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Duidelijkheid over
de Teteringse pleinen!

In de afgelopen week is er meer duidelijkheid
gekomen over het plan voor de bouw van een
nieuw winkelhart in Teteringen. In een propvol
Web werd het concept-bouwplan toegelicht
van een flink gebouw dat gaat verschijnen op het Scheperijplein. Uiteraard waren er vanuit de bevolking veel vragen
over de status van het plan, het verkeer en de mogelijk inspraak. Maar de overgrote meerderheid was zeer enthousiast over de vernieuwing en uitbreiding van het aanbod van
de dagelijkse boodschappen. De verdere uitwerking van het
concept tot een definitief ontwerp en de aanpassing van het
bestemmingsplan en de procedure voor het krijgen van een
omgevingsvergunning leiden er toe dat de werkelijke bouw
pas begin 2019 zal aanvangen. De fasering maakt het mogelijk dat Jumbo ook tijdens de bouw kan blijven functioneren.
Op korte termijn zal overleg tussen de ontwikkelaars en de
aanwonenden van de Hameldonk en de Donkerstaat plaatsvinden. Over het Willem Alexanderplein heeft het College op
23 januari besloten dat ook dit plein moet worden aangepakt.
Vanuit een stedenbouwkundige visie zal in overleg met alle
partijen en alle inwoners in het komende halfjaar een haalbaarheidsstudie worden gedaan waar de gewenste functie
in het kader van de gezondheid kan worden ingepast. Dat dit
een plaats moet krijgen in het hart is daarbij een uitgangspunt.

De geschiedenis van Teteringen (9)

In de vorige bijdrage is een beeld gegeven van de bouw van
de beide multifunctionele gebouwen De Mandt en De Stee.
Nu iets over het onderwijs zelf. Van origine had het katholieke dorp twee katholieke basisscholen: De Helder Camara
en de Wegwijzer. Daarnaast was er in de Hoolstraat nog een
huishoudschool. Dit schooltype bestaat inmiddels niet meer.
Door de behoefte aan openbaar basisonderwijs is daar later
de Springplank aan toegevoegd. Na een aarzelend begin en
zelfs een mogelijke sluiting als gevolg van een te laag aantal

14 februari verschijnt
er geen Aller-Lei!
leerlingen bestaat deze school nog steeds mede dankzij de
actieve inzet van ouders. Toen de plannen voor de bouw van
de beide moderne schoolgebouwen werden uitgewerkt heeft
het openbare Nutsonderwijs tegen de wil van de gemeente
Breda door een uitspraak van de Raad van State het recht
gekregen om ook in Teteringen een school te beginnen. Aangezien deze school eerder mocht beginnen dan dat de beide
nieuwe schoolgebouwen waren opgeleverd is een tijdelijke
oplossing gekozen. Dit hield in dat Het Nutsonderwijs gehuisvest werd in de voormalige vestiging van de Springplank aan
de Breeschot en dat voor de Springplank tijdelijke huisvesting is gezocht in een uit containers opgezet gebouw aan de
Aanstede. Dit gebouw is pas onlangs verdwenen en heeft
plaatsgemaakt voor de bouw van 21 sociale huurwoningen.
In 2012 zijn de beide nieuwe schoolgebouwen in gebruik genomen. Inmiddels is de Nutsschool gegroeid, maar het leerlingenaantal kan op deze locatie niet verder groeien dan naar
200 leerlingen. De keuze van de ouders en de bouw van veel
nieuwe woningen zal van veel betekenis zijn voor de verdere
behoefte aan onderwijsruimte.

