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Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zondagmiddag 14 januari 2018 wordt van 14.00 tot
16.00 uur in ‘t Web de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden van de Dorpsraad,
samen met ‘t Web en Seniorenorkest Entre Nous. Deze bijeenkomst staat in het teken van ‘Samen Teteringen’. Door
alle veranderingen in ons dorp en de komst van veel nieuwe
inwoners, is samen optrekken van groot belang. Zo kunnen
we de dorpse sfeer behouden en ook in 2018 de nodige activiteiten organiseren. Alle inwoners van Teteringen zijn op deze
zondagmiddag van harte welkom om het glas te heffen op het
nieuwe jaar. We hopen op een goede opkomst.

De geschiedenis van Teteringen (5)

In het vorige artikel is ingegaan op de ontwikkeling van de
winkels, waarover inmiddels meer duidelijkheid is gekomen
door het besluit van het College van B&W. Nu aandacht voor
de bouwplannen zoals de gemeente Breda deze al in mei
1999 presenteerde in de vorm van het Structuurplan Teteringen. Dat voorzag in de bouw van bijna 3000 woningen op het
grondgebied van onze voormalige gemeente. Als eerste presenteerde het bedrijf Gebroeders de Wilde de voorstel voor
de aanleg van een golfbaan en een groot bouwplan in Om
de Haenen. Vooral tegen het uiterlijk van deze echte Vinexwijk met witte huizen en zwarte appartementen ontstond veel
weerstand. Echter de gemeente heeft de bouwvergunning
snel verleend ondanks de vele bezwaren. Naast het uiterlijk
van de wijk, dat niet aansloot bij de rest van het dorp, waren er grote zorgen over de verkeerstafwikkeling van de vele
nog te bouwen huizen. De gemeente was echter van mening
dat een MER (milieu-effecten-rapportage) voor de bouw van
deze 3000 woningen niet nodig was. Door deze houding van
de gemeente is er een storm van protest op gang gekomen
waarbij de vereniging ‘Teteringen Verstikt’ en de Dorpsraad
via een bezwarenprocedure bij de gemeente, vervolgens bij

de rechtbank en uiteindelijk bij de Raad van State de juridische strijd is aangegaan. In juni 2004 heeft de Raad van
State uitgesproken dat er wel degelijk een MER moest worden opgesteld en dat er geen nieuwe bouwplannen mogen
worden verleend zolang deze rapportage niet is vastgesteld.
Na veel overleg is dat in februari 2006 gebeurd. Uit de MER
bleek dat er een oplossing moest komen voor het verkeer op
de Oosterhoutseweg en de aansluiting op de Nieuwe Kadijk.
Het vergde weer een hele tijd voordat de plannen daarvoor
gereed waren. Als gevolg daarvan heeft de bouw van nieuwe
woningen 7 jaar stilgelegen.

Winterfeesten
Teteringen

Nog maar een paar weken en de eerste
editie van de Winterfeesten zal opgebouwd
gaan worden op de Heiackerdreef in Teteringen. Op vrijdagavond 12 januari zullen de
2 bands ‘kwart voor 3’ en ‘5-takt’ de bezoekers een gezellige,
muzikale avond bezorgen. De bands zullen tevens ondersteuning zijn van een aantal Teteringse zangers en zangeressen.
Ted van Es, Anna van Es, Rob van Oosterhout en Chris de
Leeuw zullen deze avond namelijk een aantal nummers voor
jullie komen zingen! Dat wil je toch zeker niet missen?
Zaterdagavond 13 januari zullen er lokale dj’s op het podium
staan en de avond aan elkaar draaien. De Dj’s Disco Dubbel
D, DJ Gijs en DJ Willem de Wijs zullen van alles door elkaar
draaien om er voor iedereen een top-avond van te kunnen
maken!
Koop in de laatste weken nog gauw je kaartje bij snackbar
Gebr. Joosen of bij Mitra Teteringen!
Zien we jullie ook tijdens de Winterfeesten in Teteringen?!

