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owusu
Woensdag 1 maart: Aswoensdag.
19.00 uur Aswoensdag viering - Pater E. Owusu
Donderdag 2 maart
09.00 uur Eucharistieviering - Pater CICM

Uit het pastoraal team - Verkiezingen
De verkiezingen komen eraan. Op 15 maart 2017 mogen wij
weer naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen. De
heren en dames politici lopen zich warm om zich zoveel mogelijk in de media te laten zien en ons binnen te halen met
verleidelijke slogans en genereuze beloften. Tja, was ‘t maar
waar dat alles wat zij ons beloven ook daadwerkelijk zal gebeuren. De problemen voor de gedupeerden in de provincie
Groningen worden nu met veel ophef ‘opgelost’, omdat journalisten met camera’s -als vliegen- de politici achtervolgen
met lastige vragen en omdat wij er in onze huiskamers direct
getuige van zijn. Zijn de journalisten met hun camera’s er niet,
dan is de kans groot dat er niets gebeurt. Dit lijkt de huidige
democratie te zijn geworden: Niet een significant probleem
wordt aangepakt, maar een slim gebruik van de media wordt
beloond.
Zo ook de opkomst van de vele splinterpartijtjes in ons land.
Een partij voor gepensioneerden, voor dieren, voor mensen
met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, voor mensen
die boos zijn. Het zijn allemaal deelbelangen, voor een enkele groep. En allemaal willen ze hun ‘sporen’ neerzetten voor
‘n korte tijdsperiode van 4 jaar, in beeld zijn, de media halen,
zodat ze de volgende verkiezingen wéér gekozen zullen worden. Het grotere landsbelang is niet interessant meer of een
visie op Nederland over een langere periode.
Het is vloeken in de kerk, maar je zou toch bijna weer terugverlangen naar de ‘grijze saaie middenpartijen’ met hun
spruitjeslucht, maar ook met grotere idealen.
Pastor Ben Hendriksen
Vespers Maria Mater Dei
Zaterdag 25 februari om 19.00 uur, bidden de zusters van de
congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de
kapel van Maria Mater Dei. De apostel Paulus schrijft: zingt
voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen. Vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille overweging. We stellen omwille van het roepingenpastoraat in het
bisdom het Sacrament uit, en aanbidden. Heel die vespers is
dus een bijzondere intentie voor roepingen. We bidden dat
God mensen roept die met ons mee willen doen in de parochie, of die ons willen voorgaan in geloof. Na het zingen van
het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament. Wij
nodigen u uit mee te bidden, te zingen en te mediteren.

