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WEEKBLAD VOOR TETERINGEN

DE LEI VOOR IEDEREEN

Aanleveren kopij: donderdag voor 18.00 uur: Drukkerij Zopfi, Koningsdijk 24,
4905 AP Oosterhout, Tel.: 0162-453159, E-mail: allerlei@drukkerijzopfi.nl

14 februari verschijnt
er geen Aller-Lei!

DORPSRAAD TETERINGEN

Van geschiedenis
naar toekomst!

In de afgelopen negen keer hebben we in dit
blad een beeld gegeven van de grote veranderingen die in Teteringen zijn opgetreden.
Vanuit een klein boerendorp in een agrarische
gemeente, waar het sociaal culturele en maatschappelijke leven zich afspeelde in de kerk en rondom het kerkplein, naar
een kleine stad met zelfs wijken. De verschenen artikelen
worden gebundeld en op www.dorpsraadteteringen.nl gezet.
Daar zijn ook alle Aller-Lei’s vanaf januari 2017 te vinden.
Door de bouw van veel woningen in de jaren ’70 veranderde
er al veel. Nog veel meer is er de laatste jaren veranderd door
de grootschalige bouwplannen in de Bouverijen, Meulenspie
en het landhuizengebied in de Hoge en Lage Gouw. Daardoor
ontstaan er zelfs in Teteringen buurten die actief zijn om samen zaken op te pakken. Voorbeelden daarvan zijn de Buurttuin bij de Heesterbos en de gecombineerde speeltuin aan de
Ganzendreef. Ook zal in de toekomst nog een grote speeltuin
worden gerealiseerd aan de Branderij.
Werd vroeger veel vanuit ‘ons’ gemeentehuis aan het Hoeveneind georganiseerd, nu nemen we zelf initiatieven om zaken van de grond te krijgen. Ook in de gemeente Breda wordt
steeds meer overgelaten aan de inwoners van het dorp. Een
voorbeeld daarvan is de oprichting van het nu een jaar bestaande ‘Dorpsplatform’ (www.dorpsplatformteteringen@
gmail. com) dat betrokken is bij de toekenning van activiteitensubsidies en adviezen geeft om deze te organiseren.
In de komende jaren zal het aantal inwoners van Teteringen
nog sterk groeien door (tot het jaar 2022) de bouw van meer
dan 500 woningen in de Bouverijen en er bestaat nog steeds
de mogelijkheid dat Breda alsnog het plan voor de bouw
van meer dan 400 woningen in de Woonakker (ten noorden
van de Mortelweg) uit de mottenballen haalt. De coöperatie

Droomwonen heeft daar ideeën voor, zoals bleek uit recent
ontvangen informatie van deze organisatie. In het komende
jaar zal ook duidelijk worden of het gepresenteerde bouwplan
voor het winkelcentrum aan de Scheperij ook werkelijk wordt
gerealiseerd en dat het oude hart van Teteringen een broodnodige (ook functionele) facelift zal krijgen. Het is tevens te
hopen dat de komst van veel nieuwe inwoners ook betekent
dat deze helpen en nieuwe ideeën aandragen om Teteringen
levendig, gezellig en ‘Dorps’ te houden. Alles zal afhangen of
we blijven geloven in ‘Samen Teteringen’.

www.dorpsraadteteringen.nl

06 5438 6800 - www.meerberg.nl

‘De Vrouwen van Nu’ trekken 23 februari de wandelschoenen aan voor een
winterwandeling in het bos rondom Park Zuiderhout. De wandeling start om 14.00 uur en bewoners van Zuiderhout die dat
willen en kunnen wandelen gezellig met ons mee. De wandeling zal ongeveer een uurtje duren en als afsluiting drinken
we om 15.00 uur koffie of thee met lekkers in het atrium van
Zuiderhout.
Mochten de weergoden ons deze dag niet gunstig gezind zijn
gaat de wandeling niet door, maar koffie of thee kunnen we
natuurlijk bij elk weertype drinken.
De hele maand maart staat in het teken van ‘bewust leven’.
Verspreid over de maand zullen er workshops en andere activiteiten plaatsvinden. De activiteiten van deze maand worden georganiseerd door een enthousiaste groep jongeren van
onze vereniging. Over data en aard van de activiteiten wordt
u later geïnformeerd.

Het Koetshuys van De Meerberg

Zelf alles regelen? Bel Tonny!

