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Teteringen heft
het glas op het
nieuwe jaar!
Zondag 8 januari van 14.00 tot 17.00 uur organiseren Dorpshuis ’t Web en Dorpsraad Teteringen een nieuwjaarsborrel in
ons gezellige Dorpshuis aan het Zuringveld 1. Alle inwoners
van Teteringen en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Seniorenorkest ‘Entre Nous’
zal de middag muzikaal ondersteunen.
Teteringen verandert snel. De bouw van veel nieuwe huizen
en daardoor de komst van veel nieuwe inwoners heeft grote
invloed op het verenigingsleven. De ontwikkelingen in de zorg
vragen veel van de inwoners in de vorm van burenhulp. Een
fijne plaats voor ontmoeten is hierbij van groot belang. Teteringen heeft hiervoor gelukkig Dorpshuis ‘t Web. Het bestuur
maakt zich sterk om niet alleen gezellige activiteiten te organiseren en ruimte te bieden voor activiteiten van anderen. Zij
zorgt er ook voor dat ’t Web door de inrichting steeds meer
de ‘huiskamer’ van Teteringen wordt. Dit zal op 8 januari ook
weer blijken.
Voor de Dorpsraad staan in het komende jaar belangrijke zaken op de agenda: bouw van bijna 150 woningen in de Bouverijen en op andere plaatsen, presentatie plannen nieuw winkelcentrum, inrichting Willem Alexanderplein, veranderingen
in het ophalen van huisvuil, betere speelvoorzieningen en nog
veel meer. Bij al deze veranderingen is de inzet van alle inwoners van Teteringen nodig om Teteringen het dorpse karakter
te laten behouden.
Dit alles is een goede reden om samen het glas te heffen op
een hecht en vertrouwd Teteringen. U komt toch ook?

Een gelukkig nieuwjaar
Stichting Algemene Karnavalsviering ‘De Sikken’ wenst iedereen - mede namens Prins Nillis dun irste, zijn gevolg en Jeugdprinses Jovana met haar jeugdraad - een gelukkig nieuwjaar
toe en hopen dat iedereen met carnaval dur onderstebove
van zal zijn…
Het bestuur van AKV de Sikken

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

Bonte Sikkenbal 2017
Zaterdagavond 25 februari a.s. is het weer zo ver:
het Bonte Sikkenbal, een jarenlange traditie tijdens
het Totdenringense carnaval. De Dorpsherberg
wordt omgetoverd tot een podium voor een ware
carnavaleske Ro(c)k around de Klok feestavond. Van rockers
tot klokken en met optredens van Mag Het Wat Zachter en
DJ-Twan wordt het een geweldig carnavalsfeest. Voor de
best verklede vrouw of man is er weer een leutige prijs.
De entreekaarten kosten € 7,50 de voorverkoop startte op 2
januari bij De Dorpsherberg of via websik@akvdesikken.nl
Zorg dat je er op tijd bij bent want vol is vol.

KPJ Teteringen
bestaat 95 JAAR!
… en dat gaan we vieren ook! Op dit moment
beginnen de geruchten van een ouderwetse
feestavond door het dorp heen te gaan en dat
kunnen we bevestigen.
Er komt op 4 februari een feestavond voor alle leden en oud
leden van KPJ Teteringen. Helaas kunnen we niet alle oud leden bereiken en dit vinden wij erg vervelend. Daarom willen
we graag iedereen die ooit lid is geweest van de KPJ via deze
weg ook uitnodigen voor dit jubileum. Van harte welkom!
Op 4 februari hebben we een koffie-uurtje van 15.00 uur tot
16.00 uur. Hier kan er gezellig bijgepraat worden over die
goede oude tijd. We hebben een heleboel oude foto’s die dan
bekeken kunnen worden onder het genot van een kopje koffie. Later op de dag zal vanaf 20.00 uur het ‘Lompe Klompen
Bal’ losbarsten. Hiervoor kun je kaarten kopen bij Marinka
Heesakkers, tel.: 06-41502298, Inge van den Berg, tel.: 0610086868 en bij Dirk-Jan Kloet, tel.: 06-130862). De kaarten
kosten € 10,00 p.p. en hiervoor krijg je de hele avond gratis
drank en hapjes.
Wij hopen jullie op 4 februari te zien, aan de Bergsepad 12,
om samen met ons te proosten op dit jubileum!
Houdoe, de jubileum commissie

