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NL-Doet? ‘Team Uniek’
lost het op in Teteringen
In september 2016 hebben Ilse en Melanie de organisatie ‘Team Uniek’ opgericht. Dit is een kleinschalige dagopvang voor personen die begeleiding nodig hebben voor een zinvolle dagbesteding. Vijf dagen
in de week zijn ze in ‘t Web te vinden. Dit team heeft inmiddels een zestal jongeren onder hun hoede die hun weg in Teteringen al goed hebben gevonden. Zij zitten bepaald niet stil
en helpen op verschillende plekken mee als: hulpconciërge
bij de Helder Camara, hulp bij activiteiten in ’t Web, ze zorgen
voor een opgeruimd sportpark, lezen voor bij de Kinderopvang, doen kleine karweitjes voor inwoners en dat dat alles
nog gratis ook. Onlangs bleek dat door ziekte het organiseren van het goedlopende vrijdagse ‘Eetpunt in ‘t Web’ moeilijk zou worden, ook dit probleem lost het team op door de
organisatie ervan in handen te nemen. Dat de club goed op
de hoogte is van alles wat in Teteringen speelt, blijkt wel uit
het feit dat zij ook een afspraak hebben gemaakt om te komen helpen bij ‘IJsboerderij Snoek’ aan de Zwarte Dijk die
binnenkort wordt geopend en die naast ijs ook andere streekproducten gaat verkopen. De club staat ook open voor andere klusjes. Indien daarvoor belangstelling is neem dan contact
op of loop even binnen in ‘t Web om met hen kennis te maken. Ook op www.teamuniek.nl is veel informatie te vinden. Al
met al een verrijking voor Teteringen en een geslaagde manier
om kleinschalige opvang te bieden.
Heemkundekring Teterings Erfdeel

De Zuiderwaterlinie
Op 28 maart houdt Cor Knoop een interessante
lezing over de verdedigingswerken in Brabant en
wel in het bijzonder over de Zuiderwaterlinie.
Gelet op de ervaringen, opgedaan tijdens het rampjaar 1672,
werd besloten tot uitbreiding van de verdediging van Holland
door inundatie van de gebieden ten zuiden van de grote rivieren. O.l.v. de vermaarde vestingbouwer Menno v. Coehoorn
werd een verdediging gerealiseerd, genaamd Zuiderwaterlinie.
Deze linie was een historisch kralensnoer van vestingsteden,
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forten, schansen en inundatievlaktes van Sluis in Zeeland tot
Grave in Noord-Brabant. Met een ingenieus stelsel van dijken
en sluizen werden het land tussen deze versterkte steden in
tijden van oorlog onder water gezet (inundatie). Op sommige
plaatsen waren hoge zandruggen: gebieden die men niet onder water kon zetten. Om de vijand daar tegen te houden,
werden op die plaatsen zigzag lopende aarden wallen aangelegd met daarvoor een gracht en een vrij schootsveld zodat
e.e.a. goed te verdedigen was.
Deze linie liep ook in onze omgeving. Grote delen van de Zuiderwaterlinie o.a. bij Made (Linie van Den Hout) en Terheijden
(Linie van Munnickenhof) zijn bewaard gebleven. Deze wallen
waren oorspronkelijk kaal; in 1830 gaf defensie toestemming
de wallen te beplanten. Tegenwoordig zijn deze linies toegankelijk als wandelgebied.
Spreker Cor Knoop (Made 1942) is secretaris van de Heemkundekring Made en Drimmelen. Als kind speelde hij vaak in
de linies en heeft hij zich later verdiept in de geschiedenis van
deze verdedigingswerken. De lezing wordt ondersteund met
prachtige beelden. U krijgt deze avond veel te horen en te
zien over deze relicten van de vaderlandse geschiedenis en
het hoe en waarom van de linies. Tevens zal de vraag beantwoord worden of bij deze linies werkelijk is gevochten.
De lezing wordt gehouden in Gemeenschapshuis ’t Web en
begint om 20.00 uur. De entree is vrij toegankelijk.

