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Onze eigen bibliotheek
in ‘t Web
Vier jaar geleden is als gevolg van bezuinigingen
besloten om bijna alle wijkbibliotheken te sluiten.
Deze zomer is ook onze bibliotheek in de Mandt aan de beurt.
Er wordt al druk aan gewerkt om een invulling te vinden voor
de 500 vierkante meter vrijkomende ruimte.
Gelukkig is er voor velen al een alternatief gevonden: de ‘ruilbibliotheek’ in ‘t Web. In de kasten staan al bijna 200 boeken
klaar met als uitgangspunt: ‘Een boek meenemen = een of
meer terugzetten’. Er vindt geen controle en registratie plaats.
Enkele vrijwilligers zorgen er voor dat alles netjes gerubriceerd
in de kasten staat en dat het bestand regelmatig wordt ververst. Uiteraard kan dit alleen als ook extra overtollige recente boeken worden ingeleverd. Een mooie manier om ook anderen van deze boeken te laten genieten.
Uiteraard blijft het voor leden van de bibliotheek mogelijk om
de centrale bibliotheek met een zeer uitgebreide catalogus te
bezoeken. Ook blijft de bibliotheek voor leden een moderne
service bieden; in dat geval moeten de boeken digitaal worden besteld en zullen op een nog vast te stellen plaats (’t
Web?) in Teteringen moeten worden afgehaald en teruggebracht. Ook de service ‘Boek aan Huis’ blijft bestaan voor ouderen en gehandicapten. Deze service wordt geleverd door
een groep vrijwilligers die boeken ophalen in de centrale bibliotheek en deze aan huis afleveren en de gelezen boeken weer
ophalen. Ook voor de kinderen van het basisonderwijs is goed
gezorgd: op iedere school is al een uitgebreide schoolbibliotheek die gerund wordt door vrijwilligers.
Doe mee onder het motto: ‘Gun een mooi boek een dorps
leven’!

KBO wil naam veranderen
Het bestuur van de Teteringse KBO (Katholieke Bond van
Ouderen) wil de naam van de vereniging moderniseren. De
organisatie telt momenteel ongeveer 400 leden uit Teteringen
e.o. Maar het zouden er veel meer kunnen zijn, gezien het feit
dat er véél meer senioren in Teteringen wonen. Ook is er
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behoefte aan aanwas van jongere ouderen. Doel van de
naamswijziging is, om duidelijk te maken, dat de vereniging
voor iedereen, maar dan ook voor iedereen, boven een
bepaalde leeftijd toegankelijk is. Zonder dat men vooraf hoeft
te vragen of dat wel kan. Wat voor levensbeschouwing men
ook heeft. Deze zogeheten inclusieve visie is ook aandachtspunt bij de gemeente als het gaat over subsidie. Daarom doet
het bestuur het voorstel aan de leden om de naam van de
vereniging te veranderen in Seniorenvereniging Teteringen
(SVT) Een eigentijdse naam, waaruit meteen blijkt, dat de vereniging er is voor àlle senioren van Teteringen, met of zonder
religie, of een religie die verschilt van de andere. Iedereen kan
zich aansluiten en niemand hoeft thuis te blijven zitten. En we
blijven gewoon lid van koepelorganisatie KBO-Brabant.
Positieve waarden en elementen uit het katholieke gedachtengoed blijven behouden, waarbij andere positieve invloeden
uit andere wereldbeschouwingen niet uitsloten zijn. Ook de
jaarlijkse tocht naar het Belgische Meerseldreef en de
Jozefviering blijven voor de liefhebbers gewoon in het programma, zo lang er vraag naar is. Het voorstel wordt voorgelegd aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van
22 februari. Van KBO naar SVT? We wachten het af.

