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Brieven Dorpsraad aan
B&W over ouderenbeleid
Onlangs heeft de Dorpsraad twee brieven geschreven aan het College van B&W van Breda.
De eerste betrof informatie over de grote belangstelling die er in Teteringen is gebleken voor de bouw van
meer woningen voor ouderen: de zogenaamde levensloopbestendige woningen. Deze behoefte is duidelijk geworden
door ons artikel in Aller-Lei dat ook is overgenomen in BN De
Stem. Op dit moment hebben zich meer dan 70 belangstellenden gemeld. We verwachten hierop zonder meer een positieve reactie van de wethouders van Lunteren en Arbouw.
Uiteraard zal het nog heel wat overleg vergen om tot een concreet resultaat te komen. Immers de wensen zijn veelal zeer
verschillend en dat gaat ook op voor de financiële mogelijkheden van de belangstellenden. In een tweede brief aan wethouder de Beer en aan de leden van de Gemeenteraad heeft
de Dorpsraad haar zorgen uitgesproken over de gevolgen
van de nieuwe wijze van het afvoer van huisvuil. Het goed
scheiden van afval wordt duidelijk onderschreven, maar er is
te weinig aandacht voor ouderen en gehandicapten bij het
vervoer van restafval naar de ondergrondse containers. Ook
het verplaatsen van de rolcontainers naar centrale plekken is
een groot bezwaar voor deze groep en zal zeer veel vragen
van omwonenden en mantelzorgers. De Dorpsraad is zeer
benieuwd naar een inhoudelijke reactie van de leden van het
College en de raadsleden.

Expositie Art Ring
in Park Zuiderhout
Vanaf 1 februari tot half april is er een nieuwe expositie in Woonzorgcentrum Zuiderhout. In het Atrium en de eerste verdieping hangen 20 werken van 20 verschillende leden van Art
Ring, de kunstkring van Teteringen.
Het bijzondere van deze tentoonstelling is dat elk werk een
reactie is op het voorgaande. De volgorde is met lootjes trekken bepaald. De werken hangen ook in die volgorde. De inspiratie die elke kunstenaar door zijn of haar voorganger op-
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deed heeft iedereen voor u opgeschreven. Het totaal noemen
we een doorgeefkunstwerk. Het is ook te zien geweest tijdens de Art Ring expositie in ‘t Web afgelopen najaar.
De teksten over ieders inspiratie hangen in een lijst aan het
begin van de tentoonstelling. Op de eerste verdieping ligt een
(inkijk)boekje met alle werken en beschrijvingen.
U kunt de expositie dagelijks bezoeken ‘s morgens van 10.00
tot 12.00 uur en ‘s middags van 14.00 tot 17.00 uur. Meld
uzelf svp bij binnenkomst even bij de receptie.

Small Town Big Band in 't Web
Het is ruim 33 jaar geleden dat The Small Town Big Band het
levenslicht zag in het bakhuis van de boerderij van de familie
van Beek aan het Hoeveneind. Wekelijks wrongen zich 17
amateurmuzikanten in deze ruimte om hun muziek te perfectioneren. Toen de familie van Beek naar Zeeuws-Vlaanderen
'emigreerde' vond de band onderdak in 't Web en dat bleef
gedurende vele jaren hun thuishonk. Tegenwoordig wordt iedere woensdag gerepeteerd in Zorgcentrum IJpelaar.
Op zondag 12 februari om 14.00 uur is de big band terug op
haar geboortegrond. Ze zijn dan te beluisteren in het Muziekcafé van ‘t Web. De band brengt een gevarieerd programma
met verschillende muziekstijlen en als extraatje kunt u genieten van opkomend jong zangtalent: Bente Aertssen. Zij zal
enkele vocals voor haar rekening nemen. De toegang is vrij.

