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Nog veel discussie
over ‘Vang’
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over veranderingen in de afvoer van huisvuil waren er erg
veel zaken nog onduidelijk. Reden voor een delegatie van de Dorpsraad om met de dienst Afvalservice in
gesprek te gaan. Daarbij is meer duidelijk geworden over het
doel van deze wijzigingen: het uitvoeren van het besluit van
de gemeenteraad om de hoeveelheid restafval te verlagen
van 200 naar 120 kg per persoon. Dit kan alleen maar bereikt
worden door meer afval bij de bron te scheiden. In Teteringen
zelf wordt dat al voor een deel gerealiseerd. Naar aanleiding
van de plannen voor de ondergrondse containers voor restafval zijn meerdere bezwaren ingediend. In goed overleg met
de bezwaarmakers wordt gezocht naar een mogelijke oplossing. Vooral de maand mei van dit jaar wordt zeer belangrijk,
dan moeten alle inwoners een keuze maken over hoeveel en
welke containers voor papier, verpakkingen en groen het best
passen bij de eigen situatie. Dit zal veel afhangen van de
grootte van de tuin, de hoeveelheid ander afval en de plaats
die beschikbaar is in of rond de woning. Pas in de loop van
het volgend jaar zal gestart worden met de centrale opstelplaatsen voor de rolcontainers voor papier, verpakkingen en
groen. Ook hierover zijn al de nodige reacties bij Afvalservice
ontvangen en inmiddels is gebleken dat er mogelijkheden zijn
op deze opstelplaatsen in overleg aan te passen aan de mogelijkheden in de omgeving. Ook is duidelijk geworden dat
deze nieuwe wijze van ophalen alles te maken heeft met de
voertuigen van Afvalservice, die niet mogen rijden tijdens het
ledigen van de bakken op basis van nieuwe Arboregels.
Al met al een periode van een jaar waarbij nog veel gepraat
zal worden over ‘Vang’ (Van Afval Naar Grondstof).

Heemschuur de Stee open
Op zondag 2 april, Monumentendag, is de tentoonstellingsruimte van de Heemkundekring Teterings Erfdeel weer geopend van 14.00 uur tot
16.00 uur. Het openingsthema is deze keer 50
jaar carnaval in Teteringen met tal van attributen

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

van de carnavalsvereniging AKV de Sikken, de verschillende
blaaskapellen, overzichtsfoto’s gespreid over de jaren, kortom zeer de moeite waard om een indruk te krijgen van 50 jaar
carnaval. Wij nodigen u dan ook van harte uit deze waardevolle tentoonstelling te bezoeken.
Daarnaast kunt u natuurlijk alle in de loop van de jaren verzamelde en opgeknapte werktuigen en gereedschappen en stijlkamers uit grootmoedertijd bezichtigen. Er zijn gedurende de
openingstijd bestuursleden aanwezig voor eventuele uitleg.
Overigens de Heemschuur is in principe vanaf 2 april elke 1e
en 3e zondag geopend tot in november.
U vindt de heemschuur aan het Zuringveld 1A in Teteringen,
naast Gemeenschapshuis ’t Web.
Boeken- en rommelmarkt

Harmonie
Euphonia Teteringen
Op zondag 2 april tussen 10.00 en 14.00 uur, vindt de jaarlijkse boeken- en rommelmarkt plaats in De Stee/’t Web. De
toegang kost slechts € 2,00. Er zal dit jaar weer een ruime
keus aan diverse artikelen zijn en de boekenmarkt is nog uitgebreider dan voorafgaande jaren. De opbrengst zal voornamelijk gebruikt worden voor aanschaf van nieuwe instrumenten.
De laatste inzameling is op zaterdag 1 april a.s. Dan kunnen,
tussen 10.00 uur en 12.00 uur, nog artikelen worden aangeboden, deze keer in De Stee/’t Web.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen via secretaris@harmonie-euphonia.info of tel.: 076 - 5812679.