De Hersenstichting bedankt
gevers en vrijwilligers
Van 30 januari tot 4 februari 2017 vond in Teteringen de Hersenstichting-collecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad
gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft ‘n bedrag van € 974,08 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt
besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst
voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk dank voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op IBAN NL18INGB
0000000860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www.Hersenstichting.nl

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 19 februari
10.00 uur
Eucharistieviering - Pater H. Derkx CICM Consonne
Misdienaars Elias Kruis; Rose Marie Muskee
Intenties
Anton Verschueren e.v. Emmy van Waes (jgt); Marieke
Wohrmann; Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Jan
van Gurp; Herman Damen; Liza Aarts e.v. Jan Rombouts; Jac en Corrie van der Veeken-van Haperen;
Joannes de Bie; Ria v.d. Boomen e.v. Harry v. Geffen;
ouders Rijk-Jutte; Jacques Alberts; Louise Hoeben.
Dinsdag 21 februari
19.00 uur
Eucharistieviering - Pater E. Owusu
Donderdag 23 februari
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater V. Wang

Uit het pastoraal team
‘Zout en licht. Ik vind het zinvol dat we eventjes over het
thema van afgelopen zondag na kunnen denken. Zout en
licht ... het zijn op zich maar kleine dingen. En toch belangrijk. Zout heeft te maken met duurzaamheid en kwaliteit. Zout
heeft smaak en geeft smaak. Zo is het gemaakt. Wanneer
het zijn smaak verliest, dan wordt het weggegooid. Zo zijn
ook wij, als volgelingen van Jezus, gemaakt om kwaliteit en
smaak te brengen in onze omgeving. Daarmee kunnen we
anderen helpen. Licht is net zo onmisbaar als zout. Wanneer
wij Jezus Christus volgen zijn we in deze wereld een licht. Het
wijst de weg en het is zichtbaar voor iedereen. De vraag is
dan: zijn wij, als Christenen, zichtbaar voor iedereen?
In november vorig jaar, bezocht ik een moslimman in
Amsterdam. Toen ontdekte ik dat hij zeer tevreden met mijn
bezoek was, omdat hij nooit verwachtte dat ik "een priester"
hem ‘moslim’ kon bezoeken. Bovendien hadden wij elkaar
nog nooit eerder ontmoet. Hij vertelde me dat hij in vier jaar,
nooit een bezoek kreeg. Hij is altijd alleen geweest in het
midden van een dergelijke internationale stad, waar miljoenen mensen elke dag rondlopen. Deze ontmoeting met die
eenzame man heeft mij geleerd hoe je als een christen, zout
en licht in het leven van andere mensen kan zijn, ongeacht
hun nationaliteit, religieuze overtuiging en hun manier van
denken.
Er zijn zoveel mensen die de smaak in het leven verloren hebben. Het leven lijkt voor hen geen zin meer te hebben omdat
ze die zin misschien te veel zochten in het materiële of in een
of andere verslaving en het daar niet vonden. Wij kunnen hen
een andere schat aanbieden.
Er is veel duisternis in onze samenleving. De duisternis van
de eenzaamheid, de duisternis van ziekte, ouderdom en
dood. Die duisternis kunnen we uiteraard niet oplossen,
maar we kunnen enkel een lichtje van hoop zijn dat zich aanbiedt. Er ligt hier voor ons een enorme uitdaging.
Zout en licht zijn er dus voor de omgeving. En dan is het niet
onduidelijk hoe de smaak van het zout moet zijn: het moet
naar Jezus smaken! En het is ook duidelijk welke kleur het
licht moet hebben: het moet de glans van Christus verspreiden! Het gaat erom, dat de mensen dwars door onze daden,
door heel ons leven heen zien wie Gód is. Door zó te schijnen in deze wereld ontdekt men hét Licht: God.
Maar te veel zout, te veel licht is niet goed; te weinig ook niet.
Dat kleine beetje zout tussen duim en wijsvinger is genoeg
om het leven smakelijk en dragelijk te maken. Wanneer het
leven donker wordt, verdwijnen alle kleuren. Wij kunnen licht
zijn voor elkaar, kleur geven aan het bestaan. Niet te veel,
want dan verblinden we elkaar met te grote woorden en te
felle emoties. Het kleine vlammetje op de paaskaars is het
licht van Christus. Voldoende om in de donkere uren van ons
bestaan ons geloof vast te houden, de hoop aan elkaar door
te geven en elkaar met liefde te genezen.
Edmund Owusu