Alexanderplein mooi en functioneel
Het plan van de gemeente Breda om een onderzoek te doen
naar een mooi en functioneel Alexanderplein is door vele bewoners van Teteringen met instemming begroet. Natuurlijk
moeten we de voorstellen kritisch blijven volgen. Nu de voorstellen voor de Scheperij op details na goed zijn ontvangen
moet eindelijk ook iets aan het Alexanderplein gedaan wor-

Het Koetshuys van De Meerberg

Zelf alles regelen? Bel Tonny!
06 5438 6800 - www.meerberg.nl

Project- en woninginrichting
Pvc vloeren
● Gordijnen
● Vouwgordijnen
●

Rolgordijnen
● Laminaat
● Inbetweens
●

Tapijt
● Marmoleum
● Luxaflex
●

Plisse’s
● Vinyl
● Horren
●

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

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

den. Blijkbaar heeft de gemeente goed geluisterd tijdens de
bijeenkomsten (‘Ontwerpateliers’) met de bevolking over dit
onderwerp en start nu een gedegen onderzoek. Want dat het
Alexanderplein ook een echte functie moet krijgen is nodig
om het evenwicht in ons dorp te herstellen nu de Scheperij
duidelijk ook een belangrijke functie heeft gekregen. Teteringen komt meer en meer in balans. We zijn heel benieuwd!
C.J. Berkhout

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 4 februari
10.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owusu
Willebrordkoor
Misdienaar Elias Kruis
Intenties
Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra de
Jong; Tonnie Mange-Merks; Mien van WanrooijMaasmans; Jo Snoeren-v. Zon; Ria Fens-Hoe
venaar; Cees Kleindop; Frans Ermes; Ria v.d.
Boomen e.v. Harry van Geffen; Toon van Oosterhout; Jet v. Meel-de Jongh; Jef Koster; Paul van
Hemert; Ad Akkermans; Christina Backx-Havermans; Riet van Gils-Pijpers; uit dankbaarheid.
Donderdag 8 februari
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - pater R. Lobo
Intenties
o.a. Riet van Gils - Pijpers.
Overleden
Maandag 22 januari is Riet Pijpers, weduwe van Ad van Gils,
op 85 jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk en
haar crematie in Breda, waren zaterdag 27 januari.
Carnavalsviering!
Zondag 11 februari is er om 10.30 uur een Carnavalsviering,
dus niet om 10.00 uur! Deze viering wordt ‘aangekleed’ door
de AKV met medewerking van Raad van Elf, Jeugdraad en
anderen. Opgegeven intenties kunnen evt verzet worden.
Uit het pastoraal team
Wanneer spreek jij met gezag? Als je echt wat te zeggen hebt
of als je aangesteld bent om leiding te geven of leraar te zijn?
Als je recht uit je hart spreekt? Als je uit doorleefde ervaring
spreekt en als die ander hoort dat het echt en eerlijk is wat je
zegt? Toehoorders hier en leerlingen op school merken direct
of je met gezag spreekt! Velen van de oudere generatie zijn
anti-autoritair opgevoed, ze zijn heel huiverig voor gezagshebbers met macht. Ze zetten hun stekels op als iemand zegt
dat of dat moet je doen.
Gezag gebaseerd op een machtspositie maakt weinig indruk
meer. Dat begint al in het gezin, dat zie je op school, in de
samenleving, in de Kerk. Kinderen vragen al heel vroeg aan
hun ouders die hun iets opleggen: waarom moet ik dat, of
waarom mag ik dat niet? En een antwoord als: omdat ik het
wil, wordt niet zomaar geaccepteerd. Datzelfde gebeurt ook
in de kerken: mensen zijn veel mondiger geworden, ze weten
veel meer dan vroeger en nemen niet zomaar alles meer aan.
En zeker als het gaat om geboden en verboden zijn velen allergisch geworden voor het gezag van boven af, en dat is ook
zeker een reactie op het overdreven strenge van vroeger. Bij
velen is de reactie: ze kunnen me nog meer vertellen, ik maak
zelf wel uit dat ik wel of niet doe, hoe ik leef. Toch hebben we
in het leven, in de samenleving, gezag nodig, mensen met
gezag, mensen die spreken met gezag, niet op grond van hun
positie, maar van de overtuiging die zij uitstralen. Dat was ook
precies het gezag van Jezus.
Jezus straalt blijkbaar een vanzelfsprekende autoriteit uit. De
eerste leerlingen van Jezus zijn zo onder de indruk van Jezus’
gezag, dat ze hun netten daar aan de oever van het meer in
de steek laten en hem volgen.

