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Blijven de kermissen
een succes?
Op 24 januari is een druk bezochte bijeenkomst
gehouden over de toekomst van de kermissen in
Breda. Vertegenwoordigers van onze ondernemers, dorpsloop en dorpsraad waren daarbij aanwezig. Reden voor deze bijeenkomst was het besluit van het College
van B&W om alleen nog de kermissen in het centrum te blijven organiseren. En dan uitgevoerd door een professioneel
organisatiebureau, het bureau ‘De Kermisgids’. N.a.v. bezwaren vanuit de dorpen en de wijken is inmiddels wel besloten
dat de kermissen buiten het centrum in 2017 ook door ‘De
Kermisgids’ worden georganiseerd. Uitgangspunt blijft dat na
2018 de dorpen en wijken dit zelf zouden moeten doen. Dit
vraagt veel van de eigen inwoners om dit feestweekend nog
aantrekkelijker te maken. In Teteringen werd in het kermisweekend ook de Dorpsloop en de Raboloop gehouden en is
in het afgelopen jaar ook weer een ‘kermiskoers’ gehouden.
Algemeen werd de mening gedeeld dat het nodig is meer activiteiten in het kermisweekend te organiseren om de kermis
niet alleen voor de bezoekers maar ook voor de kermisexploitanten voldoende aantrekkelijk te houden. Om deze reden
wordt ieder opgeroepen om met plannen te komen om dit te
bereiken. Dit gaat uiteraard gepaard met de bereidheid om
deze plannen ook te helpen uitvoeren. Mocht u hierover ideeën hebben, laat dat weten aan de Teteringse Ondernemingsvereniging of aan de Dorpsraad via de emailadressen: info@
tov-teteringen.nl of secretariaat.drt@xs4all.nl
Helpt u mee om Teteringen nog aantrekkelijker te maken?

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

Rommelmarkt
Harmonie Euphonia
Zaterdag 4 februari kunt u uw oude spullen weer
inleveren t.b.v. de rommelmarkt van Harmonie
Euphonia die op 2 april 2017 gehouden wordt. We zijn we op
zoek naar goede verkoopbare spullen. U kunt de spullen inleveren tussen 10.00 en 12.00 uur bij de kiosk op het W. Alexanderplein. Wij vragen u de spullen in dozen aan te leveren.
Meer info: secretaris@harmonie-euphonia.info of tel.: 5812679.

Dansen met Dj Wim
Zaterdag 4 februari om 21.00 uur is het weer dansen met Dj
Wim in De Dorpsherberg. De entree bedraagt €5,00. Zie ook
Facebook: dansavond Teteringen.

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 5 februari
10.00 uur Eucharistieviering - Pater Edmund Owusu - Consonne
Misdienaars Erika van den Broek; Elias Kruis
Intenties overl. fam. Koenraads-Oomen; Dina BastiaansenPeeters; Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra de
Jong; Corrie v. Loon w.v. Jan Akkermans; Marieke Wohrmann; Wim v. Meel e.v. Jet de Jongh; Jac en Corrie v.d.
Veeken-van Haperen; Jan van Gurp; Herman Damen;
Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Ria v.d. Boomen
e.v. Harry van Geffen; Jacques Alberts.
Dinsdag 7 februari
19.00 uur Eucharistieviering - Pater SVD
Donderdag 9 februari
09.00 uur Eucharistieviering - Pater SVD