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

Zing mee bij jubileumviering
Op 15 maart a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat pastor Ben
Hendriksen tot diaken is gewijd. Dit heuglijke feit willen wij
vieren op zondag 26 maart in een gezamenlijke parochieviering in de Franciscuskerk. Nader bericht hierover volgt nog.
Voor deze gelegenheid wordt een projectkoor samengesteld:
alle koorleden van de parochie is gevraagd daaraan deel te
nemen. Mocht deze uitnodiging u niet bereikt hebben, of
wanneer u geen lid bent van een koor, maar wel graag mee
wilt zingen, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. Geef
dan uw naam en e-mail- of huisadres, alsmede de partij die
u zingt (sopraan, tenor, enz.) op aan organisator en dirigente
rikiebansberg@gmail.com, tel. 06-42713509. De repetities
zijn op dinsdagen 21 en 28 februari, 14 maart en indien nodig
ook op 21 maart, van 19.45 tot 22.00 uur in de
Willibrorduskerk in Teteringen. Het repertoire is niet moeilijk,
dus iedereen kan meedoen.
Wij hopen op een groot, enthousiast en feestelijk koor.
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
5713203 voor meer informatie.
Nieuwe Missionaire Communiteit
Op 15 januari 2017 startte in de H. Augustinusparochie een
nieuwe missionaire communiteit van de paters van het Goddelijk Woord (SVD). De leden van de communiteit zullen samen met diaken Ben Hendriksen de pastorale zorg dragen
voor deze parochiegemeenschap.
Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in deze viering. Onder de aanwezigen bevond zich pater Avin Kunnekadan svd,
de provinciaal van de Nederlands-Belgische provincie van de
Sociëteit van het Goddelijk Woord. Pater Kunnekadan svd is
geboren in India. Op 15 januari viert de kerk de gedachtenis
van de heilige Arnold Janssen, de stichter van de Sociëteit
van het Goddelijk Woord.
Bisschop Liesen benoemde pater Bert Wooning svd tot administrator (tijdelijk bestuurder) van de parochie. Pater Wooning is enthousiast over de nieuwe opdracht. ‘We vormen
een missionaire communiteit. We willen naast het gewone
parochiële werk een antwoord geven op de verschillende
missionaire uitdagingen die zich in heel Nederland, dus ook
in Breda, voordoen.’ Pater Wooning noemt onder meer de
zorg voor migranten en voor vluchtelingen, en contact met
anders gelovigen en niet-gelovigen.
Vanaf 5 maart is er elke zondag om 13.00 uur een Engelstalige viering in de H. Michaëlkerk. ‘We beginnen klein maar we
hopen dat het groeit. We richten ons op de Engelstalige studenten op de Hogeschool en de expats die in Breda wonen.
Misschien vormt dit initiatief het begin van een internationaal
studentenpastoraal’, zegt pater Wooning
De naam SVD is een afkorting van het Latijnse Societas Verbi
Divini, wat betekent ‘Gezelschap van het Goddelijk Woord’.
De SVD is een missiecongregatie, die in 1875 werd gesticht
door Arnold Janssen te Steyl, bij Venlo (L). Vandaar dat we
ook wel genoemd worden: Missionarissen van Steyl. Tegenwoordig telt de congregatie ruim 6000 leden wereldwijd.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 19 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. 19 febr. 10.00 uur: Ds. Veldhuizen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 19 febr. 10.00 uur: Ds. M. Boevé en Ds. A. Vlieger.

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

Onbezorgd aan het werk?
Wij bieden jouw kind een fijne plekom te spelen!

www.kober.nl

Wij willen U hartelijk danken voor
Uw medeleven na het overlijden van

Marie-Louise Hoeben
Het heeft ons veel steun gegeven
Mede namens verdere familie
Frans en Marianne Oomen-Hoeben

Park Zuiderhout
Themabijeenkomsten Leven met aandacht
Maandag 20 februari start Park Zuiderhout een
reeks themabijeenkomsten ‘Leven met aandacht’.
We vertellen, luisteren en oefenen in meditatie.
We vertellen wat ons bezighoudt en luisteren naar een verhaal. Als afsluiting doen we een meditatieoefening. We ervaren dat onze adem een bron van rust, vrede en nieuwe kracht
kan zijn. Een interessant en gezellig uur is het doel. Yvonne
Geraets, pastoraal werker, begeleidt de activiteit. Gaat u mee
op ontdekkingsreis? Iedereen is welkom.
De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 20 februari, 6
en 20 maart, 3 en 24 april om 11.00 uur in de kapel van Park
Zuiderhout. De kosten bedragen € 12,50 voor vijf bijeenkomsten. Later instromen is mogelijk. I.v.m. beperkte plaatsen,
vragen we u uzelf vooraf aan te melden bij de receptie van
Zuiderhout, tel.: 5784000. Voor meer informatie neemt u
contact op met Annabel van Loon, tel.: 06-82170005.
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 eventueel ook. Interesse? Neem contact op met de afdeling 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 voor een kopje koffie, drankje, kleine versnapering of ijsje.
Kortom, u bent van harte welkom bij Park Zuiderhout!
Arnold Janssenlaan 46 Teteringen, tel.: 5784000 (receptie)
E-mail: info@parkzuiderhout.nl (www.parkzuiderhout.nl)