Micro Needling Nieuw bij BeautyWorks
BeautyWorks blijft altijd op zoek naar nieuwe technieken die
daadwerkelijk effectief zijn bij het vertragen van de huidveroudering. U bent dat inmiddels van ons gewend.
Micro Needling is zo'n techniek. Door middel van kleine naaldjes worden werkstoffen in de huid gebracht waardoor ze sneller en veel effectiever kunnen werken. De huid wordt hierdoor
in al zijn functies gestimuleerd en wordt sterker, soepeler, egaler van kleur en dikker. Poriën worden fijner, rimpels en fijne
lijntjes worden minder, de huid wordt strakker, gladder en frisser. Deze techniek kan ook ingezet worden om de zichtbaar-

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

heid van pigmentvlekken te verminderen en kan bijdragen
aan de opvulling van (acne)littekens.
Kom kijken tijdens de introductie van Micro Needling op vrijdag 7 april van 15.00 uur tot 19.00 uur bij BeautyWorks.
Tijdens deze middag zijn er meerdere demonstraties, kunt u
de nieuwe lente make up uitproberen en zijn er speciale aanbiedingen. U bent van harte welkom!
KERKNIEUWS

ZORG AAN HUIS
DOOR
ZUIDERHOUT

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 26 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd
In de Franciscuskerk 10.30 uur!
Eucharistieviering - Pastores team - Gelegenheidskoor
Intenties: Johan v. Beek (jgt); Martien v. Beek e.v. Wies Aartsen; Bart
Wortelboer en overl. fam. Wortelboer; Jan en Annie de Bruijn-v. Leijsen; Peter en Agnes Touw-Michielsen; Rien Godschalk; Antoinette
Floor-Elants; ouders Jan Rijvers en Cor Bastiaanssen; Marieke
Wohrmann; Door Kleindop-Kimenai; Jac en Corrie v.d. Veeken-van
Haperen; Jan van Gurp; Herman Damen; Lisette Snijders; Jacques
en Pop Oomen-Verpaalen; Christ Rombouts; Jacques Alberts; Leida van Poppel-Verkuijl; Toos Joosen-Geerts; ouders van den BergMoerenburg; ouders Snoek-Aarts en Olivia van den Akker; Louise
Hoeben; Piet van Toren e.v. Ria Hopstaken.
Dinsdag 28 maart
19.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owusu
Donderdag 30 maart
09.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owusu
Geen viering
Zondag 26 maart is er in onze kerk géén viering. De opgegeven
intenties worden dan daar gelezen, tenzij betrokkenen het anders
wensen. Laat het dan even weten, tel.: 076 - 5713203.