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 11 februari
10.30 uur! Carnavals-viering – Pater Edmund Owusu - m.m.v.
FFF Anders - Prins en Jeugdprinses met gevolg
Misdienaar Erika van den Broek.
Intenties
Riet Berende-Damen; Leida v. Poppel-Verkuijl; Jo
Snoeren-van Zon; Toos Hooghwinkel-van Meer;
Toos Joosen-Geerts; Cees Kleindop; Ivonne KremersVandemeulebroeke; Anneke Joosen-Joosen; Ad v. Dun;
Jet van Meel- de Jongh; Jef Koster; Paul van Hemert;
Jef Koster; Wim Leunissen; Riet van Gils- Pijpers.
Woensdag 14 februari
19.00 uur Aswoensdagviering - Pater Bert Wooning
Willebrordkoor
Intenties
o.a. Frans Ermes; Louise Hoeben.
Donderdag 15 februari
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater B. Wooning
Intenties
o.a. Toon van Oosterhout.
Zondag 18 februari: Eerste zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor Verheijden - werkgroep
Liturgie - overw. dhr. M. v. Nijnatten - Willebrordkoor
Misdienaar Elias Kruis
Intenties
Louise Hoeben; Jo Snoeren-van Zon; Joannes de Bie;
Liza Aarts e.v. Jan Rombouts; Cees Kleindop; René
Kaijen; Toon v. Oosterhout; Frans Ermes; Jet van Meede Jongh; Paul van Hemert; Christina BackxHavermans; Riet van Gils-Pijpers.
Donderdag 22 februari
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Carnavalsviering 10.30 uur!
Zondag 11 februari is er om 10.30 uur een Canavalsviering. Deze
viering wordt ‘aangekleed’ door de AKV m.m.v. Raad van Elf, Jeugdraad en anderen. Opgegeven intenties kunnen evt. verzet worden.

Een rots in de branding
Het is inmiddels nagenoeg bekend dat we dit jaar het 500jarig bestaan van de Annakapel vieren. Op 21 januari j.l. heeft
dhr. Jan Joosen daar een interessante lezing over gehouden
in de Annakapel, die door velen parochianen van de Augustinusparochie en belangstellenden uit de wijk Heusdenhoutwerd bijgewoond. De Annakapel, zo vertelde hij, vond haar
oorsprong in het verlangen van gelovigen in die tijd om een
kerkplek dichterbij te hebben dan de toenmalige parochiekerk
in het veel verder gelegen Ginneken. Voor de gelovigen was
het min of meer gewoon dat zij de moeite namen om enkele
kilometers te lopen om deel te kunnen nemen aan de H. Mis
op zondag. Maar zelfs voor hen werd het steeds lastiger. De
vraag werd bij het bisdom neergelegd, de financiën en materialen ervoor vrijgemaakt en zo kon aan het verlangen naar
een bedehuis worden voldaan. Sindsdien is er veel gebeurd.
Met de op- en neergang van de godsdienstigheid in die jaren,
veranderde bij tijd en wijle ook de functie van de kapel. Van
godshuis tot opslagplaats, van openbare lagere school tot
beestenstal. Van katholiek naar protestants, maar ook altijd
weer tot een huis van gebed. De tijd verandert steeds weer
en ook de behoefte aan godsdienst, maar niet het verlangen
naar God. Het lijkt wel of God afwezig is. Maar als je goed
kijkt is dat niet zo. Iets anders heeft Zijn plaats ingenomen.
Iets of iemand anders die op de goddelijke troon plaatsneemt,
iets wat op dat moment de mensen volledig in beslag neemt.
Daarmee wordt iets relatiefs verabsoluteerd en dat is niet helemaal zonder gevaar, want mensen die stoppen met geloven
in God, gaan vaak van alles en nog wat geloven. Maar de Annakapel heeft dit al vaker meegemaakt, zij staat als een rots in
de branding van de tijd en opent gastvrij haar deuren als mensen in de stilte zoeken naar de bron van hun bestaan, naar
dat wat hen te boven gaat.
Pastor Ben Hendriksen