Informatiebijeenkomst
over zorgaanbod en -vraag

Onder deze titel wordt door het Kruiswerk Teteringen en de
huisartsenpraktijk Teteringen op vrijdag 17 maart a.s. een
themamiddag georganiseerd. Dit gebeurt i.s.m. Vrouwen van
Nu en de KBO-Teteringen. Huisarts Jantine de Kam uit Teteringen zal deze middag in gesprek gaan met de aanwezigen
over zorgaanbod en zorgvraag. De centrale vraag daarbij is:
Wat is passende zorg? Een onderwerp dat actueel is. Als
thema van haar voorlichting kiest zij: Niet alles wat kan, hoeft!
Vragen die hierbij een belangrijke rol spelen, zullen aan bod
komen. Zoals: Hoe kunt u zelf meedenken en meebeslissen
over zorg in de toekomst, die passend is bij uw wensen? Hoe
geef je aan een behandeling niet meer of juist wel te willen?
Wat is de kans op overleving na reanimatie? Wat is de kwa-

liteit van leven na reanimatie? Is een wilsverklaring zinvol en
wat kan of moet daar in staan? Kortom een themamiddag
met informatie welke keuze en mogelijkheden u hebt voor het
verkrijgen van passende zorg en vervolgens hoe dit vast te
leggen.
Hebben deze vragen ook uw interesse gewekt en wilt u hier
mee over horen, dan bent u van harte welkom in de Alexanderzaal van ‘t Web. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en
zal duren tot 16.00 uur. Graag van te voren aanmelden per email: kruiswerkteteringen@kpnmail.nl of ev. tel.: 5873025.
Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u met uw vragen
terecht op elke vrijdag in ‘t Web bij het info spreekuur van
11.00 tot 12.30 uur. U kunt ook bellen naar tel.: 5322173
(Jan Spruit) of 593 2646 (Johan Weijters), beiden bestuursleden van Stichting Kruiswerk Teteringen.

Dansen met Duo Limit
Zaterdag 18 februari vanaf 21.00 uur is het weer dansen met
live-muziek in De Dorpsherberg. De entree bedraagt € 5,00
Zie ook Facebook: dansavond Teteringen.

Kom je bij ons hockeyen?
MHCT is dé hockeyclub van Teteringen, sportief,
gezellig, iedereen is welkom!
MHCT heeft een bloeiende jeugdafdeling. Elk team
staat onder begeleiding van een ervaren trainer
en coach. Daarnaast worden er voor de jeugd
naast het hockey allerlei andere activiteiten georganiseerd.
Funkey, hockey&voetbal is voor de allerkleinsten. Onder begeleiding van twee enthousiaste trainsters worden er spelletjes gespeeld, tegen ballen aan getrapt en veel gerend op het
veld. Elke zaterdag van 09.00 tot 10.00 uur, na afloop drinken we samen een welverdiend glaasje limonade! Voor meer
info en aanmelden: f3coordinator@mhct.nl
Zit je al in groep 2/3 dan kun je elke woensdag komen hockeyen. Van 17.00 uur tot 18.00 uur zijn er allerlei spelmaterialen die gebruikt worden om te spelen, rennen en te scoren.
Zit je in groep 4 dan ga je naast het trainen op woensdag,
ook op zaterdag wedstrijdjes spelen in een leuk team. Op het
einde van het jaar is er dan een tof eindtoernooi.
Zit je in groep 5/6 dan kom je al bij de zestallen of de achttallen. Zij trainen vanaf 18.00 uur en er zijn vast al vriendjes of
vriendinnetjes van je die daar spelen.
En de groep zeven en acht jongens en meiden dan? Jullie
spelen al in een elftal. Kom maar eens kijken of je mee wilt
doen.
Lijkt het jullie wat? Mail ons en kom hockeyen in Teteringen!
(f3coordinator@mhct.nl of 68coordinator@mhct.nl)
Voor de ouders is er zeker ook ruimte om te hockeyen! Veel,
weinig of geen ervaring? Welkom! Spelen in competitieverband
of alleen trainen en vriendschappelijke wedstrijden doordeweeks? Vraag naar de mogelijkheden via: info@mhct.nl

