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Van Gatenkaas naar
Bouwplaats Teteringen
Tijdens de afgelopen zondag gehouden nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpsraad en ’t Web is
uitgebreid stilgestaan bij de grote veranderingen
in Teteringen. Vorig jaar maakten we ons nog zorgen over de
vele lege gaten, nu is er duidelijk sprake van een inhaalslag in
de bouw. Bij voorbeeld nieuwe woningen aan de Langelaar,
Heijackerdreef, Hoge en Lage Gouw, Meulenspie, Hoeveneind. De grootste bouwactiviteiten betreffen de bouw van 170
woningen in de Bouverijen. Dit betekent dat naast de 21 huurwoningen aan de Aanstede, 150 woningen in het deel ten
noorden van het fietspad naar Breda Noord in het komende
jaar in aanbouw zullen zijn of reeds zullen zijn gerealiseerd.
Voor de gemeente ook reden om op 19 januari de bewoners
in te lichten over de invulling van de openbare ruimte (groen
en speelvoorzieningen). Dit betekent ook de komst van veel
nieuwe (vooral jongere) inwoners die naar we hopen zich ook
actief zullen inzetten voor het sociaal-culturele leven en de
zorg voor anderen in Teteringen. Immers de overheid trekt
zich steeds meer terug en geeft de bevolking steeds meer
verantwoordelijkheid over de eigen omgeving. We noemen er
enkele: langer thuis blijven wonen, vervallen kerstboomverbranding, wijkdeals, zelf organiseren dorpskermis, wijzigingen
in ophaalsysteem afval en beheer eigen budget voor sociaalculturele activiteiten. Met een groei naar bijna 10.000 inwoners moet het mogelijk zijn om Teteringen een nog bruisender dorp te maken. Daarop hebben we samen met in onze
‘huiskamer’ ’t Web het glas geheven!

Ophalen kaarten Campingcarnaval
Voor één keer is vrijdag de 13e geen ongeluksdag. Sterker
nog: het is een topdag. Het voorseizoen van het campingleven wordt namelijk geopend in Teteringen. Een beetje koud
nog, met wat vorst aan de grond, maar dat mag de pret niet
drukken.
Vanaf 20.00 uur kunnen de gereserveerde kaarten opgehaald
worden in de campingkantine van ’t Web. Alle 500 kaarten zijn
gereserveerd en er is inmiddels een reservelijst met camping-

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

gasten. Alleen op deze avond kunnen eenmalig alle reserveringsbewijzen (à € 10,00) worden opgehaald. Dit is dus het
enige moment om ze op te halen. Reserveringen die niet worden opgehaald voor 23.00 uur, gaan direct daarna de verkoop in. De staanplaatsen zijn namelijk zeer in trek en er is
dus een wachtlijst. Er kan zowel contant worden betaald als
worden gepind. Wij zorgen voor een live muzikale omlijsting
met carnavalskapel FFF Anders om de wachttijd aan de receptie en de bar van de kantine zo aangenaam mogelijk te
maken.
Verder zijn de voorbereidingen voor het grote feest op zaterdag 25 februari 2017 in volle gang. Want er komt heel wat bij
kijken; een receptie, een animatieteam, een minidisco, artiesten voor in de kantine, een badmeester, een sanitair blok, de
BBQ, etc. Het animatieteam is versterkt met landelijke artiesten. Wat te denken van ‘Het Feestteam’ dat het kantinedak
eraf zal blazen. Later op de avond zal Johnny Gold de camping met een bezoek verrassen. Onze feest-DJ Mark den
Tenter, ook vorig jaar te vinden in de Apres-ski-hut, zal wederom zorgen voor een bruisende ambiance op de camping.
Genoeg te doen dus!
Via de Aller-Lei en onze Facebook-pagina Campingcarnaval,
houden we jullie op de hoogte. En denk erom: Ondanks de
winter schijnt op onze camping altijd de zon! Tot vrijdag 13
januari.
Met Nieuwjaarsgroeten van de campinggasten

Jaarvergadering
Teterings Erfdeel
Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen
van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van
Teterings Erfdeel, die gehouden wordt op dinsdag 17 januari 2017 om 19.30 uur in de Willem
Alexanderzaal van Dorpshuis ’t Web.
Na de pauze wordt de avond voortgezet met een muzikaal
optreden van ‘De Grensmuzikanten’ uit Reusel. Zij verzorgen
een leuke avond met Nederlandstalige muziek en meezingers. Iedereen is van harte welkom.