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

Actie Kerkbalans
Met uw steun kunnen we ons kerkgebouw in stand houden.
De parochie heeft de ANBI-status. Het parochiecentrum is
bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur via tel.:
076 - 5713203. Het banknummer voor de parochiebijdrage in
Teteringen is IBAN: NL02 RABO 0150 9933 23.
Met elkaar in gesprek
Al enige tijd komt er van verschillende mensen de vraag om
met elkaar in gesprek te gaan over zaken die ons bezighouden. Dit kan van alles zijn, maar wat een rol speelt is dat we
ons de vraag stellen hoe we vanuit ons geloof met de dingen
in ons leven omgaan. Het kan gaan over vragen rondom leven en dood, maar ook over hoe we vluchtelingen een plaats
geven in ons leven of hoe we kunnen zorgen voor die medemens die onze zorg nodig heeft. Er zijn veel invalshoeken.
Samen met pater Bert Wooning ben ik in gesprek gegaan en
hebben we besloten om gehoor te geven aan de vragen van
mensen die hiermee bezig zijn. We maken een start met de
een groep op dinsdag 13 februari om 19.30 uur in de pastorie
aan het Belgiëplein 6. Om de eerste een keer te starten hebben we uit een folder van de Paus, ‘De vreugde van het Evangelie, Uitnodiging tot een geloofsgesprek’ een aantal vragen
genomen, die ons kunnen leiden bij het gesprek. Van daaruit
kunnen we kijken hoe we verder gaan met de groep. We willen iedereen van harte uitnodigen om deel te nemen aan ons
gesprek. Het zou fijn zijn als u van tevoren even laat weten of
u aan wil sluiten. Het is echter niet verplicht om je aan te melden, spontaan komen op de avond zelf mag ook.
Bewijs
Iemand was geraakt door het verhaal van Alexis, een jonge
vrouw waarvan het vierjarige zoontje Ethan een paar weken
tevoren gestorven was. Bij zijn begrafenis, terwijl zij zich afvroeg hoe ze zonder hem verder moest, hoorde ze: ‘mama, ik
ga je een kusje op je neus geven’, en meteen voelde ze een
zachte aanraking van koele lucht op haar neus, op de plek
waar ze elkaar ook altijd een nachtkus gaven, een speciaal
intiem gebaar van moeder en zoon. Het was zo echt dat ze
even verbijsterd was en toen glimlachte ze en verdriet maakte
plaats voor vreugde. Toen ze ‘t later vertelde aan haar vrienden en de dominee luisterden die geduldig en meewarig naar
haar verhaal en één voor een legden ze haar uit dat verdriet
vreemde dingen met een mens kan doen en hallucinaties kan
veroorzaken, maar ja, als het haar had getroost, dan zat er
misschien niks kwaads in. ‘Sylvia’, zei ze, ’ik was intens verdrietig, maar niet zo ver van de wereld dat ik aan ‘t hallucineren sloeg. Het is gebéurd. Ethan praatte tegen me en kuste
me op m’n neus op z’n begrafenis. Wat ik niet begrijp is dat
mijn vrienden en de dominee zeggen te geloven in een leven
na de dood. Ethan bewees dat dat ook echt zo is. Hoe is het
toch mogelijk dat die mensen zich afkeren van een bewijs dat
hun eigen geloof wáár is?’ Dat is een vraag die ik mezelf al
talloze malen gesteld heb. Waarom geloven mensen in iets zo

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

Bloemisterij
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur
Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44 - Teteringen
Tel.: 076 - 5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

vreugdevols als het feit dat we eeuwig leven, maar verwerpen
ze prompt de overvloedige bewijzen dat ze ‘t bij het rechte
eind hebben? Als ik niet met absolute zekerheid wist dat onze
geliefden net zo levend zijn als wij -of eigenlijk méér levend- en
dat ze altijd om ons heen zijn, dan zou ik in een hoekje wegkruipen en er nooit meer uit tevoorschijn komen.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 11 feb. 11.30 uur: Eucharistieviering.
Zo. 18 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. 11 feb. 10.00 uur: Ds. P. Warmenhoven.
Zo. 18 feb. 10.00 uur: Ds. Mw. S. Oomen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 11 feb. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.
Zo. 18 feb. 10.00 uur: Ds. A. Rooze, Tilburg. Ionaviering,
m.m.v. Multiple Voice en Gerianne Wigboldus, viool

Park Zuiderhout

Culinair genieten
Donderdag 8 en 22 februari verwelkomen we u
graag voor een oer-Hollands stamppottendiner.
Het gastronomisch team ontvangt u met veel
plezier om 17.00 uur in de Bieënkorf. De kosten
voor het diner zijn €18,00 incl. twee drankjes naar keuze.
Reserveer uw plaats bij het serviceteam: tel.: 5784000 of email: serviceteam@parkzuiderhout.nl
Serie ‘Leven met aandacht’
Maandag 19 februari is er weer een bijeenkomst in de reeks
themabijeenkomsten ‘Leven met aandacht’. Iedereen is welkom. Een interessant en gezellig uur is het doel. We vertellen
wat ons bezighoudt en luisteren naar een verhaal. Als afsluiting doen we een meditatieoefening. Yvonne Geraets, pastoraal werker, begeleidt de activiteit.
Levenskunst Zuiderhout: Jef Abbeel over China
Maandagavond 19 februari geeft Jef Abbeel een lezing over
China. Hij gaat in op het China van vroeger en op het China van nu. Van de eerste keizer Qin tot de huidige Chinese
president-partijleider-legerleider Xi Jinping. U bent van harte
welkom om 19.30 uur in de Bieënkorf.
Bekijk het volledige voorjaarsprogramma van ‘Levenskunst
Zuiderhout’ op onze website.
Mantelzorgcursus
Op 20 februari start Park Zuiderhout opnieuw een mantelzorgcursus voor partners en/of familie van mensen met dementie. De cursus geeft veel informatie over dementie en advies over het omgaan met allerlei situaties die zich tijdens de
ziekte voor kunnen doen. Daarnaast is er tijdens de cursus
veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De cursus
bestaat uit vier bijeenkomsten.
Meer informatie over deze activiteiten vindt u terug in het
overzicht op www.parkzuiderhout.nl/vieren-van-leven/activiteiten. Of neem contact op met een van de medewerkers van
Zuiderhout Buiten via onderstaande gegevens.
Grand Café
Ons Grand Café met terras is dagelijks geopend van 14.30
tot 17.30 uur. We verwelkomen u graag voor een kopje koffie,
drankje, kleine versnapering of ijsje. Ook op donderdagavond
staan de deuren voor u open, van 19.00 tot 21.30 uur.
Graag tot ziens! Vier het leven, in Park Zuiderhout...
Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK in Teteringen, tel.: 5784000
zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl - www.parkzuiderhout.nl