Uit het pastoraal team
15 Januari jl. was de presentatie van de nieuwe missionaire
svd gemeenschap aan de parochie door de Bisschop van Breda
Monseigneur Jan Liesen. Het was ‘n mooie viering waar veel
mensen uit de verschillende parochiekernen naartoe kwamen zodat de kerk praktisch vol zat. Ook de samenkomst
daarna met ‘n drankje en ‘n hapje was druk bezocht en gaf
aan de mensen de gelegenheid om elkaar te leren kennen of
bestaande contacten te hernieuwen. Dit alles vormde een
goede bijdrage, zodat onze parochiegemeenschap ‘n steeds
hechtere gemeenschap kan worden. Dank aan alle mensen
die aan dit geslaagd gebeuren hebben bijgedragen.
Enkele mensen vragen zich af waarom deze nieuwe gemeenschap zich ‘Missionaire SVD Gemeenschap’ noemt. Heeft dit
iets te maken met de Missies die de Redemptoristen in vroegere tijden preekten en waaraan sommige mensen niet zulke
goede herinneringen hebben overgehouden? Of heeft dat te
maken met de Missie in verre landen in het buitenland waarheen vroegere Missionarissen trokken en die indertijd zo
edelmoedig door vele katholieken ondersteund is?
SVD is de afkorting van de Latijnse woorden: ‘Societas Verbi
Divini’ wat betekent: Missionarissen van het Goddelijk Woord.
Als missionarissen willen we, behalve de verkondiging van
het Woord van God in de dagelijkse parochiële pastoraal, ons
bezig houden met de missionaire uitdagingen van deze tijd
hier in Nederland zoals: de zorg voor de individuele vluchtelingen en migranten alsook voor de migrantengemeenschappen. Contact opnemen met mensen met een andere godsdienstige overtuiging, zoals Moslims, Pinkstergemeenschappen alsook met mensen die zeggen dat ze helemaal niets geloven. Bijzondere zorg hebben voor mensen die om een of
andere reden aan de onderkant van de maatschappij zijn geraakt, zoals daklozen, drugsverslaafden e.a..
Een van onze eerste concrete missionaire projecten zal zijn:
vanaf 5 maart a.s. een wekelijkse Eucharistieviering in het Engels, in het bijzonder voor de vele buitenlanders die om een
of andere reden hier in Breda verblijven. Deze zal elke zondag
om 13.00 uur plaats hebben in de Michaëlkerk. Pater Edmund
Owusu uit Ghana en van onze missionaire gemeenschap, zal
hier verantwoordelijk voor zijn. Vanzelfsprekend zijn andere
mensen die hieraan willen deelnemen ook van harte welkom.
Het is natuurlijk onmogelijk dat onze missionaire gemeenschap op al deze missionaire terreinen zich tegelijk en alleen
zal kunnen wijden. Daarom hopen we dat we veel vrijwilligers
zullen vinden die ons willen helpen om deze missionaire taken te verwezenlijken. We beginnen met veel moed en vertrouwen in de toekomst aan onze taken in de Augustinusparochie en we hopen dat we er samen een mooie geloofsgemeenschap van zullen kunnen maken.
Bert Wooning svd
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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

Vincent de Haas
Vanaf 1 januari 2017 is diaken Vincent de Haas niet meer werkzaam in de Augustinusparochie. Hoewel hij nog enkele kleine taken blijft doen, heeft hij nu elders zijn werkzaamheden.
Omdat we hem dankbaar zijn voor alles wat hij voor onze parochie gedaan heeft, willen we hem graag op passende wijze
danken op zaterdag 4 februari om 19.00 uur met een Taizéviering in de Michaelkerk. Na afloop van de viering is er koffie met iets lekkers en daarna een drankje met een hapje. We
kunnen tijdens dit informele samenzijn Vincent de hand drukken en bedanken voor zijn pastorale zorg in onze parochie.
U bent allen van harte uitgenodigd.
Diaconie Augustinus parochie
Amnesty International is een organisatie die strijdt voor mensenrechten, die wereldwijd op velerlei wijzen geschonden worden. Dit wordt onderzocht en er worden maatregelen ge-nomen om dit onrecht te verhelpen. Ook in Breda is een schrijfgroep die zich hier voor inzet. Tijdens de viering van zondag
5 februari van 10.00 uur zal worden gecollecteerd om dit doel
te steunen. U kunt Uw bijdrage ook overmaken per bank,
IBAN NL48RABO01509.91.525 t.n.v. Caritas parochie H.
Augustinus Breda o.v.v. ‘Amnesty International’.
Actie Kerkbalans
Het thema van de actie Kerkbalans is: ‘Op verhaal komen’.
Om uit te rusten, om anderen te ontmoeten, om de stilte te
smaken, om aan te sterken, om op verhaal te komen is er
een mooi kerkgebouw in Teteringen. Helpt u ook mee om
deze draaiende te houden? Bel dan tel.: 5713203!
Taizéviering
Zaterdag 4 februari om 19.00 uur is er in de Michaelkerk, een
Taizéviering. De viering heeft o.a. tot doel te bidden voor de
eenheid onder de christenen. 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.
Wereld Jongeren Dagen
De Wereldjongerendagen (WJD) 2019 vinden plaats van 22
tot 27 januari in Panama Stad tijdens de lokale zomerperiode. Vooral het vermijden van het zware regenseizoen in Panama is van belang. ‘We zijn ons ervan bewust dat het geen
vakantieperiode is in veel landen,’ gaf de aartsbisschop aan.
‘Maar we zijn ervan overtuigd dat het niet in de weg zal staan
van de deelname van duizenden jonge mannen en vrouwen,
vanuit alle continenten.’ De WJD vinden elke twee à drie jaar
plaats. De organisatie verwacht 350.000 pelgrims te mogen
verwelkomen en vele bisschoppen en kardinalen.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 5 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. 5 febr. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
De Ark
Zo. 5 febr. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Vredeskerk
Zo. 5 febr. 10.00 uur: Mevr. Ds. L. van Buuren; Rheden.