Mama Café - Kom verkleed!
Woensdag 15 en vrijdag 17 februari staat de Carnavals Editie
van Mama Café gepland tussen 10.00 en 12.00 uur. ‘Ut kan
alle kaanten uit’!
We beginnen iets eerder dan normaal met onze activiteit, verzorgd door KiK Kinderopvang. Om 10.30 uur starten we met
het versieren van mooie carnavalsmaskertjes. Ouders kunnen
hun kind(eren) hierbij helpen. En daarna gaan alle kinderen
leren hossen en de polonaise dansen. Alle kindjes (en ouders)
mogen verkleed komen. Zo kunnen we dit jaar extra lang van
Carnaval genieten. Tot de 15e en/of de 17e, alaaf!

vergaderen?

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 12 februari
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden - werkgr.
Liturgie - overw. dhr. M. v. Nijnatten - Willebrordkoor
Misdienaars Mattijs de Haas; Florent Muskee
Intenties Antonius van den Boer e.v. Cornelia Schoenmakers (jgt);
Marieke Wohrmann; Jacques Biemans; Hubert Fijneman; Dien Langen-Kleindop; Marie-Louise de BruijnPinxteren; Jan v. Gurp; Herman Damen; Jac en Corrie
v.d.Veeken-van Haperen; Thijs Evers e.v. Anny Rosch;
Ad Akkermans; Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Leo
Drummen; Jo van Vugt-Dikmans; Riet Berende-Damen;
Toon Joosen e.v. Jack Aarts; ouders Pauwels-Vermeulen; Joseph van Assche; Jacques Alberts; Ivonne
Kremers- Vandemeulebroeke; Louise Hoeben.
Dinsdag 14 februari
19.00 uur Eucharistieviering - Pater SVD
Donderdag 16 februari
09.00 uur Eucharistieviering - Pater SVD

Uit het pastoraal team
Niets nieuws onder de zon. Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat sinds Donald Trump president van de Verenigde Staten is, hij nog geen moment uit het nieuws is geweest. Ook
onze media berichten dagelijks over hem. Duizenden mensen weet hij op de been te brengen -onbedoeld wellicht- die
tegen hem demonstreren. Volgens mij is dit bij nog geen andere president gebeurd.
‘Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten’, zegt het
spreekwoord. Trump doet ferme uitspraken en hij zet schijnbaar met het grootste gemak zijn handtekening onder door
hemzelf genomen besluiten die eerdere afspraken teniet doen.
Hij jaagt schrik aan en brengt mensen in onzekerheid, maar
iets opmerkelijks gebeurt óók: Mensen staan op, de vrouwen
het eerst en laten zich niet zomaar opzij zetten. Sterker nog,
wereldwijd komen mensen in beweging en worden zich bewust van wat zich voor hun ogen afspeelt.
Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar een zekere parallel zie ik toch wel. Ik bedoel dat het eigenlijk heel bijbels is
wat er gebeurt. Want ook het joodse volk kreeg in haar bestaan steeds weer te maken machthebbers in binnen en buitenland, die het volk bedreigden en overheersten en onrechtvaardig behandelden. En steeds weer stonden er profeten op
die deze machthebbers de wacht aanzegden en die het volk
namens God een hart onder de riem stak en het bemoedigde om op te staan en zich niet bij wat er gebeurde zomaar
neer te leggen. Niets nieuws onder de zon dus. Het is van alle
tijden. Laten we met vertrouwen de toekomst bezien. Het
komt altijd goed.
Diaken Ben Hendriksen
Kinderkaravaan
Zondag 12 februari om 10.30 uur is er Kinderkaravaan in de
Annakapel. De Kinderkaravaan is een viering voor kinderen
vanaf 3 tot 8 jaar, en vindt iedere 2e zondag van de maand
plaats. De viering bestaat uit liedjes en muziek, gebeden en
versjes en een steeds wisselend verhaal met verwerking van
het verhaal. De kinderen mogen actief meedoen tijdens deze
viering. De viering duurt ± 40 min. Deze maand gaat het over
dromen. Na afloop is er gelegenheid na te praten met koffie,
thee en er is iets lekkers voor de kinderen.
Actie Kerkbalans
‘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 in stand te houden? Wilt u ook
meedoen? Bel dan tel.: 5713203 voor meer informatie.
Bisschop Liesen viert eerste lustrum
Op 28 januari 2012 nam bisschop Liesen plaats op de cathe-