Herensociëteit heeft plaats
voor nieuwe leden

In 1966 is in Teteringen de vereniging opgericht
om de destijds vele nieuwkomers in het dorp een

platform te bieden elkaar en de Teteringenaren te ontmoeten.
Eertijds was het doel van de Sociëteit ontspanning bieden
van aan haar leden door onder meer het organiseren van bijeenkomsten om het onderlinge contact tussen de leden te
bevorderen. Inmiddels is dit doel niet wezenlijk veranderd, zij
het dat de inhoud van de bijeenkomsten wel meer inhoud
heeft gekregen. Tijdens de bijeenkomsten op de eerste vrijdagavond van de maand komen onderwerpen aan de orde
die maatschappelijk relevant zijn en/of voor zoveel mogelijk
leden interessant zijn. Een activiteitencommissie nodigt hiervoor sprekers uit of vraagt een van de leden een presentatie
te verzorgen over een boeiend thema . Hierna blijft er tijd over
om op informele wijze hierover verder te praten en elkaar te
ontmoeten onder het genot van een drankje.
Daarnaast organiseert de Sociëteit excursies naar gelegenheden waar u als individu moeilijk binnenkomt.
Een veel gehoorde reden om lid te worden van de soos is het
gegeven dat velen van ons weliswaar in Teteringen wonen,
maar door hun werk weinig van het maatschappelijk verkeer
in Teteringen mee krijgen. Via de sociëteit maakt u kennis
met andere Teteringenaren, hun interesses en hun vaak zeer
boeiende loopbaan. Dit verruimen van uw netwerk binnen het
dorp is ook vaak een belangrijk motief om lid te zijn.
Lidmaatschap staat open voor mannen die woonachtig zijn in
Teteringen. We willen onze vereniging graag nieuwe impulsen
geven met leden die nog niet met pensioen zijn. Ook als u
reeds met pensioen bent en voor onze sociëteit iets denkt te
kunnen betekenen, nodigen wij uit te reageren.
Wanneer u geïnteresseerd bent, of meer informatie wenst,
neem dan contact op met de voorzitter of secretaris van de
vereniging: Bob Leclercq, vz. tel.: 076-5812018; Fons van
Casteren, secr. tel.: 076-5873025. U krijgt dan een uitnodiging om een paar avonden vrijblijvend bij te wonen om te
proeven of lidmaatschap iets voor u is. Wanneer er een klik is,
kunt u lid worden.

NAC Oldstars DIA

Met dit bericht willen wij mannen van boven de 60 oproepen
om eens een proeftraining bij te wonen, dit op woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 op het veld van DIA in ons dorp.
Wat doen wij zoal: we beginnen iedere training met koffie en
de gebruikelijke sterke verhalen. Daarna verkleden en het veld
op voor een warming up en een training, dit gebeurt allemaal
onder begeleiding van een trainer en een fysiotherapeut. Dit
uiteraard op een aangepast tempo, en op een klein veld dit
gezien onze leeftijd. Ook hebben we één keer in de maand
een onderlinge wedstrijd tegen andere clubs o.a. WDS, PCP.
En ook doen we regelmatig andere activiteiten o.a. kaarten en
biljarten. Dit vindt dan in de middag plaats. Interesse? Kom
dan eens vrijblijvend kijken. Momenteel zijn we met 11 personen, dus daar kan nog wel wat bij. Voor meer informatie bel
naar tel.: 06- 52881296.