Run@Teteringen
Hardloopclub Run@Teteringen zoekt nieuwe leden
We zijn een gemêleerde groep van lopers die eenmaal per
week samen trainen o.l.v. een ervaren trainer. Sommige leden
lopen 5 km, anderen 10 km, 10 em, halve of hele marathon.
De donderdagavond training is primair gericht op interval- en
tempolopen die individueel niet gemakkelijk uitgevoerd worden. Zin om mee te doen? Info: Run-Teteringen@hotmail.com

WTC Oosterhout
We zitten nu midden in het winterseizoen en velen zien het
buikje langzaam groeien met winterspek dat er weer vanaf
gefietst moet worden. Dat zou je alleen kunnen doen, maar
ook in een groep in een gezellige sfeer bij WTC Oosterhout.
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die zich sportief willen
inzetten om het eigen lichaam weer in de zomerstand te krijgen (en te houden?).
Onze club maakt ritten op de dinsdag, donderdag en de zondag in onze eigen clubkleding. De vertrektijden staan op onze
site www.wtcoosterhout.nl. De gemiddelde snelheid ligt tus-

sen de 26-29 km per uur. Voor de echte hardrijders kan er op
woensdagavond ook meegereden worden in een strak
tempo met op het eind van de rit kans op de dagzege bij het
binnenrijden van Oosterhout.
Door-de-weeks zijn de afstanden maximaal 80/90 km. Op de
zondag kan het oplopen tot ongeveer 125 km met enkele
grote ritten van over de 200 km voor de knallers van de club.
Niet dat meteen deze afstanden worden gereden, wij snappen heel goed dat opbouwen van de conditie belangrijker is
dan afbreken. De penningmeester trakteert soms op koffie
en gebak bij het overschrijden van de zondagse 100 kmgrens.
Heb je zin in nieuwe uitdagingen om al fietsend je lichaam weer
in terug te brengen naar de tijd dat je nog een jonge god was,
sluit je dan aan bij onze club. Wij verwelkomen graag nieuwe
leden die enthousiast zijn en graag een stuk willen fietsen.
Ons motto luidt : Samen uit, samen thuis. Ook op de site vind
je meer info en voor vragen kan een mailtje worden gestuurd
naar wtcoosterhout@gmial.com en voor lezers in Teteringen
kan per e-mail contact worden opgenomen met Piet Kops
op pietkops@outlook.com of tel.: 5878982.

In maart start ik workshops

'Keramiek bij Anske'
Een bord of schaal beschilderen met glazuur
tot een uniek exemplaar!
Gezellig met een hapje en een drankje.
Maandag en donderdag van 09.30 tot 12.30 uur.
Maandag van 19.00 tot 22.00 uur.
Andere tijden in overleg mogelijk.
Van harte welkom!
Aanmelden en/of informatie:
anskevanomme@casema.nl/06-53682072
Graag tot ziens op Moleneind 26 - Teteringen

IVN-natuurwandeling Dorstse
bossen gezinswandeling
Op zondag 19 februari kan het hele gezin samen met de gidsen spoorzoeken in het bos. Het bos zit vol dieren, maar je
komt ze lang niet allemaal tegen. Vaak laten dieren wel sporen achter, hoe vinden we die? Ogen open, oren spitsen en
je komt heel wat op het spoor. Overdag zien we geen uilen
vliegen - ze gaan in de schemering op jacht naar muizen, maar
uilenballen verraden hun aanwezigheid. Schotse Hooglanders zie je niet over het hoofd en hun uitwerpselen al helemaal niet. En welke beestjes werken die grote hoop weg?
Wat zullen we nog meer vinden? Pootafdrukken, knaagsporen, wildpaadjes ….. ?
Ga mee op een gezellige én spannende speurtocht op zoek
naar al die diersporen. Vertrek om 14.00 uur, vanaf parkeerplaats nabij café Beum, Weth. v. Dijklaan 19, 4849 PG Dorst.
Een gezinswandeling, klein en groot welkom. De wandeling
duurt anderhalf tot twee uur en is vrij toegankelijk.
Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie
kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 17 februari 2017 - Menu 1
Heldere bloemkoolsoep; runderlapje; jus; witte bonen/ snijbonen; aardappelpuree; appelmoes; tweekleurenvla.
Vrijdag 17 februari 2017 - Menu 2
Heldere bloemkoolsoep; spaghettischotel; tomatensaus; geraspte kaas; gemengde salade; tweekleurenvla.
Vrijdag 24 februari 2017 - Menu 1
Gebonden preisoep; kibbeling; remouladesaus; gemengde
groenten; gebakken aardappeltjes; appelmoes; aardbeienvla.
Vrijdag 24 februari 2017 - Menu 2
Gebonden preisoep; varkensragout; worteltjes/peterselie; witte
rijst; appelmoes; aardbeienvla.
Kosten voor de maaltijd € 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 op tafel worden wekelijks geschonken
door Bloemisterij Adriaan Aarts.