Park Zuiderhout
Themadiner ‘Aziatische gerechten’
Donderdag 9 en 23 februari bent u vanaf 16.45 uur welkom
in de Bieënkorf van Park Zuiderhout. Wij serveren rond 17.00
uur een heerlijke 3-gangen diner ‘Aziatische gerechten’, dit is
incl. 2 drankjes naar keuze. De prijs voor deze geheel verzorgde avond in ‘n sfeervolle ambiance bedraagt € 18,00 p.p.
U kunt zich opgeven op tot 1 week voor aanvang van het diner via de receptie van Zuiderhout, tel.: 578 40 00 en voorafgaand aan het diner betalen met uw pinpas.

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

.RPVSHOHQELMGHOHXNVWHEVR¶VLQ7HWHULQJHQ

NIEUW!

e
Zwemles in d
r de
Warande voo
!
bso-kinderen

www.kober.nl

Verleden,
heden en
toekomst
Het bestuur van Stichting Kruiswerk Teteringen heeft in haar
Nieuwjaarsbijeenkomst de vrijwilligers hartelijk bedankt voor
hun bijdrage aan de zoektocht voor een nieuwe rol van het
Kruiswerk Teteringen.
De laatste jaren is er veel tot stand gekomen dankzij de
inspanningen van de 30 vrijwilligers.
Na het symposium van het 90 jarig bestaan, opgericht in
1923, is er in 2014 een ledenwerkgroep ontstaan die samen
met het bestuur een werkconferentie heeft georganiseerd
met alle formele en informele organisaties op het gebied van
zorg en welzijn. Uit deze conferentie bleek dat het Kruiswerk
een coördinerende rol zou moeten vervullen. Het gevolg hiervan was dat het Kruiswerk ook het voorzitterschap en het
secretariaat van het overlegplatform Geschikt Wonen voor Ie-