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

dra van het Bisdom Breda en werd hierdoor bisschop van
Breda. Bisschop Liesen vervult dit ambt nu vijf jaar. De medewerkers van het bisdomkantoor stonden tijdens een korte bijeenkomst op 30 januari stil bij dit jubileum.
Vicaris Paul Verbeek sprak namens het bisdom de bisschop
kort toe. Verbeek typeerde bisschop Liesen als de exegeet
die zorgvuldig alle woorden weegt voordat hij tot een uitspraak komt. Hij bood de bisschop een karaf aan, waarin het
logo van het bisdom is verwerkt. Bisschop Liesen bedankte
de aanwezigen. Hij vertelde dat hij zich thuis voelt in het bisdom. Hij memoreerde dat hij als zeventienjarige was vertrokken en na 33 jaar naar Noord-Brabant terugkeerde. ‘Hoewel
ik uit Oosterhout kom, kende ik hier alleen mijn eigen familie
nog maar. Als ik over thuis sprak bedoelde ik hen. Nu, na vijf
jaar bisschop te zijn in Breda, mag ik zeggen dat ik me deel
voel uitmaken van de familie van het hele bisdom. Ik heb vertrouwen gekregen en kan vertrouwen geven.’
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 12 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. 12 febr. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
De Ark
Zo. 12 febr. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Levenskunst Teteringen
Raoul de Haan over het Incarijk
Op 13 februari bent u van harte welkom voor een lezing over
het Incarijk. De Inca’s waren een belangrijk volk in de 13e t/m
16e eeuw naast verschillende andere volkeren in het Andesgebied aan de westkant van Zuid-Amerika, wat nu Chili, Bolivia, Equador en Colombia is.
Raoul de Haan is met een rugzak door de aangeduide gebieden getrokken en heeft daarover het boek In het spoor van
de Waterpoema; Levenswijsheid uit het Incarijk geschreven.
Hij spreekt m.n. uit eigen ervaring die hij bij de huidige lokale
bevolking en sjamanen opgedaan heeft. Het gaat daarbij niet
zozeer om feiten maar meer om beleving. In zijn lezing zal hij
vooral ingaan op de betekenis van ‘De Heilige Vallei’.
De Heilige Vallei strekt zich uit van Cuzco, de navel van de
wereld, tot aan Machu Picchu. Het was ooit een inwijdingsroute, maar een inwijding in wat? Raoul zal met beelden de
tempels en huaca’s (heilige plekken) in Cuzco, Pisac en Ollantaytambo laten zien. Hij laat ons kennis laten maken met
de weg van de condor en zal uitleggen wat de bijzondere
plaatsen in hun gewijde architectuur zijn en wat ze betekenen. De korte inwijdingsroute van Tambomachay via Pucapucara en Q’enqo naar Cuzco wordt eveneens behandeld, net
als de Incatrail (die het slotstuk vormt van de oude kosmische inwijdingsroute). Er wordt stil gestaan bij Machu Picchu
om er op een andere manier naar te kijken dan gebruikelijk.
U leert kijken door de ogen van lokale Q’erosjamanen.
De bijeenkomst vindt plaats in Park Zuiderhout en begint om
19.30 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De mogelijkheid bestaat om voor € 12,50 voorafgaand aan
de lezing een hapje te eten in het Grand Café van Park Zuiderhout. Het is daarvoor wel noodzakelijk om te reserveren
bij de receptie: receptie@parkzuiderhout.nl of tel.: 5784000.
Na afloop is het café eveneens geopend om na te praten.

