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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 (6)

Een van de meest besproken onderwerpen in Teteringen is
het verkeer. In opdracht van de Raad van State moest er na
2006 een oplossing gevonden worden voor het plaatselijke
en doorgaande verkeer. Als gevolg daarvan werden vele bijeenkomsten belegd met voor- en tegenstanders van verschillende mogelijkheden. Het plan voor het kappen van de bomen op de Oosterhoutseweg en het verkeer laten rijden over
de parallelwegen veroorzaakte zoveel commotie, dat de vereniging Leefbaar Parallel werd opgericht. De bewoners aan
de oostzijde van Teteringen (verenigd in de vereniging Bos en
Water) waren voor een westelijke rondweg en een opgerichte
club inwoners aan de westzijde streefde naar een paralelweg
langs de A16. Ook werd er discussie gevoerd over hoe het
verkeer aangesloten moest worden op de Noordelijke Rondweg. Ook de beide bestaande clubs Teteringen Verstikt en de
Dorpsraad hebben een duidelijke rol gespeeld bij de uiteindelijk gekozen oplossing. Deze hield in dat er een ongelijkvloerse
kruising kwam met de noordelijke rondweg (Nieuwe Kadijk)
en het verkeer van de aan te leggen wijk de Bouverijen een
aparte zuidelijke aansluiting kreeg op de Oosterhoutseweg.
Ook werd een ontwerp gemaakt voor een verkeerssysteem

dat de het verkeer op deze weg en de Nieuwe Kadijk continu
volgt. Het voorstel om het Moleneind af te sluiten en ook de
Aanstede is op indringend verzoek (nog) niet doorgevoerd.
Dat zou ook nu nog veel gevolgen hebben voor de inwoners.
Om het openbaar vervoer tussen Breda en Oosterhout te
verbeteren heeft dit voorrang bij de kruisingen. Deze voorrang geldt ook voor de bushaltes, immers om de bomen te
sparen stoppen de bussen op de rijbaan, wat helaas negatieve gevolgen heeft voor de doorstroming. Uiteindelijk was
er in 2008 een definitief plan voor alle meer dan 20 miljoen
euro kostende aanpassingen. Het sluitstuk: de tunnelbak met
de naam ‘Poort Napoleon’ werd op 3 oktober 2010 feestelijk
geopend. Het verkeer kreeg daardoor voorlopig weer lucht.
Toch zal er ook in de toekomst nog veel gesproken worden
over deze drukke verkeersader.

IVN - Natuurwandeling
Vloeiweide

Zondag 14 januari trekken de gidsen van IVN
Mark & Donge er op uit voor een heerlijke winterwandeling door dit afwisselende gebied. Het nieuwe jaar is
nog jong en nu is het tijd om dat goede voornemen, meer tijd
buiten doorbrengen, uit te voeren. Deze wandeling is de ideale gelegenheid! We trekken door een landgoedachtig gebied
met bos en grasland. Twee watertjes doorsnijden het gebied;
de Turfvaart en de Bijloop. De eerste is gegraven voor het
vervoer van turf. De ander is een zogenaamde houtwalbeek
omzoomd door elzen. Laat u meevoeren langs het meanderende water en geniet met volle teugen van de winter!
Vertrek om 14.00 uur bij het gele bruggetje nabij Raamschoorseweg 75 in Breda . De wandeling duurt 1,5/2 uur en
is vrij toegankelijk. Een plattegrondje met het vertrekpunt én
meer informatie kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

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 14 januari
10.30 uur Eucharistieviering in de Franciscuskerk!
Intenties Johannes Holtkamp (jgt); Martien van Beek e.v. Wies
Aartsen; Johan v.Beek; Riet Berende-Damen; Leida van
Poppel-Verkuijl; Jo Snoeren-van Zon; Toos Hooghwinkelvan Meer; Toos Joosen-Geerts; Cees Kleindop; Ria v.d.
Boomen e.v. Harry van Geffen; Anneke Joosen-Joosen;
Ad v. Dun; Jet v. Meel-de Jongh; Christina Backx-Havermans; Wim Leunissen; Akkermans-Loonen; Jef Koster.
Donderdag 18 januari
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - pater B. Wooning
Intenties o.a. Jef Koster, Toon van Oosterhout.
Geen viering
Zondag 14 januari is er geen viering in onze Willibrorduskerk ivm 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.: 076 - 5713203.
Overleden
Zondag 31 december is Jef Koster, echtgenoot van Charlotte Vaags,
op 74 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk en zijn begrafenis in Bilthoven, waren zaterdag 6 januari.