dereen (GWI) op zich nam. Dit overlegplatform is door het gemeentebestuur van Breda in het leven geroepen met het doel
dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven in hun eigen vertrouwde omgeving. In 2010 werd
het uitvoeringsconvenant door 9 participanten ondertekend.
Inmiddels zijn er 15 organisaties actief betrokken bij het GWI.
Stichting Kruiswerk Teteringen heeft in 2015 in samenwerking met de Dorpsraad en Park Zuiderhout een onderzoek
gedaan onder de inwoners boven 65 jaar en later ook onder
65 jaar. Uit dit onderzoek bleek dat mensen behoefte hebben
aan informatie en inderdaad graag thuis willen blijven wonen
in een prettige woonomgeving.
Stichting Kruiswerk is inmiddels betrokken op het brede terrein van Wonen Welzijn en Zorg in de leefgemeenschap Teteringen. Op het gebied van informatie is er een publiciteitscommissie actief en elke week wordt het Infopunt Teteringen
door twee vrijwilligers gedaan. Er is een commissie informatievoorziening die themabijeenkomsten organiseert. Huisarts
dokter de Kam geeft op vrijdag 17 maart van 14.00 tot16.00
uur een lezing over palliatieve zorg in ‘t Web. Ook de campagnemaand ‘Wonen’ met een afsluitende informatiemarkt is
een succes geweest. Dit doet stichting Kruiswerk in goede
en prettige samenwerking met onder andere de Dorpsraad
en de Teteringse club van de Actieve Senioren (KBO).
Uiteraard denkt het Kruiswerk ook aan hun 850 trouwe leden
in Teteringen. In het blad ‘Leefstijl’ wordt elk kwartaal ‘n nieuwsbrief gelegd. De leden zijn lid van Thebe Extra en Kruiswerk
Teteringen wordt financieel en inhoudelijk door Thebe Extra
ondersteund. Dankzij de leden kunnen wij ons werk doen.
Kruiswerk Teteringen is samen met Thebe Extra een organisatie die met haar diensten beoogt bij te dragen aan het vergroten van de veerkracht van mensen, zodat zij hun eigen
regie kunnen blijven voeren over hun gezondheid. Zij willen
hiaten in de zorg signaleren en zelfredzaamheid bevorderen.
De coördinerende rol van Kruiswerk houdt in dat zij organisaties en mensen met elkaar verbinden.
Elke vrijdag kunt u terecht bij het info spreekuur van 11.00 tot
12.30 uur. U kunt ook bellen naar 532 2173 (Jan Spruit) of
5932646 (Johan Weijters), beiden bestuurslid van SKT.

CARNAVAL

Opwermfeest
Vrijdag 10 februari vanaf 19.00 uur begint in de Dorpsherberg
het opwermfeest. Deelnemers van de seniorenoptocht kunnen zich dan inschrijven bij de optochtcommissie van het
AKV. Gelijktijdig kunnen de Vrienden van de Sikken hun sikkenkoppen inleveren bij de commissie Vrienden van de Sikken. Ook is het dan mogelijk om lid te worden van deze geweldige vriendenclub. Het inschrijven en inleveren zal om 21.00
uur zijn afgelopen. Om alvast in de stemming te komen wordt
de avond carnavalesk opgeluisterd door ‘KZoutniewete.

Vriend of vriendin van de Sikken?
De club ‘Vrienden van de Sikken’ bestaat uit mensen die carnaval in Totdenringen een warm hart toedragen. Dankzij hun
steun is het mogelijk om carnaval in ons dorp te organiseren.
Al deze activiteiten kosten geld. De jaarlijkse bijdrage is €
55,55. Voor deze bijdrage krijgt u een prachtige metalen ‘Sikkenkop’, waaraan elk jaar ‘n nieuw jaartal wordt toegevoegd
en tevens ontvangt u het nieuwe jaarembleem van AKV de
Sikken. Deze worden u uitgereikt tijdens de speciale ‘Vrienden van de Sikken’-maaltijd op vrijdagavond met carnaval, u
wordt daar als gast uitgenodigd om u te bedanken en gezellig het carnaval te starten. Steun het carnaval in ons dorp en
meld u aan door te mailen met vriendenvandesikken@akvdesikken.nl U kunt zich ook via een betaling aanmelden op IBAN
NL78RABO0150992440 t.n.v. AKV de Sikken, Teteringen,
o.v.v. ‘Vrienden van de Sikken’ en uw naam en adres.
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Tienercarnaval
Nog drie weken en het tienerbal van Totdenringen start weer.
Vanaf zaterdagavond kunnen jullie elke avond hossen en
springen in ’t Web van 19.30 tot 22.30 uur. Het Tienerbal is
speciaal voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar.
De DJ zorgt voor geweldig leuke muziek. Ook jeugdprinses
Jovana en haar jeugdraad en Prins Nillis dun irste met zijn
Raad van Elf komen af en toe langs, om er ‘n geweldig feest
van te maken. Zingen, hossen, springen, dansen, kletsen,
wat snoepen, een glaasje fris en natuurlijk ook de kusjeskring
maken. Zo worden het geweldige avonden voor jullie. Kom
dus allemaal leuk verkleed en denk daarbij aan het motto van
dit jaar: ‘we zijn dur onderstebove van.’ Bijna alle leuke dingen mogen maar er geldt NIX18.
Eenmaal binnen, blijf je binnen tot je ouders je vanaf 22.00
uur mogen komen ophalen. De toegang is € 3,00, Voor €
10,00 kun alle vier de avonden binnen (zaterdag t/m dinsdag).
Om iets te drinken of te snoepen moet je consumptiemunten
kopen van € 1,50. Een drankje kost één consumptiemunt.
Kom je ook? Je bent van harte uitgenodigd!
Als je ouders er mee instemmen en je minimaal 13 jaar oud
bent mag je vóór 22.30 uur de deur uit met een vertrekpasje. Dit (gratis) pasje kun je, samen met je ouders aanvragen
bij de entree van het tienercarnaval. Bij het ophalen van deze
vertrekpas kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.
Neem de vertrekpas wel altijd mee naar het tienerbal.
Voor de ouders/verzorgers: Buiten de genoemde openingstijden acht de Commissie Tienercarnaval van het AKV zich
niet meer aansprakelijk voor toezicht op de deelnemers van
het Tienerbal. Voor houders van een vertrekpas wordt uitgegaan van het geen er op het pasje is vermeld.