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 themadiner
Donderdag 23 februari bent u vanaf 16.45 uur welkom in de
Bieënkorf van Park Zuiderhout. Wij serveren rond 17.00 uur
een 3-gangen diner ‘Aziatische gerechten’, incl. 2 drankjes.
De prijs voor deze geheel verzorgde avond in een sfeervolle
ambiance bedraagt € 18,00 p.p. U kunt zich opgeven tot 16
feb. via de receptie (5784000) en voorafgaand aan het diner
betalen met uw pinpas.

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

KBO
Cursus bridge in ‘t Web
Donderdagmiddag 16 februari starten we weer ‘n
vervolgcursus bridge. Deze cursus is geschikt
voor diegenen die de beginnerscursus hebben
gevolgd, of oude bridgekennis weer willen opfrissen en eventueel daarna in een club willen gaan spelen. De beginselen
van bridge worden herhaald en verder uitgebreid met o.a.
nieuwe conventies, herwaarderen van de kaarten en speeltechnieken. We gebruiken hierbij de nieuwste methode van
Berry Westra (‘Bridge in een flits 2’). De cursus bestaat uit 12
lessen. De kosten bedragen € 65.- (incl. lesmateriaal). Meer
informatie is te vinden op www.leer-bridgen.nl
Aanmelden: Ed van Boxel, tel.: 06-36592038.
Cursus Bloemschikken in ‘t Web
Op vrijdag 17 februari 2017 om 09.30 uur is er een cursus
Bloemschikken. De kosten voor deelname zijn € 8,00 incl.
kop koffie/thee. Graag zelf een bakje of schaaltje meebrengen. U kunt zich telefonisch opgeven bij Ietje, tel.: 5812368.

Schilderijen en sculpturen
Zondag a.s. zetten Karin Hulst en Lia de Craen de deuren
van het atelier open voor publiek. Belangstellenden kunnen
de werkruimtes bezoeken, de expositie bekijken en de kunstenaars ontmoeten. Karin maakt papieren sculpturen en Lia
abstracte schilderijen met structuur. Het atelier is open van
14.00 tot 17.00 uur (Oosterhoutseweg 105).
Op www.pictum.nl krijg je een indruk van locatie en kunst.

Het Eetpunt in ‘tWeb
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.
Vrijdag 17 februari 2017 - Menu 1
Heldere bloemkoolsoep; runderlapje; jus; wittebonen/ snijbonen; aardappelpuree; appelmoes; tweekleurenvla.
Vrijdag 17 februari 2017 - Menu 2
Heldere bloemkoolsoep; spaghettischotel; tomatensaus;
geraspte kaas; gemengde salade; tweekleurenvla.
Kosten € 8,50 p.p. Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren in
‘t Web, tel.: 5713579/5713478. ‘t Web is geopend om 12.00
uur. Aanvang maaltijd 12.45 uur. De mooie bloemen op tafel
worden geschonken door Bloemisterij Adriaan Aarts.

wordt weer meer CO2 uitgestoten en blijft de aarde maar opwarmen.
‘VANG’ heeft de klank van ‘vang de burger’ gekregen. Vermindering van het restafval is verworden tot een competitie
tussen gemeentes. Gemeente Oosterhout zal wel winnen,
anders valt niet te verklaren dat in Oosterhout de blikjes in de
plastic afvalzak moeten. Breda is (nog) niet zo slim. Hopelijk
krijgen we in Breda een kliko apart voor metaal.
Voor mij beschouw ik de labtoptikken van de vele sociaal
psychologen die promoveren op het verklaren van de groeiende kloof tussen burger en bestuur, dan ook als geoorloofde pennenstreken.
Wim van Houwelingen, Teteringen

Pennenstreken

Doet ie ’t of doet ie ’t niet?