Het Koetshuys van De Meerberg

Zelf alles regelen? Bel Tonny!
06 5438 6800 - www.demeerberg.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 7 januari
10.00 uur Eucharistieviering – pater Richard Lobo
Willebrordkoor.
Misdienaar Elias Kruis.
Intenties
Frans Ermes; Sjaak Theeuwes; Toon van Haperen e.v.
Nellie de Jong; Petra de Jong; Tonnie Mange-Merks;
Mien v. Wanrooij-Maasmans; Jo Snoeren-v. Zon; Ria
Fens-Hoevenaar; Lucie Gooskens-Teurlings; Cees Kleindop; Toon van Oosterhout; Jet van Meel-de Jongh;
Christina Backx-Havermans; Wim Leunissen.
Donderdag 11 januari
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje.
09.00 uur Eucharistieviering – pater SVD.
Intenties
o.a. Christina Backx-Havermans; Wim Leunissen.
Geen viering
Zondag 14 januari is er geen viering in onze Willibrorduskerk i.v.m.
de installatie van pater Lobo in de Franciscuskerk. De opgegeven
intenties worden daar gelezen, tenzij betrokken dit anders wensen.
Laat dit dan even weten via het parochiecentrum, tel.: 571 3203.
Overleden
Zaterdag 9 december is Jet de Jongh, weduwe van Wim van Meel,
op 87 jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk en haar crematie in Breda, waren vrijdag 15 december.
Zondag 24 december is Christina Havermans, weduwe van Kees
Backx, op 96 jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk en
haar bijzetting in het graf van haar man op onze begraafplaats waren
vrijdag 29 december.
Maandag 25 december is Wim Leunissen, echtgenoot van Maria
Vissers, op 66 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk en
zijn crematie in Oosterhout, waren zaterdag 30 december.

Uit het pastoraal team
Driekoningen (‘Zij kwamen van verre…’) ….
Het sluitstuk van Kerstmis is het feest van Driekoningen. In
de Oosterse Kerk wordt dit feest Epiphanie genoemd, dat wil
zeggen: openbaring van de Heer. De diepere betekenis van
de komst van de Heer voor ons mensen wordt daar op een
bijzondere manier gevierd.
Voor de Joden van die tijd was dit iets ongehoords: buitenlanders die naar Israël kwamen om de Messias te aanbidden.
Zij beschouwden zichzelf als de ware gelovigen en ze zagen
neer op de mensen van buiten Israël die ze geringschattend
ongelovigen of heidenen noemden. En juist deze heidenen
uit het buitenland kwamen om de Messias te vereren. Ongehoord voor de Joden van die tijd. Niet voor niets waren ze
geschokt en ontsteld.
In onze tijd gebeurt er iets dat een klein beetje hiermee te
vergelijken is. Men berekent dat er op dit moment in ons
land zo’n 2.000.000 mensen zijn van buitenlandse afkomst.
Een miljoen van hen belijden de Islam. Van hen horen we het
meest aangezien er een aantal mensen in ons land zijn die dat
als een bedreiging ervaren voor de toekomst. Dikwijls wordt
echter vergeten dat er ook ongeveer een miljoen mensen
van buitenlandse afkomst zijn die de christelijke godsdienst
belijden. Op vele plaatsen en dikwijls ook in kerkgebouwen
komen ze bij elkaar om hun vieringen te houden: vieringen
die dikwijls heel levendig zijn en een sterk muzikaal karakter
hebben. Een manier van vieren waar wij hier in Nederland nog
veel van kunnen leren. Er zijn onder ons soms mensen die dit
maar “niets” vinden en van mening zijn dat deze mensen zich
moeten “aanpassen” en aan onze vieringen deelnemen.
Echter van de ene kant is het goed dat deze mensen op sommige momenten zich kunnen uitdrukken op een manier waarin ze zich het best thuis voelen. Van de andere kant is het ook
waar dat het goed is dat deze mensen zich langzamerhand in
de grote christengemeenschap “inbedden”. Daarvoor is het
echter nodig dat ze zich welkom voelen alsook dat er binnen

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 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