ZORG AAN HUIS
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Ook voor zorg aan huis bent u bij
Zuiderhout aan het goede adres!
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‘De mensen waren diep onder de indruk’, staat er. Jezus
spreekt verstaanbare taal dus. Het zijn gewone mensen, die
daar zoals altijd op de sabbat bijeen zijn in die synagoge. Er
is natuurlijk een voorzanger en een koster, er zijn vissers en
bakkers en boeren, vrouwen en kinderen en ook de rare man
uit het dorp, die een beetje gek is.
Hij bracht zijn boodschap op een heel andere manier, hij sprak
hun taal, taal die ze verstonden, hij raakte zijn toehoorders in
hun hart, hij wist ze aan het denken te zetten. Hij maakte ze
enthousiast voor zijn boodschap. Er waren, juist als tegenwoordig, ook uitzonderingen, mensen die hem zagen als een
nieuwlichter, als een bedreiging, er waren er ook die fel protesteerden tegen zijn opvattingen.
Het gezag van nu, zouden zich meer moeten laten leiden
door die Jezus. Ze zouden minder zaken moeten opleggen,
ze moeten weten te inspireren en motiveren, ze moeten weten te bezielen en als ze dat doen met overtuiging dat straalt
daar hun gezag uit, dan spreken ze mensen ook aan. Maar
voorwaarde is en blijft: dat wij en anderen wel naar hen willen
luisteren, want anders kan niemand je inspireren.
pater R. Lobo
Diaconie Augustinus parochie
Aandacht voor de Stichting Wierde Breda
Mensen met schizofrenie vallen vaak buiten het bereik van de
reguliere hulpverlening. De Stichting Wierde ontwikkelde een
woon /zorgproject in de wijk Zandberg in Breda. Het bestaat
uit 14 wooneenheden met ruimte voor zorgondersteuning. Er
is ook een centrale binnentuin. Er is echter geen geld voor
aanplant van die tuin. De caritascollecte zal daarom nu gehouden worden om aanplant te kunnen verwezenlijken. De
metalen schaal zal zondag 4 februari tijdens de viering hiervoor rond gaan. U kunt uw bijdrage ook overmaken per bank.
IBAN NL48RABO 01509.91.525 t.n.v. Caritas parochie H.
Augustinus Breda o.v.v. Stichting Wierde Breda.
Stagiaire
Mag ik mijzelf even aan u voorstellen? Mijn naam is Frans
Schaffels. Ik ben vierdejaars student aan de theologieopleiding in Utrecht bij de Fontys Hogeschool voor theologie en
levensbeschouwing (FHTL). Vanaf oktober 2017 tot medio
2018 loop ik stage bij de Augustinus parochie.
Ik ben geboren in Breda en heb daar tot mijn 40e met veel
plezier gewoond. Nu woon ik inmiddels alweer 10 jaar in België in het landelijk gelegen Loenhout. Ik ben getrouwd met
Heidi en we hebben samen een zoon, Daan van acht jaar
en dochter Noa zes jaar. Ik ben mijn stage begonnen bij Diaken Ben Hendriksen, hij heeft mij wegwijs gemaakt binnen
de parochie. De rest van de stage loop ik met Pater Richard
en Diaken Ben Hendriksen mee. Hij en de rest van het team
gaan mij de fijne knijpjes van de liturgie en het parochiewerk
bijbrengen. Naast mijn stage doe ik voor mijn eindopdracht
onderzoek naar de kerkelijke en niet kerkelijke uitvaarten.
Ik heb al met een groepje vrijwilligers en parochianen kennis
gemaakt, maar mogelijk nog niet met u. Heeft u vragen of wil
u even bijpraten, spreek mij gerust aan, ik sta altijd open voor
een gesprek of praatje met u.
Ik kijk uit naar een fijne, leerzame stageperiode en een goede
samenwerking met u, de parochiaan van de Augustinusparochie. Uitkijkend naar een ontmoeting met u,
met hartelijke groet, in communio.
Frans Schaffels
Actie Kerkbalans
Met uw steun kunnen we ons kerkgebouw in stand houden,
een plek om samen te komen. De parochie heeft de ANBIstatus. Informeer als u daar meer over wilt weten.
Wilt u de parochie ook steunen om ons mooie kerkgebouw
overeind te houden? Het parochiecentrum is bereikbaar op
werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur, T 571 3203. IBAN-nr.
voor de parochiebijdrage is: NL02 RABO 0150 9933 23.
Gebed
Als elk mens de tijd krijgt om zijn eigen weg te zoeken, als
elk mens recht heeft op zijn eigen kleine verdriet en zijn eigen
kleine vreugde; als elk mens zijn eigen armoede en zijn eigen