Maak kennis met Nordic Walking
Wilt u individueel kennis maken met Nordic Walking (lopen
met stokken)? Dan kunt u bij ons een kennismaking les volgen. Wij (Nordic Walking de Baronie) lopen in het Mastbos in
Breda op woensdag, zaterdag of zondag. Geef je op via email: info@nwdb.nl of tel.: 06-13925538. Lopen is gezond!

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
Zondag 2 april: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur
Eucharistieviering Pater E. Owusu - Consonne
Misdienaars Erika van den Broek; Mattijs de Haas
Intenties
Bart Wortelboer en overl. fam. Wortelboer; Sjaak
Theeuwes; Dina Bastiaansen-Peeters; Petra de Jong;
Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong; Corrie van Loon
w.v. Jan Akkermans; Marieke Wohrmann; Wim v. Meel
e.v. Jet de Jongh; Jac en Corrie v.d. Veeken-v. Haperen; Jan van Gurp; Herman Damen; Jacques en Pop
Oomen-Verpaalen; Coby Oomen-Boot; Ria van den
Boomen e.v. Harry van Geffen; Anton Verschueren e.v.
Emmy v. Waes; Jacques Alberts; Toos Joosen-Geerts;
Adri v. Beek; ouders v. Beek-Verstegen; ouders Aarts;
Antoinette Floor-Elants; Lisette Snijders; An Kimenai.
Dinsdag 4 april
19.00 uur
Eucharistieviering - Pater E. Owusu
Donderdag 6 april
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater CICM

Uit het pastoraal team
Gelukkig zijn er op 15 maart een groot aantal mensen naar
de stembus gegaan waaronder dit keer ook veel jongeren. Ik
zeg ‘gelukkig’ omdat dit laat zien, in tegenstelling tot wat
sommigen soms beweren, dat een groot gedeelte van de inwoners van Nederland nog interesse hebben in de politiek
hoewel ze het soms niet eens zijn met de concrete uitvoering
ervan of sommige vormen van partijpolitiek. En dat is een
goede zaak. Immers, de politiek bepaalt voor een belangrijk
deel hoe onze maatschappij er zal uitzien op korte en op lange termijn. De situatie in ons land zoals die er nu hier uitziet
is het gevolg of het resultaat van de politiek die men kort
maar ook lang geleden bedreven heeft. De gevolgen van de
koloniale politiek bijvoorbeeld in de 19e en 20e eeuw zijn tot
de dag van vandaag te bespeuren zowel in de gekolonialiseerde landen als in de landen die gekoloniseerd hebben. In
de Verenigde Staten zijn de gevolgen van de rassenpolitiek in
de vorige eeuwen tot op de dag van vandaag te bespeuren.
Van de politieke strijd om de onderwijsvrijheid in de 19e eeuw
in ons land of de strijd vanaf 1945 voor een rechtvaardig sociaal stelsel plukken we tot op de dag van vandaag de vruchten. En zo zouden we nog een heel aantal voorbeelden meer
kunnen opnoemen. Daarom kan de opmerking van sommige
mensen: ”Ik interesseer me niet voor de politiek” of “Ik ga niet
stemmen want het is toch allemaal hetzelfde”, wellicht voortkomen uit een teleurstelling hoe de politiek bedreven wordt
maar het kan ook een teken van kortzichtigheid zijn of misschien zelfs uiting van gebrek aan interesse voor het algemeen welzijn. Immers politiek is uiteindelijk een middel om de
maatschappij waarin we leven, beter en leefbaarder te maken. Jammer genoeg wordt de politiek niet altijd zo opgevat
en wordt die nog al eens verward met partijpolitiek of gedragen sommige politici zich op een dergelijke manier dat men
met recht gaat twijfelen of dat de politiek wel goed is en zich
afvraagt of dat enkele mensen of partijen wel goed omgaan
met de politiek. Politiek in de goede zin van het woord betekent: zorg voor het algemeen welzijn, in het bijzonder voor de
mensen die het moeilijk hebben of die door de een of andere oorzaak aan de rand van de maatschappij zijn komen te
staan en niet kunnen profiteren van de welvaart waarvan de
meesten van ons kunnen genieten. Iemand die hart heeft
voor zijn medemens, iemand die eraan wil meewerken dat ieder van ons een leefbaar leven heeft, zal in min of meerdere
mate interesse tonen in de politiek wat nog niet hoeft te betekenen in alle details van het politieke leven of de partijpolitiek.
N.a.v. de laatste verkiezingen ben ik van mening dat vele bewoners van dit land hun hart op de goede plaats hebben zitten’ en we optimistisch kunnen zijn voor de toekomst. Echter,