Uit het pastoraal team
Het is een goede gewoonte om aan het eind van het jaar terug te blikken op het voorbije jaar en stil te staan bij hoogte en
diepte punten waar we als parochie het afgelopen jaar mee te
maken hebben gehad.
We hebben het afgelopen jaar in de vier parochiekernen afscheid genomen van 110 medeparochianen. Jong en oud, ze
laten allemaal een grote leegte achter. Onder hen waren ook
een aantal zeer betrokken vrijwilligers. Wij zullen hen ook in
onze parochiekernen ontzettend missen. Gelukkig waren er
ook feestelijke momenten.
Er werden 45 kinderen gedoopt en er werden 2 kerkelijke huwelijken gesloten. In april en mei waren de feestelijke vieringen in de Franciscus en de Willibrorduskerk waarin 54 kinderen hun Eerste Heilige Communie deden. Op 2 juni de vrijdag
voor Pinksteren werden er 22 jongeren in de Willibrorduskerk
voor vicaris Paul Verbeek gevormd.
Het afgelopen jaar stond in het teken van de komst van de
nieuwe missionaire communiteit. Met hulp van veel vrijwilligers was ondertussen de pastorie bij de Franciscuskerk omgebouwd en ingericht tot woonruimte voor de paters.
Op 15 januari werden pater Bert Wooning en pater Edmund
Owusu door Bisschop Liesen aan de parochie gepresenteerd. In september werd pater Richard Lobo aan het team
toegevoegd en inmiddels is ook pater Gilbert Razon woonachtig in de communiteit.
Zij zijn hun werkzaamheden met veel enthousiasme begonnen, met de wekelijks Engelstalige vieringen in de Michaelkerk
en maandelijks met de Antilliaanse en Indonesische gemeenschap. Zij zullen hun parochiële werkzaamheden de komende
jaren niet alleen uit breiden, maar zich ook meer en meer toeleggen op hun missionaire taken.
Op zaterdag 4 februari hebben we in een sfeervolle Taizéviering afscheid genomen van diaken Vincent de Haas, die met
de komst van de missionaire communiteit een andere functie
binnen het bisdom had aanvaard.
Op 26 maart vierden we het heuglijke feit dat Ben Hendriksen
25 jaar diaken is binnen ons bisdom waarvan al weer 12 jaar
binnen onze parochiegrenzen.
De Vastenactie was dit jaar voor een project in San Salvador.
Aan de hand van het thema: “Eilanden van Hoop” is er in de 4
parochiekernen door de vastenactie werkgroepen weer veel
gedaan om een mooi bedrag binnen te halen, waarbij vooral
het geld dat door de scholen bijeen is gebracht een mooi
totaal liet zien.