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 15 januari
10.30 uur Eucharistieviering in de Franciscuskerk!!
Intenties Liesbeth Wortelboer (jgt); overl. fam. Wortelboer; Herman
Damen; Sjaak Theeuwes; Maurice Dorren e.v. Nanny de
Grauw; Marieke Wohrmann; Jan v. Gurp; Marijke Snoekv.d. Velden; Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Liza Aarts
e.v. Jan Rombouts; Jac v.d. Veeken en Corrie van Haperen; Louise Hoeben; Jacques Alberts; ouders Rijk-Jutte;
ouders Akkermans-Loonen.
Dinsdag 17 januari
19.00 uur Eucharistieviering - Pater SVD
Donderdag 19 janauri
09.00 uur Eucharistieviering - Pater SVD

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.
Presentatieviering
Op 15 januari 2017 start de communiteit van de SVD officieel met haar missionaire activiteiten in de Augustinusparochie. Hun woonadres zal het voormalige pastoraal centrum
van de Franciscuskerk worden. 2 of 3 SVD-ers zullen er permanent gaan wonen en van daaruit activiteiten ondernemen.
In de eucharistieviering om 10.30 uur op zondag 15 januari a.s.,
zullen de leden van deze nieuwe communiteit worden voorgesteld aan de parochianen. In de feestelijke viering zal Mgr.
J. Liesen, bisschop van Breda, hoofdcelebrant zijn. Voor deze viering zijn alle parochianen uitgenodigd en wij hopen ook
dat velen zullen komen. Tijdens de receptie die na de viering
gehouden wordt kunnen de parochianen kennis maken met
de nieuwe leden van het team en hen welkom heten. Op die
dag zal er één viering zijn voor de hele Augustinusparochie.
U bent van harte welkom!
Pastor Ben Hendriksen
Vormsel 2017
Op vrijdag 2 juni 2017 is de viering van het sacrament van het
vormsel in de H. Willibrorduskerk. Alle kinderen uit groep 8
zijn uitgenodigd om het vormsel te ontvangen. Om de kinderen goed voor te bereiden op het vormsel starten we op zondag 12 februari 2017 een project dat bestaat uit de startzondag, twee zaterdagen in een klooster, en een drietal andere
activiteiten. Op de startzondag, is er gelegenheid om vragen
te stellen over de vormselviering en het project.
Aanmelding kan digitaal naar: franka.veelenturf@planet.nl
We ontvangen uw aanmelding liefst zo snel mogelijk. Als u
uw kind heeft aangemeld, sturen wij u een aanmeldformulier
voor de benodigde gegevens.
De vormselwerkgroep
Parochieadministratie
Uw parochie houdt haar adresgegevens actueel. Zo zijn
mensen in beeld als ze nieuw in de parochie komen wonen
of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Als
mensen overlijden, weet uw parochie dit en zal zij hen geen
brieven of parochieblad meer sturen. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), dat samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP)
van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een
motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling.
Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. U kunt dus reageren op dit voornemen!
Met SILA blijft u zelf in beeld bij de parochie. Als u verhuist, is
het niet nodig om een adreswijziging door te geven. En u
maakt het mogelijk dat de parochie ook anderen in beeld
houdt. De Kerk heeft een waardevolle bijdrage aan de samenleving en SILA helpt dat mee mogelijk maken! Vul de in-