Ophalen kaarten Campingcarnaval
Vrijdag de 13e puilde ’t Web helemaal uit. Het voorseizoen
van het campingleven werd namelijk geopend. Een beetje
koud nog, met wat vorst aan de grond, maar dat mocht de
pret niet drukken. Alle plaatsreserveringen zijn vrijwel afgehaald en de reserveringen die niet werden afgehaald zijn via
de vrije verkoop de deur uit. Inmiddels wordt er in ons dorp
volop gehandeld, geruild, etc. om aan kaarten te komen. Het
werd een topavond waar heel veel campinggasten tot laat in

Bent U startende ondernemer of bestaande
ondernemer en heeft u moeite met uw financiële administratie?
Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte,
aanvragen toeslagen, pensioenaanvraag of
lijfrente?
Wij werken met professionele aangifteprogramma’s, ook zeer geschikt voor particuliere belastingaangiften, in het bijzonder voor
fiscaal partnerschap in verband met optimale
verdeling (dit kan vele euro’s verschil maken)
Indien gewenst komen wij bij u aan huis.
Wij helpen u graag tegen gereduceerde tarieven.

Administratieve Dienstverlening
Mevr. M van Soerland
Telefoon: 076-5713442
Mobiel: 0622219391
Mail: M.v.Soerland@ziggo.nl
de nacht zijn gebleven. Carnavalskapel FFF Anders nog bedankt voor de muzikale omlijsting! Top!
We hebben nog ruim 1 week om de voorbereidingen voor
het grote feest op zaterdag 25 februari 2017 rond te krijgen.
Er heeft zich een hele camping-bouwploeg aangemeld om
onze camping in gereedheid te krijgen. Grote klasse voor dit
team! Het animatieteam oefent zich de blubber om een wervelende openingsshow te geven en is bovendien versterkt
met landelijke artiesten. Wat te denken van Het Feestteam
dat het kantinedak eraf zal blazen. Ze starten om 21.15 uur.
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. Ook BaronieTV is
aanwezig voor de nodige opnames. Genoeg te doen dus!
Zorg dat je om 20.00 uur binnen bent en niets gaat missen.
Het animatieprogramma is op onze Faceboeksite te vinden
en binnenkort op diverse plaatsen in het dorp.
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 de 25ste!

CARNAVAL

Opening carnaval en
Totdenringse Ballonfiesta
Zaterdag over ruim een week is het zo ver, de officiële opening van ‘t carnaval op het W. Alexanderplein. Het plein wordt
voor vier dagen omgedoopt tot Sikkenplein door prins Nillis
dun irste, jeugdprinses Jovana, hun gevolgen, Totdenringse
blaaskapellen en uiteraard m.m.v. onze residentie, de Dorpsherberg. De opening start om 14.45 uur met de kapellen.
Vooraf maken de jeugdraad en raad van elf een tocht door
het Sikkenland om de jeugdnar, jeugdpolitieagent, jeugdprinses Jovana en prins Nillis dun irste op te halen. Na de intocht
start voor de 12e maal het Totdenringse Ballonfiesta. De eerdere edities waren een groot succes en de ballonnen kwamen uit alle windstreken van Europa terug. Alle kinderen tot
14 jaar krijgen van het AKV een ballon gevuld met helium met
daaraan een kaartje, waarop zij hun naam en adres kunnen
invullen. Voor de drie kinderen wiens ballonnen het verst komen staan leuke prijzen te wachten. De uitslag wordt in de
Aller-Lei van eind maart bekend gemaakt.
Zorg dat je zaterdag 25 februari op het Sikkenplein bent!
Aansluitend nodigen wij u om 16.00 uur uit voor de lintjesregen in de Dorpsherberg.