In de afvalwet staat dat de gemeente het afval bij ieder perceel dient op te halen. Nu hebben veel gemeentes het begrip
‘perceel’ met één pennenstreek gewijzigd in woonwijk, met
alle ongemak van dien. Deze pennenstreek kon gemakkelijk
door de gemeenten worden gezet, want de Rijksoverheid deed
het al eerder met de verklaring dat energieopwekking door
het opstoken van biomassa groene energie oplevert. De
koolstof in de biomassa was immers (zo is de redenering) uit
de lucht onttrokken, alsof dat bij olie en steenkool ook niet
geval was geweest; alleen wat eerder. Dat 45% meer CO2 bij
de opwekking van 1 kWh door verbranding van biomassa
vrijkomt, dan bij de opwekking van 1 kWh in een steenkoolcentrale, ontgaat de-ze groenfiguren. Zo worden Miljarden
Euri als subsidie uitgekeerd aan de geprivatiseerde PNEM’s,
terwijl er onder het mom van ‘Duurzaam’ nog meer CO2 in
de atmosfeer wordt gepompt.
Overigens kom ik nu overal aanduidingen en bordjes van
‘Duurzaam’ tegen. Dat zou dan goed moeten zijn. Zo ook op
de voorlichtingsmiddag georganiseerd door Afvalservice van
de gemeente Breda in Teteringen. De geplande nieuwe procedure van het ophalen van het restvuil in het project ‘VANG’
(gedefinieerd als Van Afval Naar Grondstof) kreeg ook het
bordje ‘Duurzaam’ opgeprikt. Maar naar verwachting zal meer
dan 50% van de bewoners hun restafval per auto heen en
weer rijdend, naar de centrale container gaan brengen. En zo

Wat jaartjes geleden was het in deze tijd van het jaar met een
auto wel anders gesteld dan tegenwoordig. Het was de
eeuw van de contactpuntjes, de carburateurs en de benzine
met lood. In die tijd was het ook nog de vraag of er bij de
laatste servicebeurt wel antivries en winterolie in de motor
was gedaan. En als je bij vorst een ritje wilde maken, kon het
nog wel eens tegenzitten. Eerst moest je binnen zien te komen in je ‘wonder op wielen’, want sloten waren in de winter steevast bevroren. En dan bewoog uiteindelijk het slot,
maar was er met de rubbers van de deur hetzelfde aan de
hand. Uiteindelijk volgde het starten of nog erger, alleen maar
‘klik’. Ho maar, accu leeg, of bougies vet. Vrijwel altijd moest
in de winter de motorkap open om de verdelerkap droog te
maken of de accu op te laden. Oh, en de ruiten nog krabben.
En dan kon je, na enige tijd achter het stuur kruipen. Intussen
met vette, zwarte handen en op hoop van zegen. En als de
accu dan nog steeds uitgeput was? Dan ging je hulpvaardige buren zoeken om de auto aan te duwen, of om ‘m aan te
slepen. Uiteindelijk, met de in die tijd volledig uitgetrokken ‘choke’, gaf de motor dan tekenen van leven. Restte nog dank
aan alle hulpvaardige omstanders, met de geruststellende opmerking: ‘Roep me maar, als die van jullie ‘t niet doet hoor!’.
En daarna hortend, stotend en pruttelend op weg. Het duurde in die tijd ook nog eens lang eer de kachel warmte gaf,
waardoor de ramen toch weer bevroren. Nog drie keer aan

de kant, eruit en weer ruiten krabben, óók aan de binnenkant. Maar je zat in ieder geval binnen en je had je eigen zelfrijdend vervoer, een automobiel dus. Het kostte vooral in de
winter vaak veel geduld voordat je kon vertrekken. En als het
dan zover was, duurde het lang voordat je je oorwarmers kon
afdoen. Toch was je blij met je Dafje, je Kever, je Kadetje, je
Snoek of je Lelijke Eend. In deze tijd van het jaar altijd met de
vraag: ‘Doet ie ‘t, of doet ie ’t niet?’
(TW)