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

Zoals al een aantal jaren gebruikelijk werd het zomerprogramma georganiseerd, dat ook dit jaar bestond uit een gezellig
parochie-uitstapje naar onder andere het Peerke Donderspark
in Tilburg. Op de woensdagmiddagen gedurende de zomer
vakantie werden er verschillende activiteiten georganiseerd,
die door gemiddeld 15 tot 25 mensen werden bezocht.
Op 16 augustus was er traditiegetrouw de Maria Hemelvaartviering in Meerseldreef, waar we aansloten bij de Teteringse
bond van ouderen en waar veel parochianen van de Augustinusparochie aanwezig waren. De afsluiting was op woensdag
23 augustus in de Franciscus met een Bingo en soep.
Op zondag 27 augustus, vierden we het feest van de Heilige
Augustinus, in de Franciscuskerk tevens de startviering van
het nieuwe werkjaar. Zonder pater Edmund Owuzu, die zijn
vakantie naar zijn vaderland wegens droevige familie omstandigheden had verzet en ook nog zonder pater Richard Lobo
die zijn werkzaamheden pas half september zou starten.
Jammer genoeg moesten we in deze viering afscheid nemen
van Ellen Hoefeijzers die vanaf het begin van de samenvoeging van de vier parochiekernen als teamondersteunster namens de Franciscuskern veel werk heeft verzet.
In september vierden we de 90ste verjaardag van de Willibrorduskerk en in oktober het 50 jarig bestaan van de Franciscuskerk. Ook werd een begin gemaakt met de feestelijkheden op
weg naar het 500 jarig bestaan van de Annakapel in 2018.
Zo kwam het eind van het jaar alweer in zicht en kunnen we
terugkijken op mooie feestelijke Kerstvieringen aangevuld met
op weg naar Kerstmis de Adventsactie voor Malawi, ‘n sfeervolle Kerstconcert, Lessons and Carols en voor de eerste
keer in samenwerking met de Antilliaanse gemeenschap een
Kerstnoveen. Deze noveen die gehouden werd in de Michaelkerk bracht ondanks het vroege uur, elke morgen om 6 uur,
gemiddeld 20 tot 30 gelovigen bijeen die in een feestelijke
samenkomst in het Papiamento en het Nederlands deze auroravieringen kleur en diepgang gaven.
14 januari zal pater Richard Lobo in een feestelijke viering
in de Franciscuskerk door Bisschop Liesen benoemd worden tot parochieel administrator en zal hij hiermee pater Bert
Wooning opvolgen die het dan wat rustiger aan kan gaan
doen, maar nog wel in de communiteit en als lid van het team
aanwezig zal blijven.
We zoeken elkaar op over de grenzen van de eigen parochiekern heen. Ook komend jaar zullen we daaraan verder bouwen. We willen samen verder, een open deur voor iedereen,
een helpende hand waar nodig, troostende woorden spreken
in tijden van verdriet, samen blij zijn bij vreugdevolle gebeurtenissen, want dat is samen kerk zijn.
Samen beginnen we aan een nieuw jaar en we hopen dat het
in alle opzichte voor de Augustinusparochie een heel gezegend nieuwjaar mag worden.
Dat is onze wens voor u allen in 2018….
Actie Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke, Protestantse Kerk en Oud-Katholieke Kerk van
Nederland. Drie kerkgenootschappen die sinds
1973 ‘n beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Voor de campagne van 2018 is het thema ‘Geef
voor je kerk’. Met uw steun kunnen we ons kerkgebouw in stand houden, een plek om te dopen,
de Eerste Communie en het Vormsel te ontvangen, te trouwen, te vieren; afscheid te nemen en te
rouwen en te ontmoeten.
De parochie heeft de ANBI-status (goede doelen)
en daarmee geldt uw bijdrage voor de inkomstenbelasting als een aftrekbare gift. Als u uw bijdrage
voor 5 jaar vastlegt, is de gehele bijdrage aftrekbaar. Als u dat wilt, laat het ons weten.
Als u mee doet met de parochiebijdrage, krijgt u bij
de viering van huwelijk en uitvaart een reductie ter

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

grootte van uw bijdrage van de afgelopen drie jaar. Voor de
kosten van doop, communie en vormsel geldt een reductie
ter grootte van de bijdrage van het lopende jaar.
Wilt u de parochie ook steunen om ons mooie kerkgebouw
overeind te houden? Laat van u horen! Het parochiecentrum
is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur via tel.:
076-5713203, IBAN: NL02 RABO 0150 9933 23.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67:
Zo. 14 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. 14 jan. 10.00 uur: Ds. A. Heringa.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 14 jan. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Wethouder opent Gastenhuis