Carnavalskerkviering
Het carnaval wordt dit jaar ook weer geopend met een heuse
carnavalsviering in de St.Willibrorduskerk op zaterdag 25 februari om 19.00 uur. Een momentje van carnavaleske bezinning voordat het feestgedruis verder losbarst. De muzikale
begeleiding wordt verzorgd door de Thuisnietouwe, Prins Nillis dun irste en Jeugdprinses Jovana zullen deze mis met hun
raadsleden en gevolgen kleurrijk bijwonen.

Tienercarnaval (9 t/m 14 jaar)
Vanaf zaterdag 25 februari kunnen jullie elke avond hossen
en springen in ’t Web van 19.30 tot 22.30 uur. De DJ zorgt
voor geweldig leuke muziek. Ook jeugdprinses Jovana en
haar jeugdraad en Prins Nillis dun irste met zijn Raad van Elf
komen af en toe langs, om er een geweldig feest van te maken. Zingen, hossen, springen, dansen, kletsen, wat snoepen, een glaasje fris en natuurlijk ook de kusjeskring maken.
Zo worden het geweldige avonden voor jullie. Kom dus allemaal leuk verkleed en denk daarbij aan het motto van dit jaar:
‘we zijn dur onderstebove van’. Bijna alle leuke dingen mogen maar er geldt NIX18. Eenmaal binnen, blijf je binnen tot
je ouders je vanaf 22.00 uur mogen komen ophalen. De toegang is € 3,00, Voor € 10,00 kun alle vier de avonden binnen
(zaterdag tot en met dinsdag). Om iets te drinken of te snoepen moet je consumptiemunten kopen van € 1,50. Een
drankje kost één consumptiemunt.
Voor de ouders/verzorgers: Buiten de genoemde openingstijden acht de Commissie Tienercarnaval van het AKV zich
niet meer aansprakelijk voor toezicht op de deelnemers van
het Tienerbal.
Hulp gevraagd
Het is echter niet mogelijk deze 4 avonden te organiseren
zonder toezicht van volwassenen. Sommigen van jullie hebben zich misschien al vaker ingezet bij de tieners, voor anderen zal het wellicht de 1e keer zijn. Ik spreek uit ervaring dat
het erg leuk is, om de tieners carnaval te zien vieren. De kusjeskring moet je eigenlijk ‘n keer gezien hebben, het is geweldig. Om dit alles mogelijk te maken hebben we iedere dag
minimaal 7 toezichthouders nodig van 19.00 uur tot max.
22.30 uur. Middels deze oproep wil ik jullie vragen of je wat
tijd kan- en wil vrijmaken, om één of meerdere avonden het
tienercarnaval te ondersteunen. Misschien hebben sommigen onder jullie ook vrienden, bekenden, buren, enz. waar-

van je weet of vermoedt dat ze misschien wel een avondje
willen komen helpen, stuur ons dan een e-mail.
Ik hoop van harte dat de kinderen van Teteringen op jullie
kunnen rekenen, zodat we er samen weer voor kunnen zorgen dat het ook voor de jeugdige carnavalsvierders een fijne
en veilige carnaval zal worden. Heel graag hoor ik van jullie
óf-en welke avonden jullie kunnen ondersteunen.
Met carnavaleske groet, Pascal van Bijnen
Commissie tienercarnaval, ALAAF, Kitty.van.bijnen@ziggo.nl

Ziekenbezoek Prins Nillis dun irste
Vele sikken en sikkinnen gaan over ruim een week weer
feestend door ons dorp. 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
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 worden altijd zeer gewaardeerd en vinden dit jaar plaats op zondag 26 februari
tussen 10.30 uur en 12.00 uur. Het bezoek kan zowel thuis
als in het ziekenhuis plaatsvinden. Indien u het ziekenbezoek
op prijs stelt of u kent een familielid, vriend of kennis die dit
op prijsstelt kunt u dit kenbaar maken bij Ernst Horsten van
AKV de Sikken, tel.: 06-13504887 of e-mail: secretaris@akvdesikken.nl

Het G’Ouden Sikkenbal
Carnaval staat weer voor de deur. En we vergeten natuurlijk
onze oudere jeugd uit Totdenringen niet. Daarom zal ook dit
jaar weer 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.