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 8 januari
10.00 uur Woord- en Communieviering - werkgr. Liturgie
overweging dhr. Fer van Assche - Willebrordkoor.
Intenties Johannes Holtkamp; Bart Wortelboer (jgt) en overl. fam.
Wortelboer; Antoinette Floor-Elants; Maurice Dorren e.v.
Nanny de Graauw; Marieke Wohrmann; Jacques Biemans; Hubert Fijneman; Dien Langen-Kleindop; MarieLouise de Bruijn-Pinxteren; Jan v. Gurp; Herman Damen;
Thijs Evers e.v. Anny Rosch; Jacques en Pop OomenVerpaalen; Leo Drummen; Riet Berende-Damen; Annie
Martens e.v. Joop Valk; Toon Joosen e.v. Jack Aarts;
Mientje Pauwels-Vermeulen; Ria v.d. Boomen e.v. Harry
v. Geffen; Wim v. Meel e.v. Jet de Jongh; Martien v. Beek
e.v. Wies Aartsen; Johan van Beek; Jac van der Veeken
en Corrie van Haperen; Louise Hoeben; Jacques Alberts.
Dinsdag 10 januari
19.00 uur Eucharistieviering - Pater SVD
Intenties o.a. Jacques Alberts.
Donderdag 12 janauri
09.00 uur Eucharistieviering - Pater SVD
Intenties o.a. Jacques Alberts.
Intenties
De opgegeven intenties voor zondag 15 januari in onze kerk, worden gelezen tijdens de viering om half elf in de Franciscus kerk. Als
betrokkenen het anders wensen, kunnen zij contact opnemen met
het parochiecentrum, tel.: 076-5713203.
Overleden
Maandag 19 december is Jacques Alberts, echtgenoot van Hélène
van Leersum, op 81 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk
en zijn begrafenis op onze begraafplaats, waren zaterdag 24 dec.

Uit het pastoraal team
De Kerstvieringen zijn voorbij. Oud en Nieuw hebben we achter de rug. We hebben weer veel mensen gezien en gesproken. Samen hebben we ons geloof gevierd dat God het Licht
en de Liefde in ons leven heeft gegeven. Veel mensen hebben zich ingespannen: voor de kerststallen, voor de kerstversiering, voor de zang, voor ‘t schoonmaken, als koster, voor
zoveel klussen. Het is en blijft geweldig om zo Kerst te vieren
met elkaar. En wie weet, wie er nog meer gedaan heeft. Zonder al mensen zou de parochie niet functioneren. Wat is het
goed om met zulke goede mensen die zich zo inzetten, weer
2017 in te gaan. Zij zijn de stabiele en de drijvende krachten
achter de coulissen. Nooit op de voorgrond, en altijd bezig.
Wat is het goed om zo met elkaar een parochie te vormen.
We gaan een nieuw jaar in. Moge de parochie met de nieuwe communiteit, het nieuwe pastoraal team, het bestuur en
de parochiekerncommissies nieuw elan vinden om samen
bevlogen aan de toekomst te bouwen, en wel in wederzijds
vertrouwen en met wederzijdse steun. Moge God ons allen
daarmee zegenen. Laten we ook een zegen voor elkaar. Laten we er samen een goed jaar van maken voor de parochie
en voor al onze kerken en kernen. Diaken Vincent de Haas
Presentatieviering
Zondag 15 januari 2017 om 10.30 uur zal er één viering zijn
voor de hele parochie in de Franciscuskerk. Die zondag begint de communiteit van de SVD (Societas Verbi Divini - Gezelschap van het Goddelijk Woord) officieel met haar pastorale activiteiten in de Augustinusparochie. Kort daarvoor
heeft zij de voormalige pastorie van de Franciscuskerk betrokken. Twee of drie SVD-ers zullen er permanent wonen en
van daaruit hun missionaire activiteiten ondernemen, en in
heel de parochie pastoraal actief zijn. Er is een feestelijke eucharistieviering. In die viering zullen de leden van de nieuwe
communiteit worden voorgesteld. Na de viering is er tijd voor
ontmoeting met de paters SVD en met elkaar. We drinken
koffie of thee met iets lekkers, en daarna heffen we het glas.