Zaterdag 16 december is het Gastenhuis Teteringen officieel
geopend door wethouder Miriam Haagh. De belangstelling
voor dit nieuwe kleinschalige thuis voor mensen met dementie was overweldigend. Al vroeg in de ochtend sprak de wethouder alle aanwezigen toe: ‘ik hoop dat iedereen de bewoners van het Gastenhuis straks zal zien als nieuwe buren en
dat ze hen echt willen leren kennen.’
‘We moeten omzien naar elkaar.’
Miriam Haagh sprak over haar overtuiging dat je goede zorg
samen verleent. ‘Het vraagt iets van onze samenleving en
houding. We moeten omzien naar elkaar. En dat betekent dat
je die meneer in de winkel die duidelijk in de war is niet voorbij
loopt maar even helpt.’ Ook was ze vol lof over de samenwerking tussen zorgechtpaar Maarten & Marian en Park Zuiderhout. ‘Bijna alle gesprekken met sollicitanten en klanten
zijn gehouden in het kantoor van Park Zuiderhout. Dát noem
ik pas samenwerking in de zorg.’ Ze besloot haar speech met
de woorden dat de gemeente al serieus rondkijkt naar een locatie voor een tweede vestiging van het Gastenhuis in Breda.
Een thuis voor mensen met dementie
Het Gastenhuis is een zorgformule die zich volledig richt op
mensen met dementie. In elke vestiging worden twintig appartementen gerealiseerd, waarvan er twee geschikt zijn voor
bewoning door echtparen. Daarnaast zijn mensen die nog
thuis wonen van harte welkom in de sociëteit en zal er ook
zorg aan huis worden opgestart als blijkt dat daar in de omgeving behoefte aan is. In de zorg wordt nauw samengewerkt
met mantelzorgers, de bestaande sociale netwerken van de
gasten en met de lokale middenstand. Ook een goed contact
met de buurtbewoners staat op het prioriteitenlijstje van de
verantwoordelijke zorgechtparen. In Teteringen wordt de vestiging geleid door Maarten Hogeweg en Marian Slingerland.
Verdere informatie
Op dit moment zijn er nog enkele appartementen beschikbaar. Wie graag meer wil weten over het wonen in Gastenhuis
Teteringen kan contact opnemen via hetgastenhuis.nl/teteringen of rechtstreeks bij het zorgechtpaar via tel.: 06 - 83 66
07 38 of e-mail: teteringen@hetgastenhuis.nl

Park Zuiderhout

Film - De kinderen van juf Kiet
Maandagavond 15 januari starten we om 19.30
uur het jaar traditiegetrouw met een film: De
kinderen van juf Kiet. Een parel van een documentaire die in 2017 bekroond werd met een
Gouden Kalf. Heeft u het nieuwe voorjaarsprogramma van
Levenskunst al gezien? Het programmaboekje vindt u in Park
Zuiderhout of bekijk de website!
Serie Leven met Aandacht
Maandag 15 januari is er weer een bijeenkomst in de reeks
themabijeenkomsten Leven met aandacht. Iedereen is wel-

kom. 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.
Workshop Jeanny Kroot: Er zijn, zonder taal
Als de taal wegvalt, bijvoorbeeld door dementie, hoe is communiceren dan nog mogelijk? Tijdens de workshop ‘Er zijn,
zonder taal’ op vrijdagochtend 19 januari, gaan we hier mee
aan de slag. Wat zijn onze verwachtingen van die ander? In
welke belevingswereld zit die? Hoe komen wij in die wereld
binnen? Bij deze workshop gaan we uit van de miMakkusmethode, een benaderingswijze die is gebaseerd op rust en
respect. Ontdek waar voor u de mogelijkheden tot contact
liggen. Na afloop kunt er gelijk mee aan de slag!
Mantelzorgcursus
Op 23 januari 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.
Culinair genieten
Op donderdag 25 januari verwelkomen we u graag voor een
diner in Franse sfeer in Park Zuiderhout. 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. (076)
578 4000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl
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.
Tot slot wensen wij u alle goeds voor 2018. We ontmoeten u
(weer) graag in het nieuwe jaar!
Arnold Janssenlaan 46 - 4847 DK in Teteringen - T 578 40 00
zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl - www.parkzuiderhout.nl

SVT/KBO

Woensdag 17 januari 2018 vanaf 14.00 uur is er
een bingo voor de SVT/KBO leden in ‘t Web. De
bijdrage in de kosten is € 3,50 voor koffie/thee en
een drankje in de pauze. Er worden 5 rondes gespeeld voor
mooie prijzen. Ook is er deze middag een loterij met veel verrassingen. Leon Snoeren, de Jumbo en Apotheek Teteringen
zijn de plaatselijke ondernemers die waardebonnen schenken
voor deze loterij. Graag tot ziens op deze gezellige middag!

Heemkundekring
Teterings Erfdeel

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 interessante lezing met 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 af-

schot 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.