Brakkenbal in ‘t Web
Op zondagmiddag 26 februari 2017 organiseren de Mamaloetjes ook dit jaar weer hét Brakkenbal in Dorpshuis ’t Web.
Een knus en overzichtelijk carnavalsfeest voor de kleintjes tot
ongeveer 8 jaar. 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 en hun ouders/
begeleiders zijn van harte welkom van 14.00 tot 16.30 uur.
Ondanks onze goede zorg blijven de ouders/begeleiders zelf
verantwoordelijk voor hun kind(eren). Like onze Facebookpagina (www.facebook.com/brakkenbal) en blijf op de hoogte
van alle nieuwtjes rondom het Brakkenbal. Hopelijk tot dan!

Jeugdoptocht
Carnaval is afgelopen november weer ingeluid met een geweldig Blèrsikkebal. De voorbereidingen voor carnaval zijn
dus gestart en ook Prins Nillis dun irste, Jeugdprinses Jovana en hun raden van elf zijn onthuld.
Nu we weten wie dit zijn en het carnavalslied 2017 bekend
is, kunnen we ook stiekem al weer gaan nadenken over de
(jeugd)-optocht.
Na de enorme opkomst van de jeugdoptocht vorig jaar
hopen we dat de kriebels er bij iedereen nog goed inzitten.
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 optocht virus
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.
Het motto dit jaar is ‘we zijn dur onderstebove van.’ Met al
die leuke ideeën van vorig jaar denken we zeker dat er ook
dit jaar weer veel originele dingen te verzinnen zijn. Dus begin
alvast na te denken en dan zien we elkaar weer met de
optocht!
Voor meer informatie of vragen ga naar de facebookpagina
‘Jeugdoptocht Teteringen’.

De optocht op maandag
Over drie weken is het zover. De carnavalsoptocht in Totdenringen, altijd een van de hoogtepunten tijdens het carnaval.
Op maandag 27 februari trekt deze 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 AKVwisseltrofee, aan de haal?
De optocht bestaat uit twee duidelijk gescheiden onderdelen:
1) de juniorenoptocht, zonder gemotoriseerde voertuigen,
maximum leeftijd van de deelnemers is 15 jaar.
2) 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 ‘t 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 W. 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 W. Alexanderplein 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.
Tip: Op de website van AKV de Sikken staat uitgebreid vermeld op welke vier onderdelen (carnavalesk, originaliteit,
kwaliteit en presentatie) de jury de deelnemers beoordeelt.
Publieksprijs
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 één van de Juniorenoptocht. Op de
site kan een stem worden uitgebracht voor Senioren bij de
naam van de deelnemer en bij Junioren bij het deelnemende
nummer! Wil je alleen weten welke Seniorendeelnemer met
welk motto deelneemt, kijk ook dan met Carnaval op de site.
Prijsuitreiking
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.
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,