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

Vormsel voorbereiding
12 Februari startte de voorbereiding voor het Vormsel 2017.
23 Jongeren met hun ouders waren aanwezig en hebben
kennis gemaakt met het programma van voorbereiding. We
spraken zowel met de kinderen als met de ouders over ‘t
Pinksterverhaal, de komst van de H. Geest. De ochtend werd
afgesloten met de zondagseucharistie. De komende maanden gaan we een speciaal traject in met de inhoudelijke voorbereiding tijdens twee kloosterdagen in mei. Wil uw kind nog
meedoen? Is zij/hij nieuwsgierig hoe het leven in een klooster
is? U kunt deze maand nog inschrijven bij Franka Veelenturf
via franka.veelenturf@planet.nl. Van harte welkom!
Zing mee bij jubileumviering
Op 15 maart a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat pastor Ben
Hendriksen tot diaken is gewijd. Dit heuglijke feit willen wij
vieren op zondag 26 maart in een gezamenlijke parochieviering in de Franciscuskerk. Nader bericht hierover volgt nog.
Voor deze gelegenheid wordt een projectkoor samengesteld:
alle koorleden van de parochie is gevraagd daaraan deel te
nemen. Mocht deze uitnodiging u niet bereikt hebben, of
wanneer u geen lid bent van een koor, maar wel graag mee
wilt zingen, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. Geef
dan uw naam en e-mail- of huisadres, alsmede de partij die
u zingt (sopraan, tenor, enz.) op aan organisator en dirigente
rikiebansberg@gmail.com, tel.: 06-42713509. De repetities
zijn op dinsdag 21 en 28 februari, 14 maart en indien nodig
op 21 maart, van 19.45 tot 22.00 uur in de Willibrorduskerk.
Het repertoire is niet moeilijk, dus iedereen kan meedoen.
Wij hopen op een groot, enthousiast en feestelijk koor.
Wereld Communicatie Dag
Paus Franciscus vraagt iedereen die werkzaam is in de media om mensen verhaallijnen aan te reiken die in de kern ‘goed
nieuws’ zijn. De paus noemt het noodzakelijk de vicieuze cirkel van onrust en de spiraal van angst die het gevolg zijn van
de voortdurende focus op ‘slecht nieuws’, te doorbreken.
Paus Franciscus benadrukt dat het niet de bedoeling is om
menselijk leed te ontkennen of naïef te zijn. Wel is het nodig
om het gevoel van moedeloosheid tegen te gaan. Want, zo
zegt de paus, in een mediawereld die denkt dat goed nieuws
niet verkoopt, en waar menselijk leed en het mysterie van het
kwaad makkelijk veranderen in entertainment, is er altijd het
gevaar dat ons geweten in slaap sukkelt en dat we pessimistisch worden.
Met zijn boodschap voor Wereld Communicatie Dag wil de
paus een bijdrage leveren aan een “open en creatieve manier
van communicatie, die nooit het kwaad verheerlijkt maar in
plaats daarvan concentreert op oplossingen en die ontvangers van de boodschap inspireert tot een positieve en verantwoordelijke benadering.” Daarom vraagt de paus iedereen om mee te werken aan het vertellen van verhaallijnen van
‘goed nieuws’. Dat goede nieuws is Jezus Christus. In Hem
heeft God zijn solidariteit getoond met elke menselijke situatie. We hoeven dan ook niet bevreesd te zijn, want Hij heeft
oog voor al zijn kinderen. De boodschap van de paus werd
gepubliceerd op 24 januari. Wereld Communicatie Dag vindt
plaats op 28 mei 2017, de zondag voor Pinksteren. De
boodschap werd, zoals gebruikelijk, bekendgemaakt op de
feestdag van Franciscus van Sales. Hij is de patroonheilige
van de journalisten.

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. 26 febr. 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. 26 febr. 10.00 uur: Ds. S. van Meggelen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 26 febr. 10.00 uur: Mevr. Ds. R. v.d. Zouwen; Sleeuwijk.

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

CARNAVAL

Leutige carnaval toegewenst
Namens het gehele AKV de Sikken wensen wij alle Sikken en
Sikkinnen, kasteleinsen kapellen een geweldige en leutige
carnaval toe en we hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten
waar dan ook in ons Totdenringen. Ook danken wij alle sponsoren en de Vrienden van de Sikken, want zonder hun bijdrage is het niet mogelijk om het carnaval te organiseren.
Zie voor ‘t programma ’t Sikkeblaoike of www.akvdesikken.nl

Opening Carnaval en
Totdenringse Ballonfiesta
Zaterdag vindt de officiële opening van het carnaval plaats op
het Willem-Alexanderplein in Teteringen. Het plein wordt voor
vier dagen omgedoopt tot Sikkenplein. Dit gebeurt door prins
Nillis dun irste, jeugdprinses Jovana, hun gevolgen,
Totdenringse blaaskapellen en uiteraard met medewerking
van onze residentie, de Dorpsherberg.
De opening start om 14.45 uur met de kapellen. Vooraf
maken de jeugdraad en raad van elf een tocht door het
Sikkenland om de jeugdnar, jeugdpolitieagent, jeugdprinses
Jovana en prins Nillis dun irste op te halen.
Na de intocht start voor de 12e maal het Totdenringse
Ballonfiesta. We zijn benieuwd uit welke windstreken van
Europa de ballonen dit jaar terugkomen. Alle kinderen tot 14
jaar krijgen van het AKV een ballon met daaraan een kaartje,
waarop zij hun naam en adres kunnen invullen. Voor de drie
kinderen wiens ballonnen het verst komen staan leuke prijzen
te wachten. De uitslag wordt in de Aller-Lei van eind maart
bekend gemaakt.
Kom zaterdag 25 februari om 14.45 uur gezellig naar het
Sikkenplein en open samen met Prins Nillis dun irste en
jeugdprinses Jovana het Totdenringse carnaval 2017.
Aansluitend nodigen wij u om 16.00 uur uit voor de lintjesregen in de Dorpsherberg.