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

ternetconsultatie vandaag nog in, reageren kan tot 3 febr.
a.s.(www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren). De naam van de internetconsultatie is voluit
‘Wijziging Besluit BRP ivm verkorten inschrijftermijn vreemdelingen e.a.’ Geef aan waarom u vindt, dat de basisregistratie personen (BRP) gegevens moet blijven doorgeven aan
SILA, zodat mensen in beeld blijven bij de parochie. Vul daarna uw naam in. Deze wordt niet gepubliceerd, tenzij u toestemming geeft. Van harte aanbevolen!
Actie Kerkbalans ‘Op verhaal komen’
Wij leven in onrustige tijden. De gevolgen van de economie
en de politiek groeien ons boven het hoofd, mensen zijn op
drift geraakt, er is van alles aan de hand. Hoe houd je je
staande? Soms komt het heel dichtbij: ben ik nog zeker van
mijn baan en inkomen? Relaties en gezinnen staan onder
druk. Wie hoort en verstaat mijn ongerustheid? Het lijkt of alleen succes, geld en status en veel vrienden op facebook je
geluk bepalen, Maar velen voelen zich armer en eenzamer
dan ooit tevoren. Om uit te rusten, om anderen te ontmoeten, om de stilte te smaken, om aan te sterken, om op verhaal te komen. Dat kan prima in onze kerk. Helpt u mee om
deze draaiende te houden? Draag uw steentje bij!
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 15 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. 15 jan. 10.00 uur: Drs. H. Berflo.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
De Ark
Zo. 15 jan. 10.00 uur: Ds. J. van der Eijk, Maasland.
Vredeskerk
Zo. 15 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
Bridge spelers gezocht
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden
om te bridgen tijdens de wekelijkse spelenmiddag op vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur. Op andere dagen kan ook. Interesse? Neem contact op met afd.
Recreatie & Ontspanning via de receptie. Wij vragen een bijdrage van € 2,00 per keer, inclusief een kopje koffie of thee.
Activiteiten
Dagelijks bieden wij een divers aanbod aan activiteiten aan
op onze locatie. Ook mensen van buiten Zuiderhout zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Kom gerust eens een kijkje nemen! Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Recreatie & Ontspanning.
Maaltijdbezorging
Lukt het niet zo goed meer om zelf te koken? Of vindt u het
af en toe fijn om een verse maaltijd te laten komen? Maaltijdbezorging vanuit Park Zuiderhout is wellicht dan iets voor u.
Dagelijks bereiden wij verse maaltijden in onze eigen keuken.
De prijs voor een volledige maaltijd bestaande uit voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht bedraagt € 9,35, Bent u in
bezit van een Breda Pas en 65 jaar of ouder, dan betaalt u €
6,20. Neem contact op met de receptie en onze kok zal u
meer vertellen over de mogelijkheden.
Wasservice
Park Zuiderhout helpt u graag met uw was. Opgehaald en
thuisgebracht wanneer u het wenst. Binnen één week heeft
u uw wasgoed schoon en gevouwen en/of gestreken weer
terug. Via onze receptie informeren wij u graag verder.
Grand Café ’t Bruine Paard
Ons Grand Café met terras is dagelijks geopend van 14.30
tot 17.30 uur. U bent van harte welkom!
Kortom, u bent van harte welkom bij Park Zuiderhout! Arnold
Janssenlaan 46 4847 DK Teteringen, tel.: 5784000 e-mail:
info@parkzuiderhout.nl (zie ook www.parkzuiderhout.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