Koersbalvereniging ‘Ons Plezier’

3 Januari 2018: het jaarlijkse sport- en gezelligheidsgala van
Koersbalvereniging ‘Ons Plezier Teteringen’ was weer daar.
De twee ploegen van de woensdag en de donderdag kwamen tezamen voor de jaarlijkse competitiedag. Na binnenkomst waar ieder elkaar begroeten met de beste wensen en
veel gezondheid voor ‘t nieuwe jaar, werd er een heerlijk kopje
koffie/thee geserveerd met daarbij een warme appelflap.
Het bestuur verwelkomde ons met een paar warme woorden.
38 Personen waren aanwezig, 2.850 levensjaren ongeveer bij
elkaar, een stukje historie Teteringen.
De strijd op de groene mat was hard maar fair, iedereen
ging voor de puntjes, 70 of 92 jaar oud, het maakt niets
Fysiotherapie
uit! Maar niet alleen de wedstrijd geldt, ook de saamhorigheid en het plezier onder elkaar. Persoonlijk zijn wij nieuw,
Manuele Therapie
afgelopen jaar pas gearriveerd in Teteringen, maar vanaf
Geriatrie Fysiotherapie
de eerste dag bij deze vereniging zijn we opgenomen en
Oncologie Fysiotherapie
voelen we ons thuis.
Oedeemtherapie
Omstreeks het middaguur was er een borrel. Ieder naar
zijn eigen smaak, van een Advocaatje met slagroom tot
FysioFit
een pilsje.
Aansluitend een mooie lunch met soep, een pasteitje en
een broodmaaltijd. Dit alles verzorgd door personeel van
‘t Web en enkele vrijwilligers uit ons midden.
Daarna is het spel hervat met de volgende winnaars: op
de derde plaats dhr. Kees Barenmans, op de gedeelde
tweede plaats mevr. Riet Brouwens en mevr. Annie van de Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Laar en als winnaar van deze dag hadden wij mevr. Lina
Revalidatie tijdens en na kanker
Wachter.
De zeer geslaagde dag werd besloten met een gezamenlijke versnapering en natuurlijk met een bittergarnituur. We
danken hierbij de mensen van de organisatie van deze
dag en de vrijwilligers voor al hun werk en hopen volgend
jaar weer allen tezamen mogen komen.
Praktijk Fysiotherapie
Ouderen in Teteringen: er is nog plaats in de vereniging!
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen
Ook voor mannen, nu is 90% vrouw, dus ik voel me wel
eens eenzaam ...
P. van den Bemt

M
FYSIO

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

www.my-fysio.nl

076 7510345

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
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PLUS wenst u een heel goed 2018

De zangers en zangeressen, samen met de artistieke leiding
van PLUS wensen iedereen een heel gelukkig nieuw jaar toe.
Dit gezelligheidskoor weet zeker dat de maandagmiddagen
die zij in de Dorpsherberg bijeenkomen om samen gezellig
te zingen, bij zullen dragen aan het plezier in hun eigen leven.
Wat let je om ook deel uit te gaan maken van deze club?
Het koor noemt zich PLUS omdat er alleen maar plussen
aan verbonden zijn: het is ‘s middags; gezelligheid en plezier
zijn het belangrijkste; zelf bepalen wat te zingen (vooral Nederlands en een enkel heel bekend Engels liedje); de teksten
voor de neus; de koffie en andere drankjes zijn prima; geen
parkeerproblemen. We zouden het leuk vinden als je ook
met ons mee gaat zingen. Kom het gewoon eens proberen,
je wordt met open armen ontvangen. Iedere maandag om
14.00 uur. Als je nog meer wilt weten, bel dan even met Bea:
tel.: 06-22913914.

carnaval

‘Vrienden van de Sikken’

De club ‘Vrienden van de Sikken’ draagt het
carnaval in Totdenringen een warm hart toe en
steunt de carnavalsactiviteiten in het dorp. Te
denken aan de optochten (Jeugd en Lampkes),
ballonenfiesta, Totdenringsbal, ziekenbezoek,
tieneravonden, kindermiddag, lampionnenoptocht en de Sikverbranding. ‘Vrienden van de Sikken’ is in 1989 opgericht en
ieder lid steunt het carnaval met een jaarlijkse donatie van €
55,55. Zij ontvangen hiervoor de prachtige metalen ‘Sikkenkop’, waaraan elk jaar een nieuw jaartal wordt toegevoegd.
Ook zijn zij gast tijdens de speciale ‘Vrienden van de Sikken’maaltijd op de vrijdagavond voor carnaval om gezamenlijk het
carnaval in te luiden. Steun het carnaval in ons dorp en meld u
aan als vriend of vriendin van de Sikken op vriendenvandesikken@akvdesikken.nl. Alvast bedankt voor uw steun.