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
rijkdom met anderen mag delen, als elk mens, die naar anderen kan luisteren, ook zijn eigen woord mag spreken, als
elk mens mag rouwen om zijn eigen zonde en blij zijn met zijn
eigen vergiffenis, God, is dát niet uw koninkrijk?
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 4 feb. 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. 4 feb. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 4 feb. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Bestuur en leden van de werkgroepen van de Kruisvereniging
Teteringen kwamen in het kruisgebouw op 19 januari samen
om kort stil te staan bij de werkzaamheden van 2017, maar
vooral vooruit te kijken naar 2018 en verder. In 2013 heeft de
Kruisvereniging een 10-jarenplan opgesteld, als aanloop naar
het 100 jarig bestaan in 2023. Halverwege de tien jaar maakte Jan Spruit als voorzitter, een tussenbalans op. Hij merkte op dat in het denken en handelen van de Kruisvereniging
een kanteling is opgetreden. Was in het verleden het werken
vooral gericht op gezondheidszorg in de betekenis van afwezigheid van ziekte; nu wordt gezondheid veel ruimer geïnterpreteerd.

Machteld Huber, arts-onderzoeker, introduceerde het concept
positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept
wordt gezondheid niet meer gezien als het af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met
de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te
gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gaat om
het vermogen om met veranderende omstandigheden om te
kunnen gaan. In deze visie is gezondheid niet langer meer
strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Dit wordt ook aangeduid als participatiesamenleving.
Dit nieuwe denken over gezondheidszorg heeft ook consequenties voor het denken en handelen van de Kruisvereniging
Teteringen. In het werkplan van de vereniging wordt als functie genoemd ‘op weg gaan om hofleverancier van de participatiesamenleving Teteringen’ te worden. Een heel ambitieus
plan waarin de Kruisvereniging doelen stelt om als vereniging
behulpzaam te zijn bij het gegeven mensen zolang mogelijk
zelfstandig te laten zijn, waarbij ze zelf de verantwoording en
de regie van hun leven blijven nemen. Dit betekent dat het
werk van het kruiswerk gericht moet zijn op positieve gezondheid en preventie. Met positieve gezondheid wordt dan
bedoeld het vermogen van mensen om je aan te passen en
je eigen regie te voeren bij veranderende omstandigheden.
Omstandigheden op zowel sociaal, fysiek en emotioneel vlak.
Bijvoorbeeld, wanneer iemand te horen krijgt dat hij een chronische kwaal heeft, moeten we samen zoeken naar manieren
om ondanks de klachten iemand zodanig te ondersteunen
dat hij/zij toch nog zo optimaal mogelijk kan genieten van het
leven. Het bevorderen van die veerkracht is een belangrijk
doel van het kruiswerk en de omstanders al of niet als mantelzorger.
Uit dit brede veld van aandachtspunten wil de Kruisvereniging Teteringen zich voor 2018 vooral richten op het thema
‘dementievriendelijk’,Teteringen en aandacht preventie voor
overgewicht bij kinderen. Ook zal in 2018 weer een invulling
gegeven worden aan de dag voor de Mantelzorg.
Met een toast op het nieuwe jaar en een bedankje voor de
vele vrijwilligers, onderstreept met een hapje, betekende deze
avond een inspirerende start van 2018.
Helaas is het wekelijks infopunt in ’t Web opgeheven, maar u
kunt nog steeds met uw vragen terecht bij twee bestuursleden van Stichting Kruiswerk Teteringen, T 076-532 2173 (Jan
Spruit) of T 076-593 2646 (Johan Weijters).