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

Vieringen op dinsdag en donderdag
Er is op dinsdag (19.00 uur) en donderdag (09.00 uur) altijd
een viering in de Willibrorduskerk. Deze vieringen worden
vanaf heden verzorgd door de paters SVD. Dat betekent dat
het gewoonlijk eucharistievieringen zullen zijn. Wie haar of zijn
geloof ook door de week wil vieren, is van harte welkom. De
viering is altijd vlakbij het tabernakel.
Diaconie Augustinus parochie
Zondag 8 januari wordt de maandelijkse caritascollecte gehouden. De Henri Nouwen Stichting richt zich op het stimuleren van Oekraïense jongeren om zich in te zetten voor wezen,
ex-gevangenen, ouderen, gehandicapten, daklozen en psychiatrische patiënten door het Family Care project. Het gaat
om ± 16 jongeren, die arme families bezoeken en ondersteunen. Ze kunnen ook concreet iets doen door financiële steun,
medicijnen te kopen of een dokter betalen. In de viering van
10.00 uur zal dan de metalen schaal rond gaan om dit doel
te steunen. U kunt uw bijdrage ook overmaken (IBAN NL48
RABO 01509.91.525) t.n.v. Caritas parochie H. Augustinus
Breda o.v.v. Henri Nouwen Stichting. Hartelijk dank.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67:
Zo. 8 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. 8 jan. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 8 jan. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

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

Park Zuiderhout
Nieuwjaars familiebrunch
We verwelkomen u zaterdag 7 januari van 12.00
tot 14.00 uur in de Bieënkorf met een bruisend
glaasje prosecco waarna we een grandioos buffet
openen. Het buffet bestaat uit heerlijke huisgemaakte warme
en koude gerechten en hapjes. Aansluitend presenteren we
nog een spetterend dessertbuffet met heerlijke lekkernijen.
Gedurende de hele brunch serveren we onbeperkt koffie, thee,
melk, jus d’orange en appelsap, daarnaast serveren we nog
2 drankjes naar keuze. Kosten voor deze Nieuwjaars familiebrunch zijn € 19.95. Kinderen tot 12 jaar betalen € 11,90.
U kunt deelnemen door u persoonlijk aan te melden bij de receptie en te betalen met uw Zuiderhout servicepas of met uw
bankpinpas. U kunt zich ook telefonisch opgeven (5784000)
en voorafgaand aan de brunch betalen met uw bankpinpas.
Wees er snel bij want VOL is VOL!
Themadiner ‘Visgerechten’
Donderdag 12 januari en 26 januari bent u vanaf 16.45 uur
welkom in de Bieënkorf . Wij serveren rond 17.00 uur aan
tafel een heerlijk 3-gangen diner ‘Visgerechten’, incl. twee
drankjes naar keuze. De prijs voor deze geheel verzorgde
avond in een sfeervolle ambiance bedraagt € 18,00 p.p.
U kunt zich telefonisch opgeven tot 1 week voor aanvang van
het diner via tel.: 5784000 en voorafgaand aan het diner betalen met uw pinpas.
Park Zuiderhout! Arn. Janssenlaan 46 4847 DK Teteringen,
tel.: 5784000 (info@parkzuiderhout.nl - www.parkzuiderhout.nl)