Uit het pastoraal team
Vorige week hebben we weer met velen mogen stemmen
over de toekomst van ons land. Waar moeten we heen, welke kant willen wij op? Heeft de opwarming van de aarde invloed gehad op ons stemgedrag, de rel tussen Nederland en
Turkije misschien, de immigratie of de invloed van de Islam in
ons land, de economie, de AOW-leeftijd, de kosten van de
gezondheidszorg? Allemaal thema’s waar wij een mening
over moesten vormen, maar wat in de praktijk best wel lastig
blijkt te zijn. Politiek is een vak, zei iemand laatst. Volgens mij
is dat waar. Het gaat om zoveel tegenstrijdige belangen, meningen en visies, die van een andere kant bekeken ook wáár
zijn. En toch mogen wij onze mening hierover geven middels
ons stemgedrag. Geweldig toch?!
Maar nu begint het pas goed en dat is het vak, het ambacht
van de politicus: Hij of zij moet gaan verbinden met het oog
op te toekomst. Met wie vorm je een regering, welke keuzes
maak je om tot een regeerakkoord te komen. Door wie of wat
laat je je leiden. Hopelijk verstaan zij hun vak goed en laten
de dames en heren politici, die wij naar voren hebben geschoven zich niet leiden door de waan van de dag of door
acties op de korte termijn, maar weten zij voor langere tijd
een visie te ontwikkelen voor de weg die Nederland moet
gaan. Want de wereld draait door, de problemen in ons land,
maar ook wereldwijd dienen zich gewoon iedere dag aan en
moeten met wijsheid en inventiviteit ter hand genomen worden. We gaan het zien!
Pastor Ben Hendriksen
Ouderenpastoraat Willibrordus kern
Op maandag 3 en donderdag 6 april organiseren we weer de
middagen voor de mensen vanaf 80 jaar en hun partners in
de ontmoetingsruimte van onze kerk. De middagen duren
van 14.00 uur tot 16.00 uur. We beginnen met een Eucharistieviering, waarin een van de Paters Scheutisten voorgaat.
Daarna is er koffie en thee met iets lekkers er bij.
Het thema van deze middag is: ‘Het Rijke Roomse Leven ….
Anno 1960 in Teteringen’. In een korte film, destijds opgenomen door dokter de Mol, blikken we terug op het kerkelijk le-

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

ven van ons dorp. Nadien is er gelegenheid tot het stellen van
vragen. We eindigen met een gezellig samenzijn onder het
genot van een drankje en een knabbeltje. De middagen zijn
gratis, maar een bijdrage in de onkosten is welkom.
Eerste Communie 2017
Zondag 12 maart hebben alle kinderen van de parochie zich
voorgesteld aan de geloofsgemeenschap. Ze mochten hun
naam zeggen, wat betekent: wij gaan meedoen! In totaal
doen dit jaar 53 kinderen hun Eerste Communie. Op zondag
21 mei is er om 10.00 uur een communieviering in de Willibrorduskerk voor de kinderen van de kernen Michael en Willibrordus. De komende weken gaan de kinderen zich voorbereiden op deze speciale dag. Wij wensen hen een fijne en
goede voorbereidingstijd toe.
Vastenactie - Eilanden van hoop
‘Gisteren begroeven we mijn buurjongetje. Hij was zo ontzettend klein. Hij leefde maar zes maanden. Geen gezonde babyvoeding voor hem. Ook geen medicijnen. Wel een mooi
kistje dankzij alle buren, die geld inzamelden. Wij hebben nog
witte chrysanten gekocht. Die staan nu op zijn grafje. Soms
weet je gewoon niet wat beter is; leven of doodgaan’. Dit
zegt een jongen van een jaar of twaalf.
Omdat dit dagelijks voorkomt is voor opgroeiende kinderen
de verleiding om bij de bendes te gaan erg groot. Zij zien dit
vaak als enige uitweg om geld binnen te brengen. ‘De zuster
van de Bewaarengel’ en hun medewerkers proberen de kinderen op te vangen en ze voldoende bagage mee te geven
voor de toekomst. Zij noemen deze opvang ‘Eilanden van hoop!
Als vast onderdeel van de vastenactie is er ook dit jaar weer
een solidariteitsmaalltijd en wel op donderdag 30 maart om
18.00 uur in ontmoetingsruimte van de Michaelkerk. Voorafgaand aan de maaltijd is er een korte presentatie in de kerk
over het project van dit jaar; ‘Eilanden van Hoop’ in San Salvador (El Salvador). Wij vragen u het bedrag dat u thuis uitspaart, omdat u niet hoeft te koken (meer mag natuurlijk ook,
graag zelfs) als bijdrage te geven voor de Vastenaktie. Verder
willen wij u vragen uw eigen bord en bestek mee te nemen.
Om te weten voor hoeveel mensen we moeten koken willen
we graag dat u zich opgeef voor 27 maartt, tel.: 5219087 van
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