Het Eetpunt in ‘t Web

Vrijdag 9 februari a.s. bereiden wij ons voor
op carnaval en 16 februari moet er nog geruimd worden, hierdoor zijn wij gesloten.
Graag zien wij jullie vrijdag 23 februari weer
bij het eetpunt.
Vrijdag 23 februari - menu
Groentesoep; stoofvlees of kabeljauw met
friet of aardappelpuree; wafels met kersen.
Vrijdag 2 maart - menu
Romige kippensoep met paddestoelen; kip
Pilaf met rijst; vanille-ijs
De kosten voor de maaltijd zijn: € 7,50 p.p.
Gelieve uiterlijk woensdag telefonisch te reserveren in het Dorpshuis, tel.: 5713579 of
via de mail: dagbesteding@teamuniek.nl
‘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 uit de Hoolstraat in Teteringen.

carnaval

Leutige carnaval
toegewenst

Wij wensen alle Sikken en Sikkinnen,
kasteleins en kapellen een geweldige
en leutige carnaval toe en we hopen
jullie allemaal te mogen ontmoeten
waar dan ook in ons Totdenringen met het motto
‘Bij ons gaot ut lampke nie ut’. Ook alle sponsoren
en Vrienden van de Sikken bedankt, want zonder
jullie is het niet mogelijk om het carnaval te organiseren.
Prins IEF d’n Irste
jeugdprinses Lotte en hun gevolgen
Bestuur en commissies AKV de Sikken

Zaterdag: Opening Carnaval
Jeugdoptocht - Ballonfiesta

Zaterdag om 14.00 uur wordt het carnaval geopend
op het W. Alexanderplein en wordt het plein voor vier dagen
omgedoopt tot Sikkenplein. Dit gebeurt door prins Ief d’n
Irste, jeugdprinses Lotte en hun gevolgen. Gezamenlijk met
Totdenringse blaaskapellen en onze residentie, de Dorpsherberg. Aansluitend start om 14.45 uur de Jeugddoptocht door
het Sikkenland. Je kunt je als deelnemer gratis inschrijven via
secretaris@akvdesikken.nl of zaterdag tussen 12.00 en 13.00
uur in de dorpsherberg. Om 16.30 uur zal op het plein het
gratis Ballonfiesta plaatsvinden voor alle kinderen tot 14 jaar.
Schrijf op het kaartje je naam en adres en wie weet gaat jouw
ballon zo ver weg dat jij een van de drie leuke prijzen wint. De
uitslag wordt in de Aller-Lei van eind maart bekend gemaakt.

Zondag: Carnavalskerkviering Carnavalslunch

Zondag is er om 10.30 uur een carnavalesk gezellige kerkviering in de St. Willibrorduskerk. 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 van harte welkom. Aansluitend is er om 12.00 uur
een heuse carnavalslunch voor € 5,00 p.p. in de Dorpsherberg. Tijdens de unch worden dorpsgenoten onderscheiden
en is het mogelijk om het motto voor ‘19 te bedenken. Schrijf
je bij de Dorpsherberg of per mail: secretaris@akvdesikken.nl

Maandag: Foute Uurkes - Lampkesoptocht - Venesjaans bal maskee

Gezellige middag in carnavalstemming met carnavalsmuziek
van 14.00 tot 18.00 uur in de Dorpsherberg. Zing als je wilt
gezellig door de microfoon mee. Verbaas je niet onze Prins
en zijn gevolg zijn ook aanwezig en zullen ook graag willen
zingen. Daarnaast is de mogelijkheid om het motto voor 2019
te bedenken.
De Lampkesoptocht vindt voor de eerst keer plaats in ons
dorp. Kom gezellig genieten van dit mooie lichtspektakel. De
tocht vertrekt om 18.30 uur van het Sikkenplein (verzamelen deelnemers is om 18.00 uur). De gewijzigde route is: Sikkenplein, Polderzicht, Zandgouw, Steenbergen, Kampakker,
Sint Josephstraat, Langelaar, Schijfstraat, Hoolstraat en terug
naar het plein. Zou u op deze route zo min mogelijk auto’s
willen parkeren. Voor informatie over het uitbrengen van uw
publieksstem zie www.akvdesikken
Om 20.00 uur start in de Dorpsherberg het Venesjaans bal
maskee m.m.v. Kwart voor 3 en DJ Twan. Rond 21.30 uur
vindt tussendoor de prijsuitreiking van de lampkesoptocht
plaats. De entree is gratis. Zoek je masker alvast op en feest
gezellig mee.