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 6 januari 2017 - Menu 1
Uiensoep; gebakken vis; Hollandaisesaus; prei a la crème;
aardappelpuree; appelmoes; bitterkoekjesvla.
Vrijdag 6 januari 2017 - Menu 2
Uiensoep; zuurkoolstamp; rookworst; jus; appelmoes; bitterkoekjesvla
Vrijdag 13 januari 2017 - Menu 1
Heldere bloemkoolsoep; runderlapje; jus; wittebonen/snijbonen; gekookte aardappelen; appelmoes; tweekleurenvla.

.RPVSHOHQELMGHOHXNVWHEVR¶VLQ7HWHULQJHQ

NIEUW!

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

www.kober.nl

Op zoek naar een origineel abstract kunstwerk?
Wilt u zien hoe het thuis aan de muur hangt? Dat kan!

Lia de Craen schilderijen maakt het mogelijk
Gratis advies aan huis

Bezoek haar atelier vrijdag tussen 13.00 en17.00 uur
of zondag 8 januari van 14.00 tot17.00 uur.
Voormalig T-mobile gebouw, Oosterhoutseweg 105 te Breda
Neem alvast een kijkje op www.pictum.nl
Vrijdag 13 januari 2017 - Menu 2
Heldere bloemkoolsoep; spaghettischotel; tomatensaus;
gemengde salade; geraspte kaas; tweekleurenvla.
Kosten € 8,50 p.p. Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren in
het Dorpshuis, tel.: 5713579 of 5713478. ‘t Web is geopend
om 12.00 uur. Aanvang maaltijd 12.45 uur.

WIJ WENSEN IEDEREEN,
MAAR ONZE KLANTEN IN HET BIJZONDER
EEN GEKNIPT 2017 TOE
TEAM ‘THE HAIRLOUNGE’
ROBBERT-RICHARD-SAMANTHA-MARIBEL-SHIRLEY-NICK

THE HAIR LOUNGE
W. Alexanderplein 7 - 4847 AL Teteringen - Tel.: 076-5720764
Kunstatelier Lia de Craen
Zondag 8 januari a.s. organiseert atelier Lia de Craen een
nieuwjaarsexpositie, in het atelier, gevestigd in het voormalige T-mobile gebouw (Oosterhoutseweg 5) te Breda.
Van 14.00 tot 17.00 uur is het atelier open voor bezoek en is
iedereen van harte welkom om met een drankje het nieuwe
kunstzinnige jaar in te luiden. Tijdens deze Nieuwjaarsborrel
en -expositie laten we u graag het atelier zien en willen we u
kennis laten maken met abstracte kunst. We verheugen ons
op een creatief 2017 waarin we weer iedere 2e zondag van
de maand klaar staan om u rond te leiden.
Lia de Craen toont haar abstracte schilderijen. De natuur,
m.n. de beweging en vergankelijkheid op aarde vormen haar
onuitputtelijke inspiratiebronnen. Daarom trekt ze er regelmatig op uit om foto’s te maken van alles wat haar fascineert.
Deze foto’s vormen het vertrekpunt voor een nieuw sprankelend werk. Kenmerkend voor de doeken van Lia de Craen is
de structuur. Door het gecombineerd werken met materie,
paletmes en penseel laat ze in haar doeken diepte, spanning
en gelaagdheid ontstaan. (zie ook www.pictum.nl)