carnaval
Dit jaar anders dan anders ...

Jeugdoptocht

De Jeugdoptocht is dit jaar op zaterdag 10
februari 2018 om 14.30 uur. Jij doet toch ook
mee? Wat zou het leuk zijn als ook dit jaar alle
mensen langs de kant weer kunnen genieten
van jullie eigen gemaakte creaties. Wie weet ben je aangestoken met het optochtvirus door je klasgenootjes, wil je dat de
prins en jeugdprinses van te voren weer bij je langs komen, of
wil je ook gewoon zo’n felbegeerde medaille ontvangen. Hoe
dan ook, we hopen dat jullie allemaal weer van de partij zijn.
Dit jaar is het motto in Totdenringen ‘Bij ons gaot ut lampke
nie uit!’ De prijsuitreiking is op zaterdag om 17.30 uur in de
dorpsherberg en iedereen krijgt uiteraard een medaille !! Je
kunt je gratis inschrijven via secretaris@akvdesikken.nl of op
10 februari van 12.00 tot 13.00 uur in de Dorpsherberg.
Wil je ook op maandagavond meelopen in de lampkesoptocht? Dat kan, als je ook op zaterdag meeloopt! Vraag ons
naar de mogelijkheden op Facebook akvdesikken.
We hopen dat jullie net als vorig jaar weer meelopen om er
een kei leuke en gezellige carnavalsoptocht van te maken!

Tienercarnaval
Voor alle tieners van 9 t/m 15 jaar wordt het weer 4 avonden
(zaterdag t/m dinsdag van 19.30 uur tot 22.30 uur) dansen,
hossen en springen deze carnaval in ‘t Web. Met elke avond

een leuk thema. De entree bedraagt €3,50. Kom je 4 dagen
feesten? Koop dan op de 1e dag een V.I.P. polsbandje voor
€10,00. Dat is makkelijk maar ook heel voordelig, want 4 dagen feesten kost dan evenveel als 3 dagen feesten. Tevens
worden voor de tieners speciale voordelige consumptiemunten verkocht.

Carnavals-kerkviering op zondag

Ook dit jaar is er met carnaval weer een carnavaleske kerkviering. Was het vorig jaar al een gezellig feestje, dit jaar belooft
het weer zo gezellig te worden. De viering vindt plaats in de
St. Willibrorduskerk om 10.30 uur. De muzikale begeleiding
wordt verzorgd door FFF Anders. Prins IEF d’n Irste en Jeugdprinses Lotte zullen deze mis met hun gevolgen kleurrijk bijwonen. Iedereen is meer dan van harte welkom. Aansluitend
is er om 12.00 uur een heuse carnavalslunch voor € 5,00 p.p.
in de Dorpsherberg. Tijdens deze lunch is het mogelijk om
het motto voor 2019 te bedenken. Schrijf je voor de lunch in
bij de Dorpherberg of per e-mail (secretaris@akvdesikken.nl).