de vieringen van de “grote christengemeenschap” hen mogelijkheden worden geboden om daarin hun manier van vieren ook tot uitdrukking te brengen. Om dit te bereiken is een
houding van welkom, openheid, respect voor elkaar alsook
bereidheid om van elkaar te leren noodzakelijk. Wanneer die
bestaan, kan er een goede wederzijdse bevruchting en verrijking plaats hebben. Dan zullen we ontdekken dat we veel
van elkaar kunnen leren zowel in onze Vieringen maar ook in
de beleving van onze christelijke godsdienst in het algemeen.
Op deze manier kan de “verering van de Heer” door mensen
die uit het buitenland komen, een grote verrijking betekenen
voor onze Nederlandse kerkgemeenschap. Bert Wooning svd
Diaconie Augustinus parochie
Enkele jaren geleden is door een bijdrage van vastenactie
op initiatief van Pater Piet van Hulten uit Prinsenbeek in de
gevangenis van Lilongwe in Mali een school opgericht onder
het motto: meer weten ... minder criminaliteit. Het gaat goed
met de school. De lessen worden gegeven door o.a. onderwijzers die zelf gevangen zitten. Er is echter een groot tekort
aan lesmateriaal. Op zondag 7 januari wordt de caritascollecte gehouden om dit doel te steunen. De metalen schaal
gaat hiervoor rond. U kunt uw bijdrage ook overmaken per
bank: NL48RABO 01509.91.525 t.n.v. Caritas parochie H.
Augustinus Breda o.v.v. Lesmateriaal school Malawi.
Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans komt er weer aan. In de 4-de week van
januari worden in het dorp brieven rondgebracht met een
schrijven en folder over de Kerkbalans bij de parochianen die
lid zijn van het parochiefonds. Wilt u de parochie ook steunen
om ons mooie kerkgebouw overeind te houden? Laat van u
horen!
Installatie Pater Lobo
De overdracht van het pastoraal leiderschap van de Augustinusparochie zal op zondag 14 januari 2018 in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein 4 zijn, om 10.30 uur.
Op 15 januari 2017 stelde de Bisschop van Breda, Monseigneur Johannes Liesen, gedurende een plechtige Eucharistieviering in de Franciscuskerk de nieuwe missionaire gemeenschap van de Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD)
aan de Augustinus Parochie voor. Sinds die datum woont
deze gemeenschap in het vroegere parochiecentrum naast
de Franciscuskerk. Deze bestaat op dit moment uit vier leden: Pater Richard Lobo(36) uit India, Edmund Owusu(37)
uit Ghana, Gilbert Razón(34) uit de Filippijnen en ondergetekende Bert Wooning(79) geboren in Nederland. Zoals U ziet:
alle vier afkomstig uit vier verschillende landen. Op deze manier wil deze gemeenschap laten zien dat het mogelijk is om
vreedzaam en eensgezind met elkaar samen te leven ook al
komen haar leden uit verschillende culturen.
Deze gemeenschap probeert, naast het dagelijkse pastorale
parochiële werk, speciale aandacht te geven aan missionaire
taken zoals: de zorg voor migranten in het algemeen en voor
migrantengemeenschappen in het bijzonder en vluchtelingen,
speciaal degenen die in grote moeilijkheden verkeren. In dit
kader is ze begonnen met Engelstalige Eucharistievieringen in
de Michaëlkerk elke zondagmiddag om 13.00 uur, Eucharistievieringen met de Indonesische Gemeenschap elke tweede
zondag van de maand om 15.00 uur in de Franciscuskerk
en het overnemen van de Eucharistievieringen met de Antilliaanse Gemeenschap elke eerste zondag van de maand
om 15.00 uur in de Michaëlkerk. Binnen ditzelfde missionaire
kader proberen we bijzondere aandacht te besteden aan de
mensen aan de onderkant van de maatschappij bijvoorbeeld
door contact met hen te leggen in de verschillende buurthuizen die er zowel binnen als buiten de Augustinusparochie
bestaan zoals bijvoorbeeld het Mondiaal Centrum Breda en
het Annahuis. Van de andere kant probeert ze de mensen
die het relatief goed hebben, bewust te maken dat in hun
eigen wijk mensen leven die het niet breed hebben of zelfs in
grote sociale en financiële moeilijkheden verkeren. Binnen het

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
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