Vrouwen
van Nu
Het is eigenlijk maar een klein stapje, van 2016 naar 2017,
maar wel ééntje met 365 spiksplinternieuwe dagen om te genieten van mooie momenten. Het devies is dan ook: ‘leef
intenser dan voorheen, je hebt elkaar slechts te leen’.
Op een aantal van die nieuwe dagen in dit jaar laten de Vrouwen van Nu-Teteringen van zich horen. We starten dit jaar
met de gebruikelijke jaarvergadering op 9 januari om 20.00
uur in de bovenzaal van De Dorpsherberg. In het officiële gedeelte voor de pauze blikken we kort terug op het jaar dat
voorbij is. Na de pauze, waarin we met bubbels proosten op
het nieuwe jaar, maken we kennis met mindfulness: met de
aandacht meer in het hier en nu leven, meer bewust te wor-

den van het moment en meer te genieten. Kortom: mindfulness sluit prachtig aan bij onze wens voor 2017.
Natuurlijk stippen we de activiteiten die ‘op de rol’ staan aan.
Zo is de cursus Zegge en Schrijven een succes gebleken. De
cursus kent een vervolg en er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Het Crea-Café vindt plaats op de eerste donderdag van de
maand van 9.30 uur tot 11.30 uur in het Bakhuis naast het
Web. We starten donderdag 5 januari met het eerste CreaCafé van dit jaar. De kosten zijn € 1,00 plus koffie/thee. Iedereen werkt aan een eigen creatie en inspiratie vinden we bij elkaar. Natuurlijk ben je ook welkom voor ‘n praatje bij de koffie.

Dansen met DJ Wim
Zaterdag 7 januari a.s. vanaf 21.00 uur is het weer dansen
met Dj Wim in De Dorpsherberg. De entree bedraagt € 5,00

Alpe d'HuZes
Mijn naam is Lisa van Koulil, en ik doe voor de tweede keer
mee aan Alpe d'HuZes. Om zoveel mogelijk geld op te halen
voor de behandeling van en het onderzoek naar kanker hebben wij een actie bedacht. Samen met mijn teamgenoten
vormen wij het Boerendochters team van de BIG Challenge
en verkopen wij speciale Boerendochterswijn. Wij hebben
rode, droge witte en rosé. De prijs voor 1 fles wijn is € 8,00,
2 flessen kosten € 15,00 voor € 45,00 koopt u een doos van
6 flessen (mix mogelijk). Op deze manier proberen wij zoveel
mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.
BIG Challenge staat voor ‘Farmers against cancer’, op deze
manier proberen wij m.b.v. de agrarische sector zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Wanneer u
geïnteresseerd bent in onze wijn, kunt u een mail sturen
naar lisavankoulil@gmail.com. Ik zal komende weken langs
de deuren gaan om mijn verhaal te kunnen vertellen en de
wijn te verkopen. Zie ook mijn actiepagina: https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/lisavankoulil
Alvast bedankt voor uw steun en vertrouwen!
Lisa van Koulil, Zuringveld 69, Teteringen

Beste dorpsgenoten
Graag stel ik me aan u voor omdat ik sinds 1-11-2016 het
stokje van Michel Berkelmans, de vorige directeur, heb overgenomen van Kbs Helder Camara. Deze schitterende basisschool zit in de net zo schitterende MFA (multi functionele accommodatie) De Stee. Bij u bekend vanwege de aanwezigheid van gemeenschapshuis 't Web. Samen met de Kober
kinderopvang vormen wij drieën de gebruikers van dit pand.
Mijn naam is Bart van Kempen. Ik ben 36 jaar en woon in
Prinsenbeek. Het dorpse karakter in Teteringen bevalt me prima. Ons kent ons, maar waarschijnlijk kent u mij nog niet.
Dat zou ik graag willen veranderen. Ik denk namelijk dat we
elkaar iets te bieden hebben. U een hoop levenservaring en
kennis en wij kinderen én collega's die open staan voor hulp
en samenwerking. Ik nodig u dan ook uit om met ons in gesprek te gaan als u hier een idee bij heeft.
Mocht u jonge kinderen hebben en nog geen schoolkeuze
voor hen hebben bepaald, voelt u zich dan vrij om kennis te
maken met onze school. Ik zal u persoonlijk rondleiden. Liefst
onder schooltijd, zodat u de prettige (werk)sfeer proeft. Komt
dit u niet uit, dan maken we een afspraak buiten schooltijd.
Ik hoop u graag te mogen begroeten op school.
Met hartelijke groet, Bart van Kempen,
directeur Kbs Helder Camara Teteringen, tel.: 5713766