La Grand Finale du Carnaval
Binnenkort begint Carnaval 2017! De Klepzijkers hebben er
al heel veel zin in. Helaas komt aan al het moois een eind.
Gelukkig betekent het eind van carnaval afsluiten met ‘La
Grand Finale du Carnaval’. Het moment om nog een keer alles uit de kast te halen! Drink hier je laatste pilsjes en vertel je
laatste kletspraat. Ook de Totdenringse kapellen zullen hier
hun laatste carnavalsadem in hun instrumenten blazen. Dit
jaar gaan we zelfs ‘Op Volle Toeren’. Terug naar de tijd van
Vader Abraham, de Gebroeders Brouwer en Corry en de Rekels onder de bezielende leiding van Chiel Montagne. En dat
allemaal in de DIA-kantine! Zoals je gewend bent zijn alle Totdenringse kapellen van de partij aangevuld met wat ‘buitenTotdenringse’ sfeermakers. Zo zullen FF Anders, Kzoutniewete, Thuisnietouwe, Noggus, de Hofrakkers en uiteraard de
Klepzijkers hun alles geven. Daarnaast zullen verschillende
Totdenringse prominenten hun opwachting maken. Volgende
week zullen we wat namen onthullen! En of dit al geen prachtige line-up is zal de avond besloten worden door het illustere duo Anita en Ed. Jawel die van ‘Chinees Indisch Restaurant’ en ‘He Ouwe Gek’. Zoals jullie van ons gewend zijn is
de entree gratis en voor iedereen. Reden te meer om op 28
februari naar ‘La Grand Finale du Carnaval’ te komen!

Opwermfeest
Vrijdagavond 10 februari vanaf 19.00 uur vindt in de Dorpsherberg het opwermfist plaats. Deelnemers aan de Junioren-/
en Seniorenoptochtkunnen zich inschrijven bij de Optochtcommissie van het AKV. Gelijktijdig kunnen de Vrienden van
de Sikken hun Sikkenkoppen inleveren bij de commissie
Vrienden van de Sikken. Het inschrijven en inleveren kan tot
21.00 uur, maar het feestje mag nog gezellig doorgaan. Om
alvast in de stemming te komen wordt de avond carnavalesk
opgeluisterd door ‘KZoutniewete.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

MISSIEHUIS TETERINGEN
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers,
die het leuk èn gezellig vinden,
om te assisteren tijdens
de middagmaaltijd van de bewoners
van het Missiehuis in de gezamenlijke
eetzaal van het Missiehuis.
Deze diensten zijn
van maandag t/m zondag
van 12.00 uur tot 13.30 uur.
Is dit iets voor u?
Zo ja, stuur dan a.u.b. een
e-mail naar Michel van Duuren
Emailadres: m.vanduuren@svdneb.nl

Bloemisterij

Carnavalsprogramma Totdenringen
Zaterdag wordt ‘t Sikkeblaoike rondgebracht. Daarin kunt u
het programma uitgebreid lezen. Wij ontmoeten u graag tijdens de vele carnavalsactiviteiten. Kijk voor de laatste informatie en foto’s op www.akvdesikken.nl

Laatste oproep onderscheidingen
Iedereen die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het carnaval/carnavalsactiviteiten in ons dorp kan een onderscheiding ontvangen. U kunt eventuele kandidaten nog tot 15 februari 2017 aan ons voordragen. Een voordracht is geen garantie dat de onderscheiding wordt toegekend. Alleen schriftelijke en tijdig ingediende voorstellen worden behandeld. We
zien uw reactie graag tegemoet (Lage Stee 2, 4847BH
Teteringen, of e-mail: wjmivermeulen@gmail.com).