Carnavalskerkviering
Het carnaval wordt dit jaar ook weer geopend met een heuse
carnavalsviering op zaterdag 25 februari om 19.00 uur. Een
momentje van carnavaleske bezinning voordat het feestgedruis verder losbarst. De viering vindt plaats in de St. Willibrorduskerk. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door
de Thuisnietouwe. Prins Nillis dun irste en Jeugdprinses Jovana zullen deze mis met hun raadsleden en gevolgen kleurrijk bijwonen. Iedereen is meer dan van harte welkom om
deze carnavaleske viering bij te wonen.

Bonte Sikkenbal 2017
Zaterdagavond 25 februari organiseert AKV de Sikken het
Bonte Sikkenbal, een jarenlange traditie tijdens het Totdenringense carnaval. De Dorpsherberg wordt omgetoverd tot een
podium voor een ware carnavaleske Ro(c)k around de Klok
feestavond. Van rockers tot klokken en met optredens van
Mag Het Wat Zachter en DJ-Twan wordt het een geweldig
carnavalsfeest. Voor de best verklede vrouw of man is er
weer een leutige prijs. De entreekaarten kosten € 7,50 en zijn
verkrijgbaar bij De Dorpsherberg of via websik@akvdesikken.nl. Zorg dat je er op tijd bij bent want vol is vol.

De optocht op maandag
Op maandag 27 februari trekt de carnavalsoptocht door ons
dorp met het motto ‘Wij zijn dur onderstebove van’. De grote
vraag is uiteraard weer: Wie gaat er dit jaar met de ‘d’n Kaai’,
de AKV-wisseltrofee, aan de haal?
De optocht bestaat uit twee duidelijk gescheiden onderdelen:

- de juniorenoptocht, zonder gemotoriseerde voertuigen,
maximum leeftijd van de deelnemers is 15 jaar en
- de seniorenoptocht met een minimum deelnameleeftijd van
14 jaar. Het inschrijfformulier en het reglement is te downloaden via www.akvdesikken.nl
Een belangrijk punt in het optochtreglement betreft: alcohol
tijdens de optocht is verboden, hetzelfde geldt voor het
strooien van confetti/papiersnippers of andere zaken die de
omgeving vervuilen.
De optocht start om 13.30 uur met het vertrek van de eerste
groep vanaf het Sikkenplein. Hou dit dus goed in de gaten.
Verzamelen op en rond het Sikkenplein gebeurt vanaf 13.00
uur. De optocht gaat vanaf het Willem-Alexanderplein in de
richting van Hoeveneind en gaat verder via de SteenbergenKampakker-St. Josephstraat-Langelaar-Schijfstraat en dan
de oversteek bij het Zwaantje naar de Hoolstraat met de ontbinding van de optocht op het Sikkenplein tussen 15.30 en
16.00 uur.
De inschrijving voor beide optochten vindt plaats tijdens het
Opwermfeest op vrijdag 10 februari van 19.00 tot 21.00 uur
in de Dorpsherberg. Inschrijven voor de Juniorenoptocht is
ook nog mogelijk op maandag 27 februari tussen 12.00 uur
en 12.45 uur in de Dorpsherberg. De inschrijving voor de
Juniorenoptocht is geheel gratis.
Op de site van AKV de Sikken staat vermeld op welke vier
onderdelen (carnavalesk, originaliteit, kwaliteit en presentatie)
de jury de deelnemers beoordeelt. Voor de Publieksprijs kan
er gestemd worden op www.akvdesikken.nl
Er is een publieksprijs voor zowel één van de deelnemers aan
de Seniorenoptocht als aan één van de Juniorenoptocht. Op
de website kan een stem worden uitgebracht voor Senioren
bij de naam van de deelnemer en bij de Junioren bij het deelnemende nummer! Wil je alleen weten welke Seniorendeelnemer met welk motto deelneemt, kijk ook dan op website.
De prijsuitreiking vinden plaats in de Dorpsherberg. Voor de
juniorenoptocht zal dit zijn om 18.30 uur, waarna de jeugd
gezamenlijk naar het Tienerbal in ’t Web kan gaan. Rond de
klok van 19.30 uur volgt de prijsuitreiking van de seniorenoptocht. Alle ouders kunnen dan weer terug zijn van het wegbrengen van hun sikskes en sikkinnekes naar het Tienerbal.
Parkeren tijdens de optocht: Voor een goed en schadevrij
verloop van de optocht en om schade te voorkomen aan
motorvoertuigen welke normaal op de weg, straat, of parkeerstroken worden geparkeerd, verzoeken wij u vriendelijk,
doch dringend, deze voertuigen en eventuele andere obstakels op maandag 27 februari voor 12.30 uur van bovengemelde route te verwijderen en elders te parkeren. Alle voertuigen op het Sikkenplein dienen voor 10.00 uur verwijderd te
zijn. Op het Sikkenplein geldt overigens gedurende de gehele carnaval een parkeerverbod.
Alvast veel plezier toegewenst met de optocht van Totdenringen en bedankt voor uw medewerking.