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

WWW.DORPSRAADTETERINGEN.NL

KONINGSDIJK 24 - 4905 AP OOSTERHOUT

tel.: 0162-453159 - www.drukkerijzopfi.nl

Hét adres voor al uw

gelegenheidsdrukwerk
Afspraak ook ‘s avonds mogelijk

KLACHTEN OVER DE BEZORGING? BEL 0165 - 578222
kader van dit missionaire werk wil deze gemeenschap ook zo
spoedig mogelijk contact opnemen met de vele Moslims en
de besturen van de verschillende moskeeën in de buurt.
Op 1 mei 2016 had de Bisschop van Breda ondergetekende,
Bert Wooning, benoemd als parochieel administrator van de
Augustinus parochie. Dat zouden we als een soort voorlopige
of vervangend pastoor kunnen beschouwen en als zodanig
hoofd van de parochie, voorzitter van het kerkbestuur en het
pastorale team.
Op 14 januari 2018 zal ondergetekende deze taak neerleggen
en overdragen aan zijn medebroeder Richard Lobo. Aangezien de Bisschop van Breda het hoofd is van alle parochies,
komt hij persoonlijk om P. Richard Lobo als zodanig te “installeren”. Vanaf dat moment zal P. Richard Lobo alle verantwoordelijkheden op zich nemen die ondergetekende tot nu
toe gedragen heeft.
Persoonlijk ben ik blij en dankbaar dat ik tot nu toe de kracht
en de gezondheid heb gehad om gedurende anderhalf jaar
deze taak te vervullen. Van de andere kant ben ik blij dat een
jongere kracht deze taak nu op zich gaat nemen, een medebroeder die een goede pastorale ervaring van bijna drie jaar
heeft opgedaan in de parochie van Den Haag Zuid. Ik ben
ervan overtuigd dat deze ervaring hem veel zal helpen om zijn
pastoraal leiderschap hier in deze parochie goed te vervullen
met de zorg zowel voor de dagelijkse parochiële/pastorale
zorg als de uitvoering van de missionaire taken.
Dankbaar en blij ben ik ook voor de vele steun die ik in de afgelopen anderhalf jaar van de leken heb mogen ondervinden
in het bijzonder die van het kerkbestuur met Max Hoefeijzers,
Hans Oomens, Marga de Ridder en René van den Akker alsook van het pastorale team waarin Diaken Ben Hendriksen en
drie dames als pastorale ondersteuners en vertegenwoordigers van de vier kerkplekken ( Michaël, Willibrord, Franciscus
en Bethlehem) zitting hebben nl. Trudy Gerritsen, Anja Wauben en Ella Toebak. Van harte wens ik hen Gods rijkste Zegen
toe opdat onze Augustinus Parochie een goed getuigenis kan
geven van het Evangelie aan de mensen van Breda en op
deze manier kan meewerken dat onze wijk van Breda Noord
steeds socialer en leefbaarder wordt.
Bert Wooning svd
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 7 jan. 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. 7 jan. 10.00 uur: Drs. H. Berflo.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 7 jan. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

carnaval

BokkenSprongenkwis

De feestdagen zijn voorbijgevlogen en de kwis
op 19 januari 2018 in ’t Web komt al aardig
in zicht. De deelnemers zijn waarschijnlijk al in
retraite om zich voor te bereiden en de wisselbeker is afgestoft en gepoetst.
Er komt weer een buitenvraag die extra punten oplevert en vooraf uitgezocht moet worden. Deze vraag
wordt eind volgende week gestuurd naar de emailadressen
van de contactpersonen van de deelnemende groepen.
Aanmelden is nog mogelijk voor teams van 5 tot 6 personen o.v.v. teamnaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer
teamleider via e-mail: Bokkensprongen2018@gmail.com