doening die je oploopt door steeds maar op een computerscherm te kijken, je het vermogen verliest om met je collega’s
te communiceren en zorg voor hen op te brengen. Met de
eerste tekenen van die aandoening kregen we al enkele jaren
geleden te maken door de instructie dat we de vuilnismannen geen Kerstfooi meer mochten geven. We herkenden toen
dat toen nog niet als een uitvloeisel van de aandoening, van
onder andere het teruglopen van de zorg voor collega’s .
Wat ons ook een beetje steekt is, dat wij ouderen als Digibeten worden beschouwd, die dus niet kunnen lijden aan
Scherma-collegae, want als je zelf je vuil niet meer kunt weg-

Wonen met Ongemak
De inwoners van Teteringen werden afgelopen herfst door de
gemeente Breda blij verrast door de start van het project
‘Wonen met Gemak’. Gedurende een aantal voorlichtingsmiddagen werden de oudere inwoners voorgelicht over de te
nemen maatregelen om langer in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Maar vlak voor Kerst kwam de domper.
We kregen een brief in de bus dat in de nabije toekomst het
afval nog gemakkelijker tot grondstof kan worden verwerkt
als we ons normale afval niet meer in de bruine kliko laten afvoeren, maar door het zelf zelf in een centrale ondergrondse afvalbunker te storten. Dat het daardoor gemakkelijker tot
een grondstof kan worden verwerkt, ontgaat me nog. Maar
dat zal de leeftijd wel zijn. Alleen maar ongemak dunkt me.
Ik besloot om de komende maand in het kader van recyling,
van afvalhout een kistje met deksel te timmeren om de vuilniszak tijdelijk reukloos op te kunnen bergen. Want de bruine
kliko moet ik inleveren. Omdat ik me in de toekomst niet elke
2 dagen met een vuilniszak in de hand, honderd meter of
meer zie lopen, bestelde ik snel via Internet bij Overtoom ( tegenwoordig Manutan) een soort steekwagentje met een inklapbaar kratje, waar één vuilniszak in past. Dat was de verkeerde beslissing. Nu las ik in ‘Aller-lei’ dat de andere kliko’s
ook naar ‘n centrale opstelplaats gereden moeten gaan worden. Ik moet dus op zoek naar ‘n scootmobiel met trekhaak.
Hoe valt nu ‘Wonen met Gemak’ te rijmen met het nieuwe
‘Wonen met Ongemak’?. Volgens mijn vrouw is dat niet te
wijten aan de ijverige ambtenaren op het Stadskantoor, want
die lijden aan ‘Scherma-collegae’. Dat is de sluipende aan-

Gitaar - zanglessen

Dries Oomen
Dries Oomen - Teteringen
06-51113125 - www.driesoomen.nl
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
Thuiskapster Nicoline, 15 jaar ervaring. Knipcursus volgen?
www.styleline.nl - tel.: 06 - 12158097.
Gezocht: Hulp-koetsier. Stressbestendig, die helpt met hetverzorgen, rijden en mennen van onze 120 cm pony’s. Bel
voor info, tel.: 06-55176935.