Levenskunst Teteringen
Levenskunst Teteringen nodigt u graag uit
voor de realistische bewogen film ‘Deux
jours, une nuit’, een film van Jean-Pierre en
Luc Dardenne, van wie eerder bij Levenskunst de prachtige film ‘Le gamin au vélo’ te zien was.
De film vertelt het verhaal van Sandra, een Waalse werkneemster (net uit een zware depressie) die in een zonnepanelenbedrijf werkt en ontslagen wordt na een stemming onder haar collega's. Die konden immers kiezen tussen een bonus van €1000 of het blijven van Sandra in het bedrijf, maar
omdat de stemmingen vervalst zouden zijn, wordt de volgende maandag een nieuwe stemming gehouden. Haar man
Manu haalt haar over bij haar collega's langs te gaan om hen
te overtuigen hun bonus af te staan. Maar haar collega’s hebben studerende kinderen, de gasrekening, een dure echtscheiding, de angst om zelf ontslagen te worden.
De film is, zoals steeds bij de gebroeders Dardenne, een sociale problematiek, in dit geval een aanklacht tegen de neoliberale economie, waarbij niet de mensen maar winst maken
op de eerste plaats komt. Maar in deze film, zoals steeds bij de
Dardennes, komt Sandra sterker uit de strijd dan ze erin ging.
De bijeenkomst vindt plaats in Park Zuiderhout op 16 januari om 19.30 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De mogelijkheid bestaat om voorafgaand aan de lezing een
hapje te eten in het Grand Café. Voor € 12,50 wordt u een
amuse aangeboden, gevolgd door ‘n aangepast hoofdgerecht.

CARNAVAL

MISSIEHUIS TETERINGEN
(SVD, OSB, MSF, CICM)
is op korte termijn op zoek naar

MEDEWERKER(S) EETZAAL
2 medewerkers voor 12 uur per week;
dit is één dag in de week en
één weekend in de 4 weken
of…
1 medewerker voor 24 uur per week;
dit is 2 dagen in de week en
twee weekenden in de 4 weken
Het betreft het verzorgen van de maaltijden, en
de daarbij behorende schoonmaakwerkzaamheden,
voor de Paters en Broeders.
Werkzaamheden worden verricht in de eetzaal
van het Missiehuis en de eetzaal van Sparrendaal.
Heeft u interesse?
Stuur dan een email aan de heer M. van Duuren
op het volgende emailadres: missiehuis@bzht.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 en zijn verkrijgbaar bij De Dorpsherberg of via websik@akvdesikken.nl
Zorg dat je er op tijd bij bent want vol is vol.

Melden bouwgroepen categorie A
Met het Carnavalsmotto van 2017 ‘We zijn dur onderstebove van’ kunnen ook de bouwers van de grote carnavalswagens uit de voeten. Carnaval staat voor de deur en daarom
verzoekt de optochtcommissie van AKV de Sikken de bouwgroepen uit categorie A (grote wagens) om zich te melden bij
Rob van Vlaenderen (rob.vanvlaenderen@ziggo.nl of tel.: 0639862292). Met name bouwgroepen die nog niet bekend zijn
bij de Optochtcommissie en dit jaar voor het eerst bouwen
vragen wij zich te melden. Wij zien jullie reactie graag tegemoet. Samen maken we er weer een gezellige carnaval van.

Oproep voor onderscheidingen
Bij de intocht van de Prins op carnavalszaterdag worden elk
jaar onderscheidingen uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Totdenringse carnaval.
Het AKV-protocol kent diverse onderscheidingen. De toewijzing hiervan vindt plaats volgens vastgestelde criteria, waarmee bij de beoordeling rekening zal worden gehouden.
Wij vragen u om personen, waarvan u denkt dat zij in aanmerking komen voor een onderscheiding, aan ons voor te
dragen.
De voordracht moet voorzien zijn van de volgende gegevens:
Naam, adres en tel. van de kandidaat; Motivatie van de voordracht; Welke inzet voor A.K.V. of voor andere carnavalsactiviteiten; Naam, adres en tel. van de aanmelder.

Een voordracht is geen garantie dat de onderscheiding wordt
toegekend. Dit wordt beoordeeld door de Prins en de protocolcommissie. We zien uw reactie graag voor 17 januari 2016
tegemoet op het adres: Lage Stee 2, 4847BH Teteringen, of
via email: wjmivermeulen@gmail.com