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

er blijft een grote en voortdurende taak voor de ‘mensen van
goede wil’ liggen om ervoor te zorgen dat de politiek op een
goede manier bedreven wordt, dat wil zeggen niet op de eerste plaats om de macht te bezitten of om ervoor te zorgen
dat onze eigen goede situatie behouden blijft als wel dat die
werkelijk altijd uit is op het welzijn van alle medeburgers, in
het bijzonder degenen die aan de ‘onderkant van de maatschappij leven’.
P. Bert Wooning svd
Diaconie Augustinus parochie
Het Annahuis in Breda wil, geïnspireerd door het evangelie,
een levendige diaconale plek van ontmoeting zijn. Mensen uit
Breda en bijbehorende dorpen die te maken hebben met
onrecht en uitsluiting of die problemen met zichzelf hebben
en als gevolg daarvan schade of achterstelling ervaren zijn er
van harte welkom. Die vinden er een luisterend oor en worden zo mogelijk geholpen.
Aanstaande zondag zal er tijdens de viering van 10.00 uur
voor dit doel de maandelijkse caritascollecte gehouden worden. U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN NL48
RABO 01509.91.525 t.n.v. Caritas parochie H. Augustinus
Breda o.v.v. Annahuis Breda.
Zaterdag 8 april
Vastenwandeling door de Augustinusparochie
Een wandeling die rond 09.00 uur start bij de Willibrorduskerk. We wandelen na een meditatief moment, vanaf de Willibrorduskerk de vrije natuur in en rond de parochie naar de
Franciscuskerk. Daar is opnieuw een meditatief moment en
drinken we koffie/thee. Wandelt u met ons mee? De lengte
van de wandeling is iets minder dan 10 km. U kunt zich telefonisch opgeven bij uw parochiecentrum. Voor vragen kunt u
terecht bij Trudy Gerritsen, tel.: 06-33979646.
Ouderenpastoraat Willibrorduskern
Maandag 3 en donderdag 6 april organiseren we weer een
middag (van 14.00 tot 16.00 uur) voor mensen vanaf 80 jaar
en hun partners in de ontmoetingsruimte van onze kerk. We
beginnen met een Eucharistieviering, waarin een van de Paters Scheutisten voorgaat. Daarna is er koffie/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
leven 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.
Vastenactie - Eilanden van hoop
‘De zuster van de Bewaarengel’ en hun medewerkers proberen kinderen op te vangen in de armste wijken van San Salvador en ze voldoende bagage mee te geven voor de toekomst. Zij noemen dit soort opvang ‘Eilanden van hoop’.
Als vast onderdeel van de vastenactie is er ook dit jaar weer
een solidariteitsmaaltijd 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.
Palmzondag 9 april is de vastenactie collecte voor deze ‘Eilanden van hoop’, ook zal dan de Wereldwinkel met een
stand aanwezig zijn. U kunt daar prachtige dingen kopen,
gemaakt door mensen die het allemaal veel minder hebben,
om ook hen een bestaansrecht te verschaffen. U kunt natuurlijk ook een vastenactiezakje meenemen achter in de kerk en
uw bijdrage in de daarvoor bestemde offerblokken doen. U
kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer
van de Vastenactie.
Taizéviering Michaelkerk
Op zaterdag 1 april, 19.00 uur is er in de Michaelkerk, weer
een Taizéviering. De viering heeft onder andere tot doel te
bidden voor de eenheid onder de christenen. Thema is de
macht van barmhartigheid. Een belangrijke rode draad in de
Bijbel. Door de woorden van Jezus te overwegen vinden we