Kom langs op Boerderij Wolfslaar!
Bijgekomen van de Carnaval kun je op woensdag 1 maart
meedoen met ‘spelenderwijs leren over konijnen en konijnentaal’. Voor kinderen vanaf 5 jaar, ongeveer 20 minuutjes
in kleine groepjes, vanaf 13.30 tot 15.30 uur. Inloop! Als een
groepje vol is, moet je even wachten.
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart zijn de Landelijke Sterrenkijkdagen. Vanaf 19.30 uur staan de kijkers opgesteld. Wonderbaarlijk hoe goed je de kraters op de maan kunt zien. Hopen dat het helder is en de maan, sterren en planeten goed
zichtbaar zijn.
En heb je zin om met je kinderen deze zomer uit je eigen tuin
te eten? Dan is het pakket ’van aardappel tot chips’ misschien iets voor jou. Emmer, pootaardappelen en handleiding
voor de kweek in een emmer en hoe chips bakken! Leuke
klus om aardappels te poten in de vakantie. Vanaf 1 maart te
koop in de Winkel.
Boerderij Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, Breda. www.wolfslaarbreda.nl of @boerderijwolfslaar

Vrouwen van Nu
De volgende bijeenkomst
voor de Vrouwen van Nu
staat op de rol voor dinsdag 7 maart om 20.00 uur in de bovenzaal van De Dorpsherberg. Voor deze avond hebben we
René Rövekamp uitgenodigd. René is zwerfafvalcoach. De
plastic soep, drijvend in de oceaan, kent al de grootte van
drie keer ons land. En die soep begint bij ons op de stoep!
Zaak dus om in actie te komen. Want wanneer 25% van ons
elke dag één stukje zwerfafval opruimt is ons landje in drie
dagen schoon ...
Dromerij? Ach, als je bedenkt dat we maar één aardbol hebben en we die door willen geven aan volgende generaties ...
De lijfspreuk van René is dan ook: ‘Bedenk het kleinste dat je
aan een probleem kunt doen en doe dat dan ook’. Hij laat
ons deze avond zien en horen hoe we eenvoudig iets kunnen
bijdragen om dit probleem te verkleinen.
We hebben de vrouwen gevraagd een ‘ergernisfoto’ te maken van verpakkingen. Van de toegestuurde foto’s maken we
een collage. Kan het anders? Hoe kunnen we zelf iets doen?
Interesse in het bijwonen van de avond? Je bent van harte
welkom.
Het volgende Crea-café is in verband met carnaval verplaatst
naar 9 maart.