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

Vesperviering in de Lucaskerk
'In de Veertigdagen bereiden wij ons voor op het naderende
Paasfeest. Iedere woensdagavond om 19.30 uur komen wij
in woord en gebed samen in de Lucaskerk en vieren de vespers, het avondgebed. In woord en beeld bezinnen wij ons
op wat het betekent -volgeling van Christus- in deze tijden.'
Vespers Maria Mater Dei
Zaterdag 25 maart 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. Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met
het Sacrament. Graag nodigen wij u uit met de zusters en
met ons mee te bidden, te zingen en te mediteren.
Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96 Zo. 26 mrt. 10.00 uur: Ds. S. Oomen
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk Zo. 26 mrt. 10.00 uur: Mw. Ds. L. van Buuren

Dansen met Duo ‘Limit’
Zaterdag 25 maart vanaf 21.00 uur is het weer dansen met
live-muziek in De Dorpsherberg in Teteringen! De entree
bedraagt € 5,00 (zie ook Facebook: dansavond Teteringen)

Laatste DIA Bingo-avond
Vrijdag 24 maart wordt in de DIA-kantine de laatste bingoavond van dit seizoen georganiseerd. Zoals altijd is de nettoopbrengst bestemd voor bijzondere activiteiten t.b.v. de
jeugd van DIA. Alle supporters, (groot)ouders en andere bingoliefhebbers zijn welkom. We beginnen om 20.00 uur.

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

Het Gastenhuis Teteringen
Op een stralende lentedag werd het startschot gegeven voor
een nieuwe loot aan het voorzieningenniveau van Teteringen.
Met de eerste steenlegging startte op woensdag 15 maart
officieel de bouw van het Gastenhuis Teteringen.
In het monumentale pand, dat lange tijd dienst deed als gemeentehuis van Teteringen, wordt een nieuwe vestiging gerealiseerd van de landelijk opererende zorgformule Het Gastenhuis. Het bestaande gebouw wordt volledig opgeknapt. Hierin komen straks de woonkamer, een open keuken en de sociëteit. Verder worden 20 appartementen bijgebouwd en een
woning voor het zorgechtpaar.
De eerste steenlegging was een bijzonder moment voor Marian Slingerland en Maarten Hogeweg. Als zorgechtpaar hebben zij straks de dagelijkse leiding en gaan er in oktober ook
wonen. Daarbij worden zij geassisteerd door een team van
professionals. In het Gastenhuis gaan zij een warm thuis bieden aan mensen met dementie. Zelf zullen ze ook sociale
verankering zoeken in het dorp en de gemeente. Zo kunnen
ze er voor zorgen dat het Gastenhuis deel gaat uitmaken van
het dorp, en dat hun gasten een rol kunnen blijven spelen in
de maatschappij. Op deze wijze kunnen zij hen een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven bieden.
Na een welkomstwoord van Clasien Schakenraad, die samen met Annemieke Bambach het concept heeft ontwikkeld,
was het woord aan wethouder Miriam Haagh (zorg en welzijn). Zij wees op het grote belang van deze zorgvoorziening
en constateerde dat er in Teteringen veel draagvlak is. Er
dient meer begrip en kennis rond dementie te worden opgebouwd. Het Gastenhuis kan daar een goede bijdrage aan leveren. Dank was er voor de gastvrijheid van de familie Van
Leijsen die ruimte beschikbaar had gesteld voor deze officiële handeling.
Vervolgens legde zij samen met het zorgechtpaar de eerste
steen van Het Gastenhuis Teteringen. Na de officiële handeling werd er getoost op de toekomst van deze opvang.

MISSIEHUIS
‘St. Franciscus Xaverius’
TETERINGEN
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers
die het leuk vinden om
een paar uurtjes in de week
de bewoners van het Missiehuis
te ondersteunen bij hun dagelijkse bezigheden.
Zoals:
begeleiden bij de middagmaaltijd; begeleiding
naar tandarts of ziekenhuis; wandeling of een
tochtje met bewoners; een gesprek;
uitvoeren van kleine reparaties enz. enz. ...
Bent u beschikbaar?
Zo ja, stuur dan a.u.b. een mail aan
de heer M. van Duuren,
email-adres: missiehuis@bzht.nl
Wij kijken naar u uit!