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

alle ruimte om met anderen ons geloof vieren. En zo kunnen
we samen een weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat
schept weer ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht
en ruimte om ons te openen voor God. De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte. Er zijn
gemakkelijk mee te zingen liederen. Stilte om het evangelie
tot je door te laten dringen. Van harte welkom.
Rouwverwerking
Het verwerken van het verlies van een partner is voor eenieder anders. De een pakt heel snel de draad weer op, de ander doet er wat langer over en sommigen blijven heel lang
met het verdriet zitten. Onze ervaring is dat praten over het
verlies met lotgenoten heel positief kan werken.
Bij voldoende belangstelling organiseren wij ook dit jaar een
serie van zeven bijeenkomsten op de woensdagochtend in
de ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk, voor mensen
die gedurende de laatste paar jaar hun partner verloren heb-

ben. Wij streven ernaar een groep te formeren van maximaal
10 personen. Mocht u interesse hebben om deel te nemen
aan de groep, neemt u dan voor nadere informatie zo spoedig mogelijk - in verband met de beoogde start op 12 april
a.s. - contact op met mevr. Jacqueline Dalinghaus (H. Willibrorduskerk), tel.: 076 - 5878890.
Gift voor hulphonden
De Vierjaargetijdengroep van de Parochie H. Willibrordus wil
JUMBO Richard Laurijssen hartelijk bedanken voor de gulle
gift. De opbrengst van de statiegeldbonnen in de maand februari is geschonken aan de Stichting KNGF t.b.v. de opleiding van Hulphonden.
Mocht u nog verder mee willen sparen voor de Hulphonden,
dan kunt u harde plastic doppen van verpakkingen verzamelen en afgeven in het Parochiecentrum van de Willibrorduskerk.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 2 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. 2 apr. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 2 apr. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Zonnebloem Teteringen
De Zonnebloem afdeling Teteringen is woensdag 22 maart met de museum plus bus naar
het Vincent van Gogh museum geweest.
Om 09.00 uur reisden wij af met 40 personen
onder een stralende zon naar Amsterdam.
Omdat wij al wat vroeg arriveerden, maakte de
chauffeur een rondtoer door het oude centrum. Wij werden
bij het museum gastvrij ontvangen en rondgeleid in 3 groepen. Elke groep kreeg een vriendelijke hostess mee die het
voor elkaar kreeg, ondanks de drukte, dat wij de schilderijen
van heel dichtbij konden bezichtigen. Eerst werden wij naar
de weer terug gevonden schilderijen gebracht. Daar was het
erg druk omdat de dag er voor de schilderijen met veel publiciteit werden ten toon gesteld.
Het was indrukwekkend om op deze prettige wijze het leven
van Vincent van Gogh te volgen. Allerlei; verschillende technieken zoals van het impressionisme werden uitgelegd. Dit
werd gedaan aan de hand van onder meer de aardappeleters, het korenveld, het zeezicht, het kerkje van Nuenen en
de boomwortels. Dit was zijn allerlaatste schilderij, vlak voor
zijn dood. Er hangen 205 Schilderijen van Vincent van Gogh
in het museum.
Na een heerlijke uitgebreide lunch kon iedereen nog op eigen
gelegenheid rondgaan.
De gasten werden op de heen en terugreis goed voorzien
van enkele versnaperingen. En zo kijken wij terug op een leerzame en gezellige dag.