Inzameling rommelmarkt
Harmonie Euphonia
Op 4 maart kunt u uw oude spullen weer inleveren t.b.v. de rommelmarkt van de harmonie,
die op 2 april 2017 gehouden wordt.
We zijn we op zoek naar goede verkoopbare spullen. Denk
hierbij aan boeken, cd's, dvd's, antiek, speelgoed, audio apparaten, etc. (geen grote zware meubelen e.d). Versleten en
kapotte spullen als ook echte rommel zal ook niet worden ingenomen. U kunt de spullen inleveren 10.00 uur en 12.00 uur
bij de kiosk op het Willem Alexanderplein. Wij vragen u de
spullen in dozen aan te leveren. Voor meer informatie: secretaris@harmonie-euphonia.info of tel.: 5812679.

Bal zoekt vrouw!
Eastwood Tigers uit Oosterhout is een kleine basketbalclub
met een rijke geschiedenis.
Naast een aantal recreanten-teams spelen er ook diverse
teams competitie.
Behalve een aantal jongens-/mannenteams heeft Eastwood
Tigers ook twee enthousiaste meidenteams. Er is een team
voor meisjes onder de 12 en een team voor meisjes onder de
18. Beide teams trainen niet alleen hard maar bieden ook
veel gezelligheid.
Voor onze beide meidenteams zoekt de club meisjes die het
leuk vinden om lekker te komen basketballen. Meiden in de
leeftijdscategorieën 8 t/m 12 en 14 t/m 18 zijn van harte welkom om geheel vrijblijvend mee te komen trainen.
Beide teams trainen op woensdag- en donderdagavond.
Meiden die mee willen komen trainen of meer informatie willen, kunnen een mailtje sturen naar secretaris@bc-eastwoodtigers.nl of jeugdcommissie@bc-eastwoodtigers.nl.
Vanzelfsprekend zijn ook anderen die graag deze snelle sport
willen beoefenen van harte welkom bij Eastwood Tigers.

Winterliefde
In de supermarkt had een zak aardappelen al enige tijd een
oogje op een bos winterwortelen. De bos winterwortelen leek,
voor zover dat waarneembaar is bij een deze soort groente,
niet afwijzend te staan tegenover deze belangstelling. Ze lagen allebei overigens nog niet lang in de schappen en zodoende was hun houdbaarheidsdatum nog lang niet bereikt.
‘Maar hoe kom ik met die goed uitziende bos winterwortelen
in contact?’, dacht de zak aardappelen bij zichzelf. Op zekere dag hielp het geluk een handje mee, want een winkelende
mevrouw pakte de bos winterwortelen, maar bedacht zich.

Wie heeft er zin om voor de grote vakantie
zijn Duits nog bij te spijkeren,
in een cursus ‘Conversatie Duits’
in een kleine groep 5 à 6 personen.
Op donderdagochtend anderhalf uur
onder leiding van een docent Duits.
Hoofdzaak is praten in het Duits over allerlei
zaken die met vakantie te maken hebben.
Klein beetje uitleg van grammatica als
die functioneel is voor het gesprek.
Opgeven of nadere informatie via:
whats app of sms 0623640504