Brakkenbal

Op zondagmiddag met carnaval organiseren de Mamaloetjes
weer het Brakkenbal in Dorpshuis ’t Web. In de foyer is deze
middag ook het nieuwe Totdenringsbal voor jong en oud. Het
Brakkenbal is apart in ‘t Backhuys en speciaal voor de kleintjes tot ± 8 jaar. Een knus en overzichtelijk carnavalsfeest, samen heerlijk springen en dansen. Er is natuurlijk muziek, ranja,
iets lekkers én een goochelaar! De Tobias Magic Show verrast
ons met verbluffende goocheltrucs en grappige ballonnen.
De kleintjes zijn samen met hun ouders/begeleiders van harte
welkom van 14.00 tot 16.30 uur. Like onze Facebookpagina
www.facebook.com/brakkenbal en blijf op de hoogte van alle
nieuwtjes rondom het Brakkenbal.
Ondanks onze goede zorg blijven de ouders/begeleiders zelf
verantwoordelijk voor hun kind(eren).

TotdenringsB(al), jij komt toch ook?

Op de zondagmiddag met carnaval stonden voorgaande jaren de ouderen in de belangstelling. Dit jaar verandert deze
middag en organiseren we een gezellige (familie)middag voor
iedereen. Of je nou jong, oud of iets er tussen in bent, het
maakt allemaal niets uit. Kom naar ’t Web en vier van 14.00
uur tot 17.00 uur een feestje met alle generaties carnavalsvierders. Onder het genot van een hapje en een drankje kun
je genieten van verschillende kapellen, een quiz en tal van
polonaises. En als je er dan toch bent, ga dan even terug in
de tijd en maak een foto met op de achtergrond het oude
Totdenringen. Jawel, ook dat is nog mogelijk in 2018! Natuurlijk wordt er ook aan de jeugd gedacht, een dj voorziet hen
heel de middag van de nieuwste carnavals hits. Kortom, een
gezellige middag voor de hele familie. Jij komt toch ook?!?!

Ziekenbezoek op zondag

Velen trekken met carnaval feestend door ons dorp onder het
motto ‘Bij ons gaot ut lampke nie ut’. Er zijn echter ook een
Sikken en Sikkinnen die graag mee zouden willen carnavallen
maar hier niet toe in staat zijn door zieke. Het is traditie dat
onze Prins, raad en jeugdraad bij hen op bezoek gaan.
Stelt u het op prijs dat zij langskomen of weet u iemand die
dat op prijs stelt, dan kunt u dat doorgeven aan Ernst Horsten van AKV de Sikken. Dit kan telefonisch (06-1350 4887)
of per e-mail (secretaris@akvdesikken.nl). Voor onze Prins en
zijn gevolg is het een kleine moeite en we doen er onze zieke
sikken en sikkinnen een groot plezier mee.

Kindercarnaval/Jeugdraad

Speciale feestmiddag voor basisschoolkinderen woonachtig
of schoolgaand in Teteringen om te hossen en te springen.
Entree kost € 1,50. Hiervoor krijg je van ons 2x drinken en
wat lekkers. Ook Prins IEF d’n Irste en Jeugdprinses Lotte
zijn van de partij. Die middag is ook de verkiezing van de nieuwe jeugdraad voor 2019. Wil je je opgeven voor de nieuwe

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
Jeugdraad lees dan goed in ‘t Sikkenblaoike wat
je hiervoor moet doen. Zit je niet op de basisschool
dan zal je net als je ouders pas om 16.00 uur naar
binnen mogen wanneer de nieuwe jeugdraad bekend wordt gemaakt. Vanaf die tijd zijn wij ook niet
meer verantwoordelijk voor de aanwezige kinderen.
Jonge kinderen graag om 15.45 zelf opvangen als
de grote deuren opengaan. Tot dinsdag met carnaval. De zaal gaat open vanaf 13.45 uur.