René Bastiaansen
bij SVT/KBO
Op woensdag 22 maart was rasverteller en open-top Brabander René Bastiaansen op bezoek bij de senioren van Teteringen. René is bekend van ‘De wandeling’, een live serie van Omroep Brabant.
Zoals ook in het populaire programma kwamen op deze middag alle hoeken en gaten van het Brabantse land aan bod.
René is ook auteur van het nog niet zo lang geleden uitgekomen boek ‘Onkuisheid’. Gedurende deze middag verhaalde
hij zoals gezegd over onze provincie, maar óók over menselijke belevenissen, waarover in het verleden nauwelijks werd
gesproken. Hoewel, misschien bij het ‘opbiechten’ in de toen
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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

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

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
W W W. D O R P S R A A D T E T E R I N G E N . N L
nog gebruikelijke ‘biechtstoel’. Als Rijksarchivaris van NoordBrabant, televisiepresentator, auteur, historicus en directeur
van het Brabants Historisch Informatiecentrum werd René
door de Udense carnavalsstichting De Knoerissen in 2001
benoemd tot ‘Knoergoeie Brabander’. Hij bevindt zich daarmee in het gezelschap van Guus Meeuwis en Frank Lammers. (van de Jumbo-reclame) Na het vertrek van René werd
er nog lang nagepraat over deze uitermate hilarische middag.
De dag was overigens begonnen in de late ochtenduren met
een inspirerende meditatieve bijeenkomst o.l.v. Ben Hendriksen, verluchtigd met het pianospel van Joep Moonen en koor
Exaudi Nos. Hierna en voorafgaand aan het optreden van
René Bastiaansen was er een Brabantse lunch. Aan het einde van de middag stond nog een fles knoergoeie Teteringse
wijn van slijterij Ad van Dongen op René te wachten, maar hij
liep bij zijn vertrek weer net zo snel als in ‘De Wandeling’, helaas de fles voorbij. ‘Die komt wel op’, werd er op zijn Brabants gezegd. Dat gezegd zijnde dank aan allen, die deze
gezellige dag hebben voorbereid, begeleid en verzorgd.

Dansen met DJ Wim
Zaterdag 1 april a.s. vanaf 21.00 uur is het weer dansen met
dj Wim in De Dorpsherberg te Teteringen. De entree bedraagt
€5,00. Zie ook Facebook: dansavond Teteringen.

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:
Verwarming - Gas - Water - Riolering
Ventilatie - Dakbedekking - Loodgieterswerk
Sanitair - Onderhoud - Storingsdienst 24 uur
Hoolstraat 65 - 4847 AB Teteringen - Tel.: 076-2600062 - Mob.: 06-51563975 - www.michelzandvliet.nl

Clubkas
Campagne 2017

Kruiswerk Teteringen heeft goedkeuring gekregen
om mee te doen met deze Campagne. Het bestuur
wil u vragen om uw stem uit te brengen. Als u lid
bent van Rabobank Amerstreek krijgt u een kaart
met een unieke code waarmee u uw stem kan uitbrengen. De stemperiode is van 6 t/m 18 april a.s.
U mag 5 stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op de-elfde vereniging of stichting mogen worden uitgebracht, verdelen over de deelnemende
stichtingen of verenigingen naar uw keuze. Uw stem
is geld waard en daarom willen wij heel graag dat u
ook op Kruiswerk Teteringen stemt.
Het bestedingsdoel van Kruiswerk Teteringen is om
alle vrijwilligers te helpen die zich in zetten voor uw belangen. Zoals het organiseren van thema bijeenkomsten; het
Fysiotherapie
bemensen van het wekelijkse informatiepunt; het onderManuele Therapie
zoek doen in 2016 naar wensen van inwoners beneden de
Geriatrie Fysiotherapie
65 jaar; het organiseren van een wooncampagne en een
senioren beurs. Want mensen willen langer thuis blijven
Oncologie Fysiotherapie
wonen. Dat wordt nu alleen maar belangrijker gezien de
Oedeemtherapie
veranderde wet en regelgeving zoals de WMO en de ZorgFysioFit
verzekeringswet. Als u lid bent maak er gebruik van, het
bestuur van Kruiswerk Teteringen zal u zeer dankbaar zijn.
Infopunt in ‘t Web
Kom gerust eens op bezoek in het Infopunt, dat elke vrijDe Fysiotherapeut bij u in de buurt!
dagochtend geopend is van 11.00 tot12.30 uur.
Als u contact wilt opnemen met het bestuur van de Stichting Kruiswerk Teteringen, dan kan dat via email (stichtingTevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
kruiswerkteteringen@live.nl) of telefonisch bij Jan Spruit,
Revalidatie tijdens en na kanker
tel.: 5322173 of Johan Weijters, tel.: 5932646.