BERT HOOSEMANS UURWERKREPARATIE
OOK RESTAURATIE VAN ANTIEKE KLOKKEN EN HORLOGES

PATERSERF 765 TE OOSTERHOUT
ALTIJD TIJD - TEL.: 0162-424545 - VOOR TIJD

PIANOSTUDIO FRANK ANTENS
PIANOLESSEN en OPTREDENS
www.frankantens.com
06 24 749 440
Daarbij had de zak aardappelen geluk, want de mevrouw legde de winterwortelen op de verkeerde plek terug, namelijk bij
de zak aardappelen. Dit tot groot genoegen van de zak aardappelen. En ook de bos winterwortelen vond het een aangenaam spannende ervaring. Meteen nam de zak aardappelen
het initiatief. ‘Als ik nou mijn aardappelen laat schillen en jij
laat je wortelen laat raspen, wat vind je daarvan?’ ‘En dan?’,
vroeg de zak winterwortelen onnozel. ‘Nou dan kunnen we
samen in de pan opwarmen, tot het kookpunt’. ‘Dan nog even doorkoken en dan worden we gestampt’. De bos winterwortelen klonk dit aangenaam in de oren en antwoordde: ‘Tot
we één zijn in de hutspot’. Dat klonk de zak aardappelen als
muziek in de oren, want van zoveel gelijkgestemdheid in een
beginnende liefdesrelatie had hij niet durven dromen. De
bloemkolen zagen en hoorden het allemaal aan. Zij fluisterden hun bedenkingen bij de snelheid waarmee deze relatie
zich ontwikkelde. De sperzieboontjes vonden evenwel dat
groenten nooit te snel in de pan kunnen verdwijnen en zeker
wanneer dit onder romantische omstandigheden gebeurt.
Maar geluk en ongeluk liggen dicht bij elkaar, zo bleek maar
weer eens. Want op vrijwel hetzelfde moment werd de zak
aardappelen opgepakt, gescand en in een winkelwagentje gelegd. Toen hij enigszins bekomen was van de schrik, ontdekte hij, dat hij naast een bos boerenkool lag. Toen hij de andere kant op keek, zag hij een rookworst. Al snel echter, kwam
hij tot de realiteit van zijn bestaan. ‘Het zit voor mij niet mee
in de liefde’, dacht hij bij zichzelf. ‘Zonder afscheid te hebben
kunnen nemen van mijn geliefde bos winterwortelen zit ik
vanavond gedwongen in de boerenkool, naast een stuk
rookworst’.
(TW)

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 24 februari 2017 - Menu 1
Gebonden preisoep; kibbeling; remouladesaus; gemengde
groenten; gebakken aardappeltjes; appelmoes; aardbeienvla.
Vrijdag 24 februari 2017 - Menu 2
Gebonden preisoep; varkensragout; worteltjes/peterselie; witte
rijst; appelmoes; aardbeienvla.
Vrijdag 3 maart 2017 - Menu 1
Geb. tuinkruidensoep; gebakken zalm; Hollandaisesaus;
worteltjes/peterselie; gebakken aardappeltjes; appelmoes;
sinaasappelvla.
Vrijdag 3 maart 2017 - Menu 2
Geb. tuinkruidensoep; procureurlapje; jus; spinazie à la crème; aardappelpuree; appelmoes; sinaasappelvla.
M.i.v. 3 maart zijn de kosten voor de maaltijd verhoogd naar
€ 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren in ‘t Web,
tel.: 5713579 of 5713478. ‘t Web is geopend om 12.00 uur.
Aanvang maaltijd 12.45 uur.

Aandacht van fietsers voor
het passeren van paarden
Veel mountainbikers en wielrenners weten niet precies
hoe ze een paard moeten passeren. En veel ruiters laten op hun beurt weten vooral problemen te ervaren
met groepen renners, zoals fietsclubs die geruisloos
op een ruiter afkomen en op hoge snelheid passeren.
Fietsclubs en de NTFU leggen uit hoe ze dat het beste
kunnen doen en waarom.
• Kondig jezelf aan door even te roepen. Het paard zal
je mensenstem herkennen en weten dat je geen bedreiging vormt.
• Minder vaart. Als je een paard met hoge snelheid nadert, kan het zich bedreigd voelen en op de vlucht slaan.
• Geef het paard ruimte. Ook als je het dier langszij
passeert, kan het tijdens een schrikreactie schoppen.
Houd tijdens het passeren dus zo mogelijk twee meter
of meer afstand.
Daarnaast bestaat er ‘n buitencode, 5 simpele regels:
1. Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte,
en minder je vaart.
2. Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag
richting natuur en haar gebruikers.
3. Durf een ander aan te spreken op zijn gedrag.
4. Sportief bewegen in de natuur doe je veilig,
draag bescherming.
5. Blijf op de paden en geef natuur de ruimte.

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
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