‘t Web - Terugblik 2016
en vooruitblik 2017
De beste wensen voor iedereen voor
het jaar 2017! Er is alweer een jaar voorbijgevlogen!
Zoals we vorig jaar hebben meegedeeld is, heeft ‘ t Web als
doelstelling dat iedere inwoner van ons mooie dorp ’t Web
kent en binnen geweest is. Tevens willen we dat ’t Web meer
de uitstraling en het gebruik krijgt van ‘de huiskamer van Teteringen’. Daar hebben we hard aan gewerkt!
In 2016 hebben we meer gasten, gebruikers en bezoekers
mogen ontvangen in ’t Web, mede te danken aan meer activiteiten, met name in het weekend. In 2017 gaan we hiermee
door en we staan open voor jullie suggesties!
We hebben een begin gemaakt met een letterlijke andere inkleuring van ’t Web. De eerder wat klinisch aandoende, overwegend witte, ruimtes hebben een warmere en gezelligere
uitstraling gekregen door verschillende roodtinten. Het bargedeelte is aangepakt met een vernieuwde koffiecorner met
nog lekkerdere koffie (en koffie-specialiteiten) en ook hier is
meer kleur op de muren aangebracht. In de laatste week van
2016 hebben we de uitstraling van het biljartgedeelte van de
bar vriendelijker en gezelliger gemaakt door het aanbrengen
van lambrisering.
Passend bij deze veranderingen hebben we besloten om ons
logo te moderniseren en een nieuwe website te lanceren. ‘t
Web transformeert hiermee van ‘spin in het dorp’ naar de hotspot van Teteringen! Met dit nieuwe logo in combinatie met
de nieuwe website ‘www.tweb-teteringen.nl’ gaan we door
op de ingeslagen weg waarbij ’t Web zich nadrukkelijk in het

centrum van ons dorp wil plaatsen als de hotspot (maar wel
met huiskamergevoel) van Teteringen. Check dus onze nieuwe website met activiteitenagenda, maar voel je vooral welkom om bij ‘t Web langs binnen te komen en zelf de nieuwe
uitstraling te beleven. Tot binnenkort!

Bloemisterij

Koersbal 15 jaar
Op woensdag 4 januari was het meteen in het nieuwe jaar al
feest in Dorpshuis ’t Web. De Teteringse koersbalclub had
namelijk een jubileumtoernooi, met twee teams die het tegen
elkaar opnamen. Het jubileum betrof het 15-jarig bestaan van
de club. Omdat dit feestelijke toernooi bijna een hele dag in
beslag nam, werd er in de middagpauze een heerlijke lunch
geserveerd. Na het middaggedeelte van de wedstrijd was er
na afloop een gezellige nazit, met een drankje en een hapje.
Natuurlijk ook nog een prijsuitreiking met een eerste, tweede
en derde prijs en een wisselbeker. De organisatie was in vertrouwde handen bij Tonnie Pellis, Corrie Damen en Bert Verbruggen, die ook de prijzen uitreikte en daarbij goed gekozen
woorden uitsprak. Na het maken van een groepsfoto werd afscheid genomen na een gezellige dag. Felicitaties aan Teteringse koersbalvereniging ‘Ons Plezier’!

Mama Café Teteringen
In 2016 zijn we begonnen met Mama Café Teteringen. Elke
derde volledige week van de maand op woensdag en vrijdag
zorgen we in ‘t Web voor een leuke activiteit voor de kinderen. De kinderen hebben een veilige plek om te spelen, terwijl de ouders met elkaar kunnen kennismaken of bij kletsen.
Terugkijkend op 2016 ben ik persoonlijk heel erg trots op het
succes van Mama Café Teteringen. We hebben vriendschappen zien ontstaan tussen zowel ouders als kinderen. Heel erg
mooi om te zien! Speciale dank voor KiK Kinderopvang, Kober Kinderopvang, BelleFreur Kinderopvang, Babygebaar.nl,
Bernice Haarmode en muzieKanjers, die een of meerdere keren een activiteit voor alle kinderen verzorgd hebben. Zonder
jullie hulp was er geen mama cafe! Dank!
Wat zijn onze plannen voor 2017? We gaan werken aan een
kalender, waarbij we jullie meer inzicht kunnen geven in de
thema’s en de activiteiten en wanneer deze plaats vinden.
Eerstkomende mama cafe is op woensdag 18 en vrijdag 20
januari a.s. in ‘t Web. KiK Kinderopvang verzorgt dan een
geweldige poppenkast! Komt dat zien! Tot dan in t Web!