La Grande Finale du Carnaval

‘Carnaval valt vroeg dit jaar’. Wat een heerlijk
nieuws!! Dat betekent dat het nieuwe jaar is begonnen, de goede voornemens net zijn verbroken, tijd
voor een feestje. Maar de tijd gaat snel als je plezier
hebt en ook aan carnaval komt een eind. Ge-lukkig
is er op de laatste avond van het carnaval (dinsdag
13 februari) altijd nog ‘La Grande Finale du Carnaval’ Ondertussen niet meer weg te denken uit het
Totdenrings carnaval. We beginnen vlak na de sikverbranding om 20:30 en sluiten af wanneer ‘ut lampke
ut gaot’. Alle Totdenringse kapellen geven acte de presence, maar ook fantastische nieuwkomers. Dit jaar zijn
we er trots op dat een geweldige artiest het feest gaat
afsluiten namelijk: Pascal Schipper. Deze artiest behoeft
eigenlijk geen introductie want hij is bekend van de hits
‘Soep en de buurvrouw’ en ‘Ik heb aan je fiets gelikt’. Het
spektakel vindt plaats in de kantine van de plaatselijke
trots RKVV DIA. Zoals altijd is de entree gratis en voor
iedereen.
De Klepzijkers bestaan dit jaar 30 jaar. Zoals jullie van ons
gewend zijn gaan we dit groots vieren en wel op zaterdag
26 mei met een heus muziekfestival. Zet deze datum dus
alvast in uw agenda, want dit mag je niet missen. Speciaal voor het 30-jarig bestaan hebben de Klepzijkers, in
samenwerking met caf’e restaurant de Beyerd, een biertje laten brouwen. Wil je alvast in festivalsferen komen
(en draagt je de Klepzijkers een warm hart toe) dan kunt
u een bestelling plaatsen op www.klepzijkers.nl/factor30
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De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Revalidatie tijdens en na kanker

Het weekend van 6, 7 en 8 april staat Breda in het teken
van het Hop On Hop Off Festival: het grootste overdekte
speciaalbier en foodtruckfestival van de Benelux!
Dit weekend wordt de Kunstijsbaan aan de Terheijdenseweg omgetoverd tot walhalla voor speciaalbier liefhebbers en foodtruckfans! Met 15.000 bezoekers, 50 brouwerijen, 250 verschillende speciaalbieren, 30 foodtrucks,
masterclasses, foodpairing, live muziek en entertainment voor
jong en oud, biedt dit festival met een oppervlak van 16.000
m2 ruimte aan heel veel gezelligheid!
MEER DAN 250 VERSCHILLENDE BIEREN
Het is een van de grootste speciaalbier en foodtruckfestivals
die we in Breda dit jaar mogen verwelkomen. Voor het Hollandse weer hoeven we ook niet te vrezen, want dit festival
vindt plaats in de Kunstijsbaan en die heeft gelukkig een dak!
Wat staat er op het programma?
Tijdens dit weekend kun je naast heel veel lekker eten bij de
verschillende foodtrucks en kiezen uit meer dan 250 verschillende bijzondere bieren, ook deelnemen aan masterclasses of
demonstraties bijwonen. Er zijn allerlei zit- en loungeplekken
waar DJ’s en Live muziek aanwezig zijn voor de muzikale ondersteuning. Bovendien is er een hippiemarkt en kun je meedoen aan de kroegspelletjes. Ook voor de kids is gedacht aan
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GUNSTIGSTE in de regio. OPSLAG particulier
en zakelijk vanaf 1 m². Verwarmd, beveiligd en
geventileerd. GOED bereikbaar. Tel.: 076-3033544.
www.markoever.nl - info@markoever.nl
vermaak. Zij kunnen kleuren, knutselen, geschminkt worden,
springen op het springkussen en nog veel meer!
VAN SPRINGENKUSSEN TOT HIPPIEMARKT!
De entree is gratis! Je moet alleen een speciaal proefglas
aanschaffen waar je je bier in kunt doen. Het proefglas zit in
een starterspakket (€15,-) samen met 3 munten (t.w.v. €2,50
per muntje) en een festival programmaboekje. Munten en het
starterspakket kun je vooraf kopen, maar ook tijdens het festival zelf.
Openingstijden Hop On Hop Off Festival 2018
Vrijdag 6 april van 16.00 tot 23.00 uur; Zaterdag 7 april van
13.00 tot 23.00 uur; Zondag 8 april van 13.00 tot 21.00 uur.
Zie ook: www.hoponhopofffestival.com