AKV Nieuws

CARNAVALSKLEDINGBEURS IN DORPSHUIS ’T WEB
Zaterdag 20 januari van 10.00 uur tot 13.30 uur (deur open
om 09.00 uur) is er weer de Carnavalskledingbeurs in Dorpshuis ‘t Web. Heb je nog bruikbare carnavalskleding en/of accessoires die je zelf niet meer gebruikt en wil je deze te koop
aanbieden, schrijf je dan in als deelnemer en huur een tafel
voor het carnavaleske bedrag van €11,11. Hiermee sponsort u het carnaval in Totdenringen. U kunt zich aanmelden
bij Rob van Vlaenderen (rob.vanvlaenderen@ziggo.nl of 0639862292). Wij nodigen iedereen van harte uit om tijdens de
Carnavalskledingbeurs zijn carnavalsgarderobe uit te komen
breiden. De toegang is gratis.
Melden bouwgroepen categorie A
(grote wagens) Lampkesoptocht
Met het Carnavalsmotto van 2018 ‘Bij ons gaot ut lampke nie
ut’ kunnen ook de bouwers van de grote carnavalswagens uit
de voeten. Carnaval staat voor de deur en daarom verzoekt
de optochtcommissie van AKV de Sikken de bouwgroepen
uit categorie A (grote wagens) om zich te melden bij Rob van
Vlaenderen, (rob.vanvlaenderen@ziggo.nl of 06-39862292).
Met name bouwgroepen, maar ook loopgroepen, die nog niet
bekend zijn bij de Optochtcommissie en dit jaar voor het eerst
bouwen vragen wij zich te melden. Wij zien jullie reactie graag
tegemoet. Samen maken we er weer een gezellige carnaval
van. Succes met het bouwen! De Optochtcommissie
Jeugdoptocht - route en inschrijven
De Jeugdoptocht van Totdenringen vindt plaats op carnavalszaterdag 10 februari. De aanvang is om 14.45 uur, na de
opening van carnaval op het plein.
De route is gewijzigd! Route: Willem-Alexanderplein, Willebrordstraat, Donkerstraat, Langelaar, Schijfstraat, fietspad
langs Bon Sang, Hoolstraat en terug naar het plein.
Gratis inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website
van AKV de Sikken en op Carnavalszaterdag tussen 12.00
uur en uiterlijk 13.00 uur in de Dorpsherberg.
Lampkesoptocht - route en inschrijven
De Lampkesoptocht van Totdenringen vindt plaats op carnavalsmaandag 12 februari. Verzamelen vanaf 18.00 uur op het
plein en vertrek om 18.30 uur. De route is gewijzigd. Route:
Willem-Alexanderplein, Polderzicht, Zandgouw, Steenbergen,
Kampakker, Sint Josephstraat, Langelaar, Schijfstraat, fietspad langs Bon Sang, Hoolstraat en terug naar het plein. Inschrijven vrijdag 26 januari vanaf 19.00 uur in De Dorpsherberg bij de optochtcommissie.
Inleveren Sikkenkoppen
Tijdens het inschrijven voor de Lampkesoptocht kunnen de
Vrienden van de Sik ook hun Sikkenkop inleveren bij de commissie. Daarnaast is het dan ook mogelijk om lid te worden
van de Vrienden van de Sik, hiermee steun je het Totdenringse carnaval. De avond zal rond 20.00 uur eindigen.
Carnaval vrijwilligers gezocht
Vind je carnaval of helpen leuk meld je dan aan als vrijwilliger.
Met jouw inzet blijft het mogelijk om festiviteiten in ons dorp
te organiseren. Of het nu techniek, verkeersregelaar, ouderen
begeleiden, helpen bij de optocht, je EHBO-diploma inzetten
is. Er is altijd een plek waar je hulp op prijs wordt gesteld. Heb
je belangstelling of vragen, neem gerust contact met ons op.
(secretaris@akvdesikken.nl of kijk op www.akvdesikken.nl).
Carnavalmaandag Venitiaans Balmasque
In navolging van het BonteSikkenbal is er dit jaar in de Dorpsherberg op maandagavond met carnaval een Venitaans Balmasque i.s.m. ‘Kwart Voor 3’. Na de Lampkesoptocht gaat
het feest dus gezellig door. Toegang is gratis.
De Bokkepoot

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

Heemkundekring
Teterings Erfdeel
Jaarvergadering

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot
het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die
gehouden wordt op dinsdag 16
januari 2018 om 19.30 uur in gemeenschapshuis ’t Web. Gezien de besluitvorming
bij enkele agendapunten is uw aanwezigheid bij
deze vergadering van wezenlijk belang.
Na de pauze volgt er een zeer interessante lezing
met bijbehorend beeldmateriaal over de jacht in Nederland. De lezing zal worden gepresenteerd door
Teteringenaar Timo Schipperen, in het dagelijks leven Security Officer bij het Amphia Ziekenhuis en
zelf ervaren jager.
Er wordt inzicht gegeven in wat er allemaal komt kijken bij het jagen voordat er daadwerkelijk een schot
wordt gelost. Wie is die jager en wat betekent hij voor
het Nederlandse landschap en de dieren die daarin leven
en wat brengt hem ertoe om te gaan jagen. Voordat een
jager kan gaan denken om te gaan jagen moet er eerst
nog veel kennis vergaard worden. Het draait namelijk om
de juiste balans in het jachtveld, teveel afschot is niet verantwoord en zorgt niet voor een juiste balans. Daarom
praten jagers steeds vaker over beheren in plaats van
jagen. De presentator gaat verder in op de wildsoorten
waarop in Nederland wordt gejaagd, het begrip schadelijk wild en de andere faunasoorten. Ter afsluiting wordt
nog een specifiek beeld gegeven over de vossen en de
vossenjacht.

EDUKANS schoenenmaatjes
op De Springplank!