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
brengen, moet je het maar aan de buren vragen.
Van ons ouderen wordt dus nog wel verwacht te
kunnen communiceren.
Wim van Houwelingen,
Teteringen 27 december 2016

Geen tijd
We zijn aangeland in 2017. De oliebollen zijn inmiddels op. En het vuurwerk is weer de lucht in.
Hier en daar ligt nog een verbrande cakebox of ratelband haveloos langs de straat. De rook is weer
opgetrokken. De geur van kruit is uit de lucht. De
hond heeft weer rust. En intussen zijn de nieuwjaarskaarten, Facebook- en What’s App- wensen al
weer bijna vergeten. De kerstspullen zijn weer zowat
ingepakt. De schade in huis is beperkt: Slechts één
bal is uit de boom gevallen, weliswaar aan scherven. Komend weekeinde nieuwjaarsrecepties in ’t
Web en in de Grote Kerk. Daarna misschien nog op
het werk. De tijd van persoonlijk nieuwjaarwensen
kan nog een tijdje. ‘Gelukkig Nieuwjaar’ verflauwt in de komende weken tot ‘Beste Wensen hé’. Tijdens de aanloop
Fysiotherapie
naar de Kerst de hele dag mee geneuried met de kerstManuele Therapie
meezingers op de radio. Maar uiteindelijk gaat het weer
snel voorbij. Op Oudjaar was het oliebollen bakken geblaGeriatrie Fysiotherapie
zen. Een keuken vol kenmerkende oliedampen. Nog maar
Oncologie Fysiotherapie
een fles bubbels in huis gehaald. En toen maar wachten.
Oedeemtherapie
’s Avonds de hele avond met een Staatslot op schoot geFysioFit
zeten. Niks gewonnen, maar intussen wel alle oliebollen
opgegeten. De bubbels op tijd koud gezet en de glazen
op een rijtje. En dan: Negen, acht, zeven, zes, vijf, vier,
drie, twee, een, Jaaaaah… Kus. Kus, kus, knuffel en naDe Fysiotherapeut bij u in de buurt!
tuurlijk nog wat lieve woorden. Klok, klok, klok in de glazen dat bruisende drankje. De glazen geheven, elkaar
aangekeken en de eerste dronk van het jaar uitgebracht.
Meteen daarna de jas aan en naar buiten. ‘Bam!’, de eer- Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Revalidatie tijdens en na kanker
ste klap. ‘Tsssj’ gaat het verderop in de straat. Alle buren
een goed jaar toegewenst en omgekeerd. Vervol-gens de
vele ‘Stairways to Heaven’ bewonderd van anderen en uitwww.my-fysio.nl
eindelijk weer naar binnen. Laat naar bed, maar vroeg uit
de veren, want op nieuwjaarsdag de zwembroek aangetrokken en in het koude water van de Waterakkers gedoPraktijk Fysiotherapie
ken. Brrrr… De kilootjes van de laatste december week
W.
Alexanderplein
11 4847 AL Teteringen
moeten er weer af! Na deze rituele prestatie krijgen we
nog de kerstboomverbranding en dan kunnen we er weer
076 7510345
een jaartje tegenaan. En nog goede voornemens bedacht? Nou nee, geen tijd voor gehad.
(TW)

M
FYSIO

IVN–natuurwandeling
Alphense Bergen
Zondag 8 januari houden we een gezinswandeling met als
thema ‘Winterspelen’, klein en groot zijn welkom! Bij winterspelen denk je aan kou, sneeuw en ijs. Waar kun je je dan beter uitleven - na al het binnenzitten tijdens de feestdagen dan in de bossen. Struinen door stuifduinen, van zandheuvels
rennen, dennenappels zoeken; kinderen genieten en ouders
en grootouders genieten mee! Breng gerust een sleetje mee,
als er sneeuw ligt. Maar zorg dan ook voor extra stevige
schoenen met profiel. Deze gezinswandeling is speciaal gericht op kinderen met hun ouders en grootouders, maar dat
betekent niet dat anderen niet mee mogen! Vertrek om 14.00
uur, vanaf SBB parkeerplaats, ca 700m ten zuidoosten van
Chaamseweg 45 in Alphen. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur
en is vrij toegankelijk. Zie ook www.ivn-markendonge.nl

“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