Nieuws van ‘t Fietsgilde

Het nieuwe jaar is al weer een maand oud.
Hoogste tijd om aan een nieuw fietsseizoen
te gaan denken. Het team van Fietsgilde De
Baronie is weer druk bezig om een mooi en
gevarieerd programma in elkaar te zetten.
Als voorproefje hebben we zoals ieder jaar
een tweetal snerttochten voor u in petto.
De eerste is op donderdag 15 februari 2018
om 10.00 uur bij het Boshuis, Stouwdreef
1, Breda. Een mooie gelegenheid om na de
carnavalsdagen eens lekker op te frissen!
De tweede snerttocht is op woensdag 14
maart 2018 en start om 10.00 uur bij Intratuin, Terheijdenseweg 296, Breda.
Beide tochten zullen ongeveer 35 km lang
zijn. De kosten voor tocht + een kop erwtensoep bedragen € 7,50 p.p. of 1x 10-rittenkaart + € 4,50. Neem zelf ook nog wat
boterhammen en drinken mee.
Info: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen of
e-mail naar: fietsgilde@gildebaronie.nl

Jantje Beton

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft (64%) van de Nederlandse scholen aangeeft nauwelijks of onvoldoende financiële
middelen te hebben om het schoolplein ideaal in te richten.
Vanaf vandaag kunnen basisscholen zich op JantjeBeton.nl/
loterij aanmelden om mee te doen aan De Kleine Jantje Beton
Loterij. Afgelopen jaar haalden tienduizenden leerlingen van
ruim 600 scholen een bedrag van € 800.000,- op, waarvan
de helft naar de scholen ging. Dit jaar wordt een nog hogere
opbrengst verwacht.
De Kleine Jantje Beton Loterij
Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder. Om
daar iets aan te doen organiseert Jantje Beton de Kleine Jantje Beton Loterij. Ieder jaar gaan honderden scholen (en zo’n
70.000 leerlingen) op pad om lootjes te verkopen voor de
Kleine Jantje Beton Loterij. Voor hun eigen school én voor
kinderen voor projecten van Jantje Beton.
50% voor school, 50% voor Jantje Beton
Van de opbrengst van de lootjes (€ 3,00 per stuk) gaat de
helft naar de school, en de andere € 1,50 naar Jantje Beton. Deze financiële middelen zorgen ervoor dat er wél vette
speelmaterialen aangeschaft kunnen worden zodat spelen op
het schoolplein veel leuker wordt.
Doe mee!
De Kleine Jantje Beton Loterij heeft twee mogelijke actieperiodes: van 16 t/m 30 mei en van 12 t/m 26 september 2018.
Alle groepen van de school mogen meedoen! Deelname is
gratis en Jantje Beton levert alle benodigde materialen aan en
begeleidt de organisatie. De lootjes kunnen worden verkocht
via contante verkoop of een eenmalige machtiging. Aanmelden is eenvoudig via het online inschrijfformulier.

BEZORGING: 0165-578222

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
GEZOCHT !
Bijles natuurkunde HAVO/VWO niveau. Tel.: 06 - 10573482.
Kapster, bij u aan huis. Professioneel en ervaren. Overdag en
avond. Makkelijk en niet te duur. Tel.: 06 - 2558173. Tot ziens!