Dinsdag: Bitterballenbal 2018 Lampionnenoptocht en afsluiting

Op dinsdagmiddag 12 februari houden we al weer voor de
13e keer het Bitterballenbal. Dit bal is destijds geboren in het
oude Web en wordt nu voor de 8e keer door FFF Anders
i.s.m. AKV de Sikken georganiseerd. Op dees dag hebbe we
er meej zun alle al behoorluk wa uurkes op zitten, de beentjes en de keeltjes hebbe hun beste tijd gehad. Maor toch
gaon we meej zun alle dieje dinsdagmiddag nog FFFe naor
ut Web om naor een gezellig stukse muziek te lustere van
onze kapelle uit ut durp. Ja, ok dees jaor zijn ze er allemaol
wir bij. Wij als organisasie, Thuisnietouwe, Kzouniewete en
de Klepzijkers geve allemaol nog een keerke gas. Aon ut eind
van de middag vind dun onthulling van dun nieuwe jeugdraad
vur 2019 plaats. Ok daor motte gewoon bij zijn. Ons Pierke
laot de bitterballekes weer geregeld in ut vet vallen, dus van
dun honger kom de ok niet om. We beginne om twee uur, dus
zorg dag ge er bij bent en da ge oe lampke bij et. Tot dan!
Bij ‘t Web wordt verzameld voor de lampionnenoptocht. Er zijn
lampionnen te koop voor €2,00/stuk. Om iets over 19.00 uur
wandelen wij gezamenlijk naar het Sikkenplein in een mooie
lichtgevende stoot waar de Sik-verbranding plaatst vindt om
19.30 uur. Aansluitend is in de Dorpsherberg het afscheid van
onze jeugdprinses Lotte en onze prins Ief d’n Irste. Ook zal
het winnende motto voor 2019 bekend worden gemaakt.

Woensdag: Haringhappen - ‘t Web

Als afsluiting van een prachtig carnaval is er vanaf 16.00 uur
in ’t Web het traditionele haringhappen.
Zie voor het volledige carnavalsprogramma ’t Sikkenblaoike
of www.akvdesikken.nl

La Grande Finale du Carnaval

Over twee dagen barst het mooiste feest van het land weer
los. De Klepzijkers hebben er al weer erg veel zin in. We zullen
deze carnaval ook weer geregeld onze muzikale neus laten
zien in thuisland Totdenringen. Zo zijn we bij de opening, de
lampkesoptocht, het bitterballenbal en uiteraard sluiten we
af met ‘La Grand Finale du Carnaval’. Dit jaar wederom in
de kantine van RKVV DIA op de laatste avond van carnaval
(dinsdag 13 februari). We beginnen vlak na de sikverbranding
om 20:30 en sluiten af wanneer ‘ut lampke ut gaot’. Alle Totdenringse kapellen komen hun laatste kruit verschieten, maar
ook zijn er 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’. 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
café restaurant de Beyerd, een biertje laten brouwen. Het etiket is reeds gepresenteerd bij de Bokkensprongenquiz en we
verwachten dat het bier vlak voor carnaval klaar zal zijn. Wil je
alvast in festivalsferen komen (en draag je de Klepzijkers een
warm hart toe) dan kunt u een bestelling plaatsen op www.
klepzijkers.nl/factor30

Tijdens carnaval extra ophaaldienst
gekleurde kliko’s
Bij de te perse gaan van ons weekblad Aller Lei werd uit betrouwbare bron vernomen dat tijdens de carnavalsdagen extra ophaaldiensten worden ingezet om de gekleurde kliko’s
te ledigen. De eerder op de afvalwijzer 2018 aangegeven
ophaalbeurten met postcode 4847 (Teteringen) worden dan
tijdens de Teteringse carnavalsdagen ietwat aangepast. Deze
speciale ophaaldagen kunt u tijdens de opening van het carnaval op het Sikkenplein te weten komen. Ook in ’t Sikkenblaoike kunt u hierover lezen. Zorg in ieder geval er goed voor
dat de afvalscheiding ook tijdens de komende loldagen met
veel zorg wordt uitgevoerd. In de kliko’s met een oranje deksel mogen nu ook geplastificeerde carnavalsmaskers worden
gedeponeerd. Zij moeten wel voor hergebruik kunnen worden ingezet, anders moet u ze apart bij het restafval bewaren.
Carnavalsartikelen met een groene kleur kunt u gewoon in
de GFT-kliko doen. Bijzondere aandacht voor het verzamelen van restvuil. Zoals bekend zijn hiervoor ondergrondse opvangbakken gemaakt. U kunt die alleen met uw pasje benutten. De laatste maanden van het afgelopen jaar hebben vele
ouderen gebruik kunnen maken van de u bekende deel-taxi’s
omdat de afstand tussen woonhuis en de ondergrondse voor
velen een straat te ver was en vandaag nog zo is. De mensen
van de deeltaxi’s hebben toen goed werk verricht. Vaak werd
per straat of wijk gepoold. Tijdens de carnavalsdagen zal de
hulp van de deel-taxi’s niet mogelijk zijn omdat vele wegen
dan zijn afgesloten voor de geplande optochten. Regelmatig
werden vorig jaar bewoners geïnterviewd omtrent hun ervaringen met het scheiden van huisafval. Over het algemeen
waren zij voorzichtig tevreden over de wijze van de gemeentelijke dienstverlening. Enkele tips van bewoners bij de afvalscheiding willen wij u niet onthouden. Vaak bij het vullen in
de zomermaanden van de GFT-kliko’s komen insecten (vooral
kleine vliegjes) je tergend om je oren vliegen. Erg vervelend!
Men kan dat gedoe om je oren tot nul terugbrengen door
in de kliko een takje (bv. van een vaste plant) te plaatsen en
deze vooraf voorzien van wat stroop (honing, appelstroop).
De in de kliko rondvliegende insecten zijn dol op zoetigheid en
bij het snoepen aan het lijmtakje blijven ze eraan plakken en
dat betekent voor u geen zorgen meer over de rondvliegende
beestjes. Let wel: in de avonduren moet u bij een bezoek aan
de GFT-kliko wel een lampke bij u hebben om goed in de kliko
te kunnen kijken of alles naar uw lijm-wens is gebeurd en dan
hoopt u natuurlijk dat uw lampke niet uit gaat.
Van onze speciale verslaggever, WillSik