M
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Het Eetpunt in ‘t Web
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; gebakken krielaardappeltjes; appelmoes;
ananasvla.
Vrijdag 7 april 2017 - Menu 1
Heldere vermicellisoep; Wienerschnitzel, champignonsaus;
gemengde groente; gebakken aardappeltjes; appelmoes;
bananenvla.
Vrijdag 7 april 2017 - Menu 2
Heldere Vermicellisoep; visgratin/amandelen; Hollandaise
saus; doperwtjes; gebakken aardappeltjes; appelmoes; bananenvla.
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.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

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

076 7510345

“Ik zie het als een bijzondere taak om
nabestaanden bij te mogen staan.
Samen in alle rust, met respect en
op een persoonlijke manier een
laatste afscheid verzorgen.”
Marc van Esch
Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

IVN Natuurwandeling
Trippelenberg
Op zondag 2 april nemen we u mee
voor een ommetje langs de beek en
door het bos. Dit wandelgebied is nog
vrij onbekend, toch is het al meer dan
10 jaar toegankelijk.
Naast de in de jaren 60 gekanaliseerde
Aa of Weerijs zijn meanders aangelegd, waardoor meer ruimte voor waterberging is ontstaan en het verdroogde en verarmde beekdal weer vochtig
tot drassig is. Aan de ontwikkelende
plantengroei in de brede, moerassige
oevers is het effect van deze vernatting
te zien.
Trippelen - ofwel met vlugge pasjes lopen - dat wordt het in deze lentewandeling beslist niet. Wel af en toe stilstaan en je verwonderen over wat er
zoal te zien is, zo dicht bij de stad, in
en naast het water, in het gras, in de
verte.
Doe uw laarzen of waterdichte schoenen aan, het graspad
door het beekdal kan al naar gelang de weersomstandigheden flink drassig en hobbelig zijn.
Vertrek om 14.00 uur vanaf Houtbrug over Aa of Weerijs, Dr.
Schaepmanlaan te Breda. 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
Moestuinieren op je balkon

Tover je balkon om
in een groene oase
Het is heel leuk je eigen groenten te kunnen telen; daar heb
je echt geen tuin voor nodig. Op Boerderij Wolfslaar leert docente Sanne van Aperen je tijdens de cursus alles over soorten potten, grond en composteren, regenwater opvangen en
water geven, geschikte gewassen en combinatieteelt en natuurlijk plaagbeheer.
Na de tweede bijeenkomst ga je naar huis met een praktisch
plan voor jouw moesbalkon. Sanne is fervent balkontuinier en
een van de prijswinnaars van RMC’s Meest Milieuvriendelijke
Balkon of Dakterras 2012. Dinsdag 4 en 18 april van 19.30
tot 21.30 uur. Opgeven: wolfslaar@breda.nl
Boerderij Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, Breda. www.wolfslaarbreda.nl en @boerderijwolfslaar.

’A LLER -L EI ’

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
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.

NIET ONTVANGEN ?

B EL 0165-578222