Over het Gastenhuis
Het Gastenhuis is een kleinschalige zorgformule, die zich
speciaal richt op mensen met dementie.
Het doel is om hen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, in
hun eigen vertrouwde omgeving. En als dat niet meer kan, laten zij hen wonen, zoals thuis, in een van hun vestigingen.
Wie 24 uur per dag zorg en begeleiding nodig heeft en beschikt over de diagnose dementie, komt in beginsel in aanmerking voor een woonplek in Het Gastenhuis Teteringen.
Daarnaast zijn mensen met dementie die nog thuis wonen
van harte welkom in de sociëteit. Ook zal er zorg aan huis
worden opgestart indien daar in de omgeving behoefte aan
is. In de zorg wordt nauw samengewerkt met mantelzorgers,
de bestaande sociale netwerken van de gasten en met de
lokale middenstand.
Informatiebijeenkomst op 2 mei
Op 2 mei organiseren Maarten en Marian een informatiebijeenkomst voor mantelzorgers en familie. Ook professionals,
die willen weten of het Gastenhuis geschikt is voor hun cliënten, zijn van harte welkom. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via hetgastenhuis.nl/teteringen
Zomerse taferelen

TTV Open Winter
Tennistoernooi
succesvol verlopen
Van 4 t/m 12 maart is het 23e Open Wintertoernooi
van de Teteringse Tennisvereniging gehouden. De 212
deelnemers speelden 152 partijen. De slotdag werd in
haast zomerse temperaturen en onder een strakblauwe lucht gespeeld. Het thema ‘Alternatieve Elfstedentocht’ veranderde zo geleidelijk van kou in het startweekend in de door Martin Bril populair gemaakte
‘Rokjesdag’ op laatste dag. Met groot enthousiasme
zijn de vele partijen op de verschillende niveaus gespeeld. Met op de finalezondag de beslissende partijen met veel toeschouwers.
In de categorie 45+ werden bij de dames dubbel Suzanne Postman en Elly Wilms winnaar. Bij de heren
dubbel werden Jack de Lyon en Herald Rentrop als
winnaars gehuldigd en in de gemengd dubbel, net als
in 2016, Carin en Maurice van den Avoort.
In de categorie 17+ kwamen de prijzen terecht bij
Annemiek Backx en Marleen Flink (dames dubbel),
Hans Boode en Sjacco van Moergestel (heren dubbel)

“Het vertrouwen dat nabestaanden je
geven om het afscheid samen met
hen vorm te geven is een groot goed.
Zorgvuldig en zorgzaam, maatwerk
in alle opzichten voor een
passend afscheid.”
Ronald de Kanter
Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

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

en Steven Boertjes en Yael Kwakman (gemengd dubbel). Een
groot compliment voor de sportiviteit van de spelers is op zijn
plaats.
Van 3 t/m 11 juni 2017 wordt het volgende open toernooi bij
TTV gespeeld. Noteer deze data vast in uw agenda. Tot dan!

KinderKledingBeurs
Teteringen
Op zaterdag 25 maart 2017 kan er van
09.30 uur tot 12.30 uur weer volop geshopt
worden bij KinderKledingBeurs Teteringen in ’t Web.
Zomerjassen, (korte) broeken, rokjes en jurkjes, t-shirts, baden sportkleding etc. in de maten 80 t/m 188.
Shoppen voor het goede doel!
KinderKledingBeurs Teteringen steunt met elke beurs een
goed doel. Deze keer is dat Surplus-Spel Thuis. Bij Spel
Thuis komt een spelbegeleidster thuis met leuk speelmateriaal en wordt er met de kinderen gespeeld om de taal te bevorderen. D.m.v. spel leer je het beste! Met de donatie zal er
speelgoed worden aangekocht. Spel Thuis is er voor gezinnen met kinderen vanaf 16 maanden, peuters en kleuters.
Steun dus met je aankopen dit goede doel! Je kunt ons tot
12.30 uur bezoeken. Er is voldoende keus, ook wat later op
de ochtend! Het is dus zeker de moeite waard om de najaars/winterbeurs een bezoek te brengen. Graag tot dan!
Bezoek onze website voor meer informatie: www.kinderkledingbeursteteringen.nl Wij zijn ook te vinden op Facebook.