Ziekenbezoek met Nillis dun irste
Vele sikken en sikkinnen gaan met carnaval weer feestend
door ‘t dorp onder het motto ‘We zijn dur onderstebove van’.
Er zijn echter ook een aantal sikken en sikkinnen die graag
mee zouden willen carnavallen maar hier niet toe in staat zijn
omdat ze ziek zijn. Het is traditie dat op zondagochtend tijdens carnaval onze Prins, de jeugdraad en de raad van elf in
groepjes op bezoek gaan bij zieke sikken en sikkinnen die
daar prijs op stellen. Deze bezoeken vinden dit jaar plaats op
zondag 26 februari tussen 10.30 uur en 12.00 uur. Uiteraard
komen onze ziekenbezoekers niet met lege handen. Het
bezoek kan zowel thuis als in het ziekenhuis plaatsvinden.
Indien u het ziekenbezoek op prijs stelt of u kent een familie-

www.bloemisterijaarts.nl
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur

Bloemisterij Aarts-Hoolstraat 44
lid, vriend of kennis die dit op prijsstelt kunt u dit kenbaar
maken bij Ernst Horsten van AKV de Sikken, tel.: 0613504887 of per e-mail:secretaris@akvdesikken.nl
Voor onze Prins en zijn gevolg is het een kleine moeite en we
doen er onze zieke sikken en sikkinnen ‘n groot plezier mee.

Bonte Sikkenbal 2017
Zaterdagavond 25 februari organiseert AKV de Sikken 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 en zijn
verkrijgbaar bij De Dorpsherberg of via websik@akvdesikken.nl Zorg dat je er op tijd bij bent want vol is vol.

Het G’Ouden Sikkenbal
Ook dit jaar zal het G’Oudensikkenbal plaatsvinden op carnavalszondag a.s. van 14.00 uur tot 17.00 uur in ’t Web. De
deuren van de grote zaal zijn geopend vanaf 13.30 uur. Als u
een Sik of Sikkin bent van 50 jaar of ouder en carnavalesk
bent ingesteld, bent u welkom op het G’Ouden Sikkenbal.
We zorgen uiteraard voor een gezellige sfeer. Diverse kapellen, komen langs om een vrolijk carnavalsdeuntje te spelen.
Prins Nillis dun irste en zijn gevolg en uiteraard ook jeugdprinses Jovana met haar jeugdraad zijn van de partij. Ook dit
jaar zal er weer worden gestreden om de prijs van de meest
origineel verklede feestganger. Er worden ook weer nieuwe
elementen aan het programma toegevoegd. Kortom: genoeg
ingrediënten voor een gezellige maar vooral carnavaleske
middag voor alle Sikken en Sikkinnen van 50+.
Indien u moeilijk ter been bent en ’t Web lastig kunt bereiken
is het mogelijk dat u thuis wordt opgehaald. U kunt dit melden bij de commissie Goudensikkenbal, tel.: 5729302.

Jeugdoptocht
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 felbegeer-de medaille ontvangen. Hoe dan ook, we hopen dat jullie al-lemaal 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!
Zie ook de facebookpagina ‘Jeugdoptocht Teteringen’.

Verkeersregelaars gezocht

“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

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

Verkeersregelaars spelen een belangrijke rol tijdens het
rondje Sikkenland op carnavalszaterdag, de optocht
op maandag en de lampionnenoptocht op dinsdag.
Heb jij zin en tijd om tijdens een van deze evenementen te helpen, meld je dan aan. Het AKV regelt de kleine opleiding via internet en daarna kun je aan de slag.
Ook zorgt zij voor de spullen die je nodig hebt.
Voor aanmelden of informatie: Eric van Hooijdonk, tel.:
06-37256781 of e-mail ericvanhooijdonk@ziggo.nl

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

076 7510345

L. v.d. Westen Montage
Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:

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

Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
Hoolstraat 65
4847 AB Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975 www.michelzandvliet.nl

* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