Kidsmiddag

Na 7 jaar topcarnaval voor de kids, vonden de Lamstralen het
tijd om het stokje over te dragen. Ze hebben ons, CV de Hannissen, gevraagd om dit, samen met De Dorpsherberg, van
ze over te nemen. Uiteraard hebben wij volmondig ja gezegd!
Het thema van dit jaar is ‘Welkom in het circus’. Deze middag zijn er veel leuke spellen, waaronder, sjoelen, touwtreken,
ring-gooien en circus-golf. Ook kunnen de kinderen zichzelf
laten schminken en op de foto met Clown Hannis. Voor de
aller kleinste carnavalsvierders wordt een speciale speelhoek
ingericht. Hierbij roepen we alle kinderen van Totdenringen op
om zondag 11 februari om 14.00 uur naar De Dorpsherberg
te komen. Zie ook facebook.com/cvdehannissenkidsmiddag

‘Kzoutniewete Dorpse Carnaval

Voor een gezellig ouderwets avondje Carnaval kom je zondagavond naar de Dorpsherberg. Leutband ‘Kzoutniewete
heeft weer een aantal Topartiesten binnengehaald zoals Marlane; José Sep; Collin van Mook; Marco de Hollander en de
Gebroeders Rossig. Zij gaan er net als voorgaande jaren weer
een feestje van maken, dus dat wordt weer een avond lang in
de polonaise. Zorg dat je erbij bent! Binnenkomst alleen met
kaarten die bij de leden van ‘Kzoutniewete en De Dorpsherberg te koop zijn. Leutband ‘Kzoutniewete zorgt dat ook op
zondagavond het Lampke niet uitgaat in Teteringen.

Kapster, bij u aan huis. Professioneel en ervaren.
Overdag en avond. Makkelijk en niet te duur.
Tel.: 06 - 2558173. Tot ziens!

Nu bij MyFysio
Korting ter introductie

Reiki behandeling
€20,00

Kom feesten met de aspiranten
van KPJ Teteringen!

De vierde activiteit van de aspiranten van KPJ Teteringen
Bel voor een afspraak
heeft alweer plaatsgevonden! Zaterdag 27 januari zijn we met
Ietje Coolen - T 06-27483374
25 aspiranten gaan schaatsen bij de kunstijsbaan in Breda.
Het was een gezellige en sportieve middag waar we met een
trots gevoel op terug kijken.
Fysiotherapie
De volgende activiteit die op de planning staat is een After Carnavalsparty! Carnaval is nog niet begonnen, maar
Manuele Therapie
we kunnen er nu al geen genoeg van krijgen. Zaterdag 3
Geriatrie Fysiotherapie
maart organiseert het bestuur een discofeest voor de asOncologie Fysiotherapie
piranten en hun vriendjes en vriendinnetjes, met als thema
carnaval! Dus trek je leukste carnavalsoutfit nog één keer
Oedeemtherapie
aan en kom gezellig mee feesten. Het feest begint om
FysioFit
19.00 uur en eindigen om 22.00 uur en vindt plaats bij de
familie Maes (Groenstraat 21). Vriendjes en vriendinnetjes
die nog geen lid zijn van de aspiranten zijn ook welkom,
deze betalen een eigen bijdrage van € 2,00. Opgeven kan
door een mail te sturen naar kpjteteringen@hotmail.com of
door je naam achter te laten op www.kpjteteringen.com/
after-carnavalsparty. Wij gaan er samen met jullie een top- Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
feest van maken!