KBO Teteringen
Woensdag 18 januari 2017 om 14.00 uur is er ‘n
bingo voor onze KBO-leden in 't Web. Bijdrage in
de kosten is € 2,50 voor koffie/thee en een drankje in de pauze. Wij spelen 5 rondes voor mooie
prijzen. Ook hebben wij een loterij met veel verrassingen.
Leon Snoeren en de Jumbo zijn de plaatselijke vaste ondernemers die waardebonnen schenken voor deze loterij.
Cursus Bloemschikken
Op vrijdag 20 januari 2017 om 09.30 uur is de cursus Bloem-

Openingstijden
Maandag GESLOTEN
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur

www.bloemisterijaarts.nl
Bloemisterij Aarts-Hoolstraat 44

LOGOPEDIEPRAKTIJK
TETERINGEN
Barbara de Wolff
0162 - 437939
06 - 42661045
www.logopediepraktijk-teteringen.nl

BEZORG-KLACHTEN

0165-578222
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.
Gezocht: opslagruimte van minimaal 20m2 in Teteringen e.o.
Tel.: 06 - 41745331.

schikken in ons Dorpshuis. 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 (uiterlijk 16 jan. i.v.m. aankoop bloemen).

“Ik luister en vertaal, steun en ondersteun,
regel en organiseer om zo samen met de
nabestaanden op een respectvolle,
eigen manier tot een passend
afscheid te komen.”

Prijs Beeldende Vrijetijdskunst
De Stichting Beeldende Vrijetijdskunst heeft in 2016 de eerste prijs toegekend aan Maria van Dalen uit Teteringen voor
haar werk 'de zon komt op', dat naar het oordeel van de jury
op de meest goede kunstzinnige manier recht doet aan de
gevraagde opdracht. Maria van Dalen is lid van 'art ring', de
kunstkring van Teteringen.

Ellen Oostdam
Uitvaartverzorgster

Open lessen bij Plexus
Plexus Yoga Pilates Dans is in 1999 in Teteringen gestart in
het Tenniscentrum in Teteringen. In 2007 zijn we verhuist naar
een prachtige locatie in Breda en na 10 jaar weer terug in een
sfeervolle studio aan de Espakker 1a in Teteringen. Je kunt
bij ons in kleine groepen pilates, yogalessen en op
maat privetrainingen volgen en tevens genieten van
een heerlijke massage. Kwaliteit, aandacht, persoonlijk
en gespecialiseerd in specifieke bewegingsklachten
onderscheid ons, met als doel kwaliteit van bewegen
verbeteren. Wil jij sterk, soepel en met plezier bewegen? Kom dan eens langs bij onze open lessen op 14
januari van 11.00-13.00 uur? (www.dbcplexus.nl)

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 13 januari 2017 - Menu 1
Heldere bloemkoolsoep; runderlapje; jus; wittebonen/snijbonen; gekookte aardappelen; appelmoes;
tweekleurenvla.
Vrijdag 13 januari 2017 - Menu 2
Heldere bloemkoolsoep; spaghettischotel; tomatensaus;
gemengde salade; geraspte kaas; tweekleurenvla.
Vrijdag 20 januari 2017 - Menu 1
Heldere selderijsoep; kibbeling; remouladesaus; savooye kool; gebakken aardappeltjes; rabarber; vruchtenyoghurt.
Vrijdag 20 januari 2017 - Menu 1
Heldere selderijsoep; gehaktbal; jus; hutspot; rabarber; vruchtenyoghurt.
Kosten € 8,50 p.p. Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren in ‘t Web, tel.: 5713579 of 5713478. ‘t Web is
geopend om 12.00 uur. Aanvang maaltijd 12.45 uur.
De mooie bloemen komen van Bloemisterij Aarts.

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

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