Verkeersregelaars gezocht

Vindt u verkeersveiligheid belangrijk dan kunt u ons waarschijnlijk helpen. Voor de optochten met carnaval zijn wij op
zoek naar verkeersregelaars. Wij hebben een enthousiaste
groep maar zouden er graag een aantal bij willen hebben.
Tijdens de Jeugdoptocht op zaterdag, de Lampkesoptocht
op maandag of de Lampionnenoptocht op dinsdag is hun
hulp nodig om het verkeer in goede banen te leiden. AKV
regelt uw korte internet-opleiding en verzorgt de spullen die u
nodig heeft om veilig aan de slag te kunnen. Voor aanmelden
of informatie kun u terecht bij secretaris@akvdesikken.nl

Carnavalsonderscheiding

Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor het Totdenringse
carnaval? Iemand die dit jaar echt een beetje waardering verdient? Ieder jaren worden er onderscheidingen uitgereikt aan
personen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor
het carnaval in Totdenringen. Dit jaar zal dat gebeuren op
carnavalszondag tijdens de dorpslunch. Als je iemand kent
die hiervoor in aanmerking komt, kan je diegene nomineren.
Er zijn verschillende soorten onderscheidingen mogelijk. Een
voordracht is geen garantie dat de onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Prins IEF d’n Irste en de protocolcommissie zullen de inzendingen beoordelen aan de hand
van een aantal protocollaire criteria.
Inzendingen kunnen tot uiterlijk 20 januari 2018 gestuurd worden naar: Lage Stee 2, 4847 BH Teteringen of via de mail:
gertsinnige@ziggo.nl of wjmivermeulen@gmail.com. Vergeet
hierbij niet de naam en het adres van degene die je voordraagt en de reden waarom je die persoon voordraagt te vermelden. Daarnaast is het handig om ook je eigen gegevens
door te geven. Al deze informatie is ook terug te vinden op de
website: akvdesikken.nl.
Twijfel niet en maak Carnaval 2018 extra leuk voor die Sikken
en Sikkinnen die zich inzetten voor het carnaval!

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
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professionals voor uw huidverzorging
www.beautyworks-teteringen.nl
e-mail: beauty.works@outlook.com
Schijfstraat 4 4847 SM Teteringen
Tel.: 06-23363310

Carnavalskledingbeurs

Zaterdag 20 januari van 10.00 uur tot 13.30 uur vindt de Carnavalskledingbeurs plaats in Dorpshuis ‘t Web. Wij nodigen
iedereen van harte uit om tijdens de Carnavalskledingbeurs
zijn carnavalsgarderobe uit te komen breiden. Toegang is gratis. Heb je nog bruikbare carnavalskleding en/of accessoires
die je wilt verkopen, 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, (e-mail: rob.vanvlaenderen@
ziggo.nl of tel.: 6-39862292).

BokkenSprongenKwis

De vragen zijn carnavalesk en voor ieder wat wils. Muzikaal
wordt de avond verzorgd door de Klepzijkers en FFF Anders.
Wij rekenen op een gezellige avond. Uiterlijk vrijdag ontvangen de contactpersonen van de deelnemende groepen de
buitenvraag. Veel succes met het oplossen ervan. Voor aanmelden of informatie: Bokkensprongen2018@gmail.com

Kunstexpositie

Lia de Craen en Kitty van Gageldonk willen graag met u het
glas heffen om het jaar 2018 in te klinken op 14 januari van
14.00 tot 17.00 uur. Met de dubbele expositie kunt u twee
manieren van benaderen van de natuur zien. Beide kunstenaars trekken er in alle seizoenen regelmatig op uit om foto’s
te maken van alles wat hen in de natuur fascineert.
Het atelier van Lia, waar Kitty gastexposant is, is gevestigd in
het voormalige T-mobile gebouw in Breda.