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

Wat zijn we blij! Samen met elkaar gingen zo’n 140 kinderen aan de slag met de met actieSchoenmaatjes. Zij
versierden en vulden schoenendozen met toiletartikelen,
schoolspullen en speelgoed voor kinderen in arme landen. Onvergetelijke cadeaus voor kinderen in arme landen. Een kansrijke toekomst ook voor een ander!
De kosten van het vervoer van de actie werden gesponsord door een aantal bedrijven van ouders van de Springplank zoals de Payroll Maatschappij, iSentic, Bloementuinen, Studio Thijssen en IHoner. Maar ook velen ouders van de
Springplank hielpen met hun bijdrage hard mee. Het vervoer
van de schoenendozen werd mogelijk gemaakt door autoservice Frans Huijbregts, zodat donderdag 14 december alle
dozen in 1 keer konden worden afgeleverd. De dozen worden
in het voorjaar van 2018 uitgedeeld in landen als Albanië, Moldavië, Ghana, Sri Lanka en Irak. We hebben het zo geregeld
dat de leerkrachten worden hiervan op de hoogte gebracht!
We zijn erg benieuwd! Een schoenendoos is voor hen een
cadeau om nooit te vergeten.
Prachtig om te zien hoe iedereen samen werkt om andere
kinderen te helpen! Daar zijn we als school enorm trots op!

Euphonia Teteringen
Euphonia zal op zaterdag 6 januari tussen
09.00 en 11.00 uur (indien van tevoren aangemeld) weer oude metalen ophalen. Het is
nu ook mogelijk om de oude metalen tus-

www.my-fysio.nl
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076 7510345

sentijds in te leveren bij Fietsen Breda Peter
v.d. Broek aan de Tilburgseweg 1 in Breda.
Indien u oude metalen op 6 januari wilt laten
ophalen kunt u dit kenbaar maken via het
mail-adres: secretaris@harmonie-euphonia.info Wij zullen dan zsm contact met u
op nemen.
Alvast bedankt voor het steunen!

IVN-landschapswandeling Ulvenhoutse bossen

Zondag 7 januari gaan de natuurgidsen van
IVN Mark & Donge op stap voor ‘n 20 km
lange wandeling door broek en bos.
Vol energie trappen we het nieuwe jaar af
met een stevige wandeling die ons door een
gevarieerd gebied voert. We wandelen door
oude bossen en hei, struinen langs beken,
akkers en weitjes, maar ook passeren we
hedendaagse natuurontwikkelingen. Zo
zijn langs de beek de Broekloop plas-draszones ingericht, er ligt een overstromingsvlakte voor extra waterberging en een zuiveringsmoeras.
Ga mee en geniet van oud en nieuw in de natuur.
Deze wandeling zal ca. 6 uur duren. Brengt u een lunchpakket
en voldoende drinken mee? Sommige delen van het gebied
kunnen nat en drassig zijn. Zorg voor stevige, waterdichte
schoenen en houd rekening met de verwachte weersomstandigheden.
Vertrek om 10.00 uur, Uitspanning De
Fazanterie, St. Annadreef 2, 4851 RC
Ulvenhout. Parkeer op de Sint Annadreef. De wandeling is vrij toegankelijk.
Een plattegrondje met het vertrekpunt
én meer informatie kunt u vinden op
www.ivn-markendonge.nl

Reiki in Teteringen

Mijn naam is Ietje Coolen (57), ik geef sinds kort Reiki bij MyFysio, op het Willem Alexanderplein hier in het dorp.
Ik heb in 2007/2008 mijn Reiki 1 en 2 gehaald en heb op 22
augustus dit jaar mijn Reiki 3 afgerond.
Wat is Reiki?
- Reiki is Japans voor Universele Levensenergie (rei-ki).
- De energie komt via mijn handen.
- Een methode om kosmische energie door te geven.
- Kwalen en pijnlijke plekken kunnen verminderen of zelfs
verdwijnen door de stroming van energie.
- Zorgt voor harmonie zowel fysiek als emotioneel.
Reiki is geen vervanging voor een arts of specialist! U kunt me
vinden op Facebook (Reiki ‘La Vida’). Een afspraak maken?
Bel: 06-27483374. Er zijn nu speciale introductiekortingen.

Nu bij MyFysio

Korting ter introductie
in januari 2018
Reiki behandeling
vanaf €20,00

Bel voor een afspraak
Ietje Coolen - T 06-27483374