Hoera!
We hebben een zoon

RAF
Geboren op 10 januari 2017
De trotse ouders
Selma en Johan van der Velden-Lutters
Broertje van Xavi en Morris
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

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Verloren: zilveren kettinkje met hartje met foto. Hebt u het
gevonden? Ik zou het graag terug hebben. T. Gerritsen, tel.:
06 - 33979646.
Thuiskapster, professioneel en ervaren. Voor dames, heren
en uw kids. Overdag en ‘s avonds. Info, tel.: 06 - 21558173.
Tot ziens!

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
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 W. Alexanderplein dienen voor 10.00
uur verwijderd te zijn. Op het W. Alexanderplein
geldt overigens gedurende de gehele carnaval een
parkeerverbod.
Alvast veel plezier toegewenst met de optocht van
Totdenringen en bedankt voor uw medewerking.

Kindercarnaval in ‘t Web
We zijn dur onderstebove van zo’nne gezellig kindercarnavalsmiddag voor de Sikskes en Sikkinneks.
Ook dit jaar is er weer een middag speciaal voor jullie in ’t Web. Je mag komen hossen en springen op
deze middag als je tenminste op de basisschool zit
hier in Teteringen. Maar natuurlijk ook als je op het
speciaal onderwijs of een andere school zit in een
andere gemeente en je woont in Teteringen.
Om mee te kunnen feesten, vragen we aan jullie een kleiFysiotherapie
ne bijdrage van € 1,50. Hiervoor krijg je van ons twee keer
wat te drinken en wat lekkers.
Manuele Therapie
Prins Nillis dun irste en zijn gevolg en Jeugdprinses JovaGeriatrie Fysiotherapie
na met de jeugdraad zijn natuurlijk weer van de partij.
Oncologie Fysiotherapie
We gaan met er met z’n allen een gezellige middag van
Oedeemtherapie
maken zo dat we der ondersteboven van zijn. Die middag
is ook de verkiezing van de nieuwe jeugdraad voor 2018.
FysioFit
Wil je je hiervoor opgeven, lees dan goed in het ‘t Sikkeblaoike wat je hiervoor moet doen.
Zit je niet op de basisschool dan mag je deze middag niet
De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
binnen, maar net als papa en mama pas om 16.00 uur
wanneer de nieuwe jeugdraad bekend wordt gemaakt.
Vanaf die tijd zijn wij ook niet meer verantwoordelijk voor
de aanwezige kinderen, wij hebben dan geen overzicht Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
meer. Dus heeft u nog jonge kinderen, zorg dan dat u hen
Revalidatie tijdens en na kanker
om 15.45 zelf kan opvangen als de grote deuren opengaan. Tot dinsdag met carnaval! De zaal gaat open vanaf
www.my-fysio.nl
13.45 uur.

M
FYSIO

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 3 februari 2017
Gebonden venkelsoep; babi ketjap; tjap tjoy; gemengde
salade; kroepoek; vruchtenkwark.
Vrijdag 10 februari 2017 - menu 1
Uiensoep; procureurlapje; jus; prei à la crème; aardappelpuree; appelmoes; bitterkoekjesvla.
Vrijdag 10 februari 2017 - menu 2
Uiensoep; zuurkoolstamp; rookworst; jus; appelmoes; bitterkoekjesvla.
De kosten voor deze maaltijd zijn € 8,50 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag voorafgaande 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.

Praktijk Fysiotherapie
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen

076 7510345

“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

Inloopspreekuur mantelzorgers
Bent u mantelzorger en heeft u vragen over b.v. ziektebeelden, wet- en regelgeving, of hoe u het beste de zorg de baas
kunt blijven? Dan bent u van harte welkom op het inloopspreekuur van Steunpunt informele zorg Breda (StiB). Het
inloopspreekuur is op dinsdag 7 februari 2017 tussen 13.30
en 16.30 uur op Heerbaan 100 te Breda.

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