M
FYSIO

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
Revalidatie tijdens en na kanker

Durfals gevraagd

Het nieuwe zangseizoen is weer van start gegaan. En ook
de zangers en zangeressen van het muzikale showteam
Zjo!On hebben hun eerste repetities er al weer opzitten.
Daarbij werd geopperd dat we het leuk zouden vinden als
nieuwe artiesten in de dop zich aan zouden melden. Dat
kan nu. Er is weer ruimte voor zowel dames (hoog en laag)
als mannen (hoog en laag) om mee te komen doen. Wat

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

076 7510345

KLACHTEN OVER DE B EZO RG IN G ? B EL 0 1 6 5 - 5 7 8 2 2 2
L. v.d. Westen Montage
Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:
Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Hoolstraat 65
4847 AB Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975
www.michelzandvliet.nl

Hoolstraat 77
4847 AB Teteringen
Tel.: 076 - 5879760
Fax: 076 - 5879752

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

let je? Meld je aan.
Zjo!On is een heel gezellig showteam. Wij zingen, maar dat is voor ons niet voldoende. Naast
de zang willen wij ook nog wat show toevoegen
aan onze optredens. Show in de vorm van aankleding en in staging. En dat lukt! Gezien deze
recensie van 8 oktober 2017: ‘Er zijn echter ook
plekken waar met net zoveel plezier in de open
lucht wordt gezongen. ‘Let me entertain you’,
zingen de feestelijk uitgedoste zangers en zangeressen van Zjo!on op het Arsenaalplein. Ze
moedigen het publiek aan tot er meegeklapt
wordt. Het slechte weer lijkt de Brabantse muzikanten nóg fanatieker te maken. Toehoorders
schuilen aanvankelijk onder parasols of staan in
de miezerregen te kleumen, maar worden meegevoerd in het enthousiasme.’ Overigens stonden wij droog te zingen.
Daarom vragen wij durfals. We hebben een heel
divers repertoire dat loopt van licht klassiek tot
en met pop en rock. En alles wat daartussen zit.
Als wij van mening zijn dat een nummer het publiek
aan zal spreken, dan studeren we het in.
De eisen zijn niet hoog. Noten lezen, hoeft niet.
Inzet wordt wel gevraagd. Maar het belangrijkste
is eigenlijk dat je plezier in zingen en show hebt en
een aanvulling bent voor onze hechte groep. We
zijn net begonnen met het instuderen van de sessies die we gaan zingen bij een aantal voorstellingen waarin we optreden. Wacht niet te lang. Haak
nu aan dan kun je de voorbereidingen in het geheel
mee maken. Wij zouden het leuk vinden als je ook
met ons mee gaat zingen. Kom het gewoon eens
proberen en je wordt met open armen ontvangen.
Iedere donderdag om 20.00 uur beginnen we in de
Dorpsherberg. Als je nog meer wilt weten, bel dan
even met Bea, tel.: 06-22913914.

SV Fier ‘Bewegen op Muziek’

Heeft u ook goede voornemens gemaakt? Wilt u ook iets aan
uw conditie doen? Kom dan (incl. 2 gratis proeflessen) meedoen en beweeg gezellig mee! De lessen beginnen met een
warming-up op muziek, daarna worden allerhande oefeningen en/of een balspel gedaan, gericht op het versterken van
de spieren en t.b.v. een goede gezondheid. De lessen wordt
afgesloten met een cooling-down. Na afloop van de les is er
gratis koffie of thee. Op donderdag van 19.30 tot 20.30 uur
kunnen dames én heren in de leeftijd van 50+ aan hun lichamelijke conditie werken o.b.v. een gediplomeerd MBvO docente. De lessen vinden plaats in de gymzaal van basisschool
De Eerste Rith (Hoveniersstraat 54 in wijk Princenhage).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sportvereniging Fier, tel. 06-48565667 of check www.svfier.nl

Bridgelessen voor 50+

Bridgen is niet moeilijk en je leert het spelenderwijs. Bridgen is
een denksport en zorgt voor het scherp blijven van het brein.
Tevens zorgt het voor sociale contacten en een prettige tijdbesteding. Na het afronden van de cursus deel 1 en deel 2
is het mogelijk lid te worden van een bridgeclub of meegaan
met bridgereizen, meedoen met bridgedrive enz. Ook is het
plezierig met een paar bridgevrienden gezellig thuis te spelen.
Begin maart starten er weer bridgelessen in de volgende wijkcentra: ‘t Houwke; Heksenwiel; Balieweide en Princenhof.
U kunt zich in de maand februari aanmelden bij het wijkcentrum van uw keuze. Het is mogelijk om u aan te melden als
(bridge)paar of alleen. De Bridgecursus gaat van start bij aanmelding van min. 12 en max.l 32 deelnemers per groep. De
beginnerscursus bestaat uit twee delen van elk 10 weken van
2 uur. Per deel zijn de kosten € 60,00 (incl. cursusmateriaal);
te voldoen bij de eerste les. Bij verhindering krijgt u de oefenstof met uitleg per e-mail toegestuurd en mist u niets.

Peutergym!
Maandag 09.30-10.30 Locatie Nutsbasisschool
Teteringen. Info zie www.kinderfysiobreda.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