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 24 maart 2017 - Menu 1
Heldere bloemkoolsoep; runderlapje; jus; witte bonen snijboontjes; aardappelpuree; appelmoes; tweekleurenvla.
Vrijdag 24 maart 2017 - Menu 2
Heldere bloemkoolsoep; geb. kabeljauw; Hollandaisesaus;
doperwtjes; aardappelpuree; appelmoes; tweekleurenvla.
Vrijdag 31 maart 2017 - Menu 1
Gebonden tomatensoep; procureurlapje; vleesjus; snijboontjes; geb. krielaardappeltjes; appelmoes; ananasvla.
Vrijdag 31 maart 2017 - Menu 2
Gebonden tomatensoep; visburger; remouladesaus; worteltjes/peultjes; geb. krielaardappeltjes; appelmoes; ananasvla.
De kosten voor de maaltijd zijn € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag telefonisch te reserveren in het Dorpshuis, tel.:
5713579 of 5713478. ‘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.
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Nieuwe lessen in maart

Info-ochtend 25 maart
10.00 - 11.00 uur
www.dbcplexus.nl
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SCHOONHEIDS
INSTITUUT
7 april van 15.00 tot 19.00 uur

Introductie Micro Needling
PROFESSIONALS VOOR UW HUIDVERZORGING
www.beautyworks-teteringen.nl
E-MAIL: BEAUTY.WORKS@OUTLOOK.COM

SCHIJFSTRAAT 4 4847 SM TETERINGEN
TEL. 076-5816986

Bedrijven in actie
Op zaterdag 8 april steken personeelsleden van een aantal
bedrijven hun handen uit de mouwen om mensen te helpen
hun tuin op orde te krijgen. Arbeidsbemiddelaar BKV is één
van die bedrijven. Ze zijn op zoek naar mensen die fysiek niet
meer volledig in staat zijn om hun hele tuin nog te verzorgen.
Die geen kennissen of familieleden hebben die kunnen helpen en geen hulp kunnen betalen. De medewerkers zijn geen
hoveniers, maar kunnen wel helpen met bladeren vegen, terras ontgroenen, onkruid weghalen, blad afvoeren en klein
snoeiwerk. Heeft u een tuin die wel een opknapbeurt kan
gebruiken en voldoet u aan de bovenstaande omschrijving?
Dan kunt u zich aanmelden via het telefoonteam van ‘Zorg
voor elkaar Breda’, tel.: 5251515. Op afspraak komt er dan
iemand bij u langs om te kijken naar de situatie en hoeveelheid werk.
Vind u dit een mooi initiatief en wilt u ook als individu of als
bedrijf meedoen op 8 april? Dan kunt u dit doorgeven via eerdergenoemd nummer.

26ste Seizoen Markpontje
Vanaf zaterdag 25 maart 2017 vaart het pontje weer dagelijks tot 18.00 uur. De begintijden verschillen per seizoendeel.
Tien minuten voor het einde van de vaartijd is de laatste af-

Wie heeft er voor mij een garagebox te huur. In het centrum
van Teteringen. Tel.: 06-10096961
Thuiskapster Nicoline voor kapperscursus, www.Styleline.nl,
tel.: 06-12158097.
Gevonden op 11 maart: Sleutelbos omgeving Steenbergen
Teteringen. Info: 06-52504590.