Brakkenbal in ‘t Web
Op zondag 26 februari 2017 organiseren de Mamaloetjes
weer hét Brakkenbal in ’t Web. Een knus en overzichtelijk
carnavalsfeest voor de kleintjes tot ± 8 jaar. Samen heerlijk
springen en dansen. Er is muziek, ranja, iets lekkers én een
goochelaar! De Tobias Magic Show verrast ons met verbluffende goocheltrucs en grappige ballonnen. De kleintjes en
hun ouders/begeleiders zijn van harte welkom van 14.00 tot
16.30 uur. Ondanks onze goede zorg blijven de ouders/begeleiders zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren). Zie ook
www.facebook.com/brakkenbal en blijf op de hoogte van alle
nieuwtjes rondom het Brakkenbal.

CV Lamstralen goes Wild ... ZOOO!
Er is één middag die al sinds 7 jaar met dikke zwarte inkt in
uw agenda moet staan: 'De Lamstralen Kindermiddag'!
Ook dit jaar organiseert CV Lamstralen weer een spetterende middag voor de kleinsten (en hun begeleiding).
Op zondag 26 februari 2017 wordt De Dorpsherberg weer
omgebouwd tot een waar feestpaleis. Dit jaar gaan we de
wildernis in dus zet de zolder op zijn kop en haal je apen, tijger of tarzanpak tevoorschijn. Er zijn diverse spellen te beleven voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar, voor ranja en
een zakje chips wordt gezorgd, de entree is helemaal gratis!
Na het succesvolle concept van de afgelopen jaren kan een
daverende act niet ontbreken, de kids worden meegenomen

in de carnavalssfeer door een bijzonder bekend tweetal…
Zeg het voort en neem al je vriendjes
en vriendinnetjes mee!! De CV Lamstralen kindermiddag begint om 13.30
uur en duurt tot ± 17.00 uur.

Jeugdoptocht
Wat een geweldige carnavalsoptocht
hebben we vorig jaar gehad!! Super
was het om te zien dat de kinderen in
Teteringen zoveel enthousiaste, creatieve en verassende ideeën hadden.
Soms met een beetje hulp van papa
en mama en soms helemaal zelf bedacht en geknutseld. We hopen dat de
optocht van vorig jaar jullie zo enthousiast heeft gemaakt dat jullie dit jaar
weer met veel plezier willen meelopen.
Dit jaar is het motto ‘we zijn dur onderstebove van’. Wij denken dat hier net
als vorig jaar een hoop leuke dingen
mee te doen zijn. Het hoeft niet moeilijk te zijn, een versierde bakfiets, een
zelf geknutseld bord, iets wat je uitbeeldt met een groep. Wat
is er leuker dan samen met de kinderen uit de buurt, uit je
klas of je beste vriend(in) iets te knutselen, te bouwen en/of
samen te bedenken. Dit kun je dan laten zien aan al die
enthousiaste mensen die aan de kant van de weg staan om
naar de mooie optocht te kijken. Natuurlijk kun je weer strijden voor die felbegeerde 1e prijs! Uiteraard krijgen alle kinderen die hebben meegedaan een medaille.
Je kunt je gratis inschrijven op verschillende manieren: print
het inschrijfformulier van de site akvdesikken.nl (kopje activiteiten, optocht) en tot 1 uur voor de optocht in de Dorpsherberg. De prijsuitreiking is op maandag om 18.30 uur in de
Dorpsherberg. We hopen dat jullie net als vorig jaar weer
meelopen om er een kei leuke en gezellige carnavalsoptocht
van te maken! Dit jaar wordt weer gestemd voor de optocht
publieksprijs via www.akvdesikken.nl
Er is één publieksprijs voor de Seniorenoptocht en één voor
de Juniorenoptocht. Op de website kan een stem worden
uitgebracht voor Senioren bij de naam van de deelnemer en
bij de Junioren bij het deelnemende nummer!

Kindercarnaval
Ook dit jaar is er op dinsdag 28 februari v.a. 13.45 uur weer
‘n middag speciaal voor de Sikskes en Sikkinneks in ’t Web.
Je mag komen hossen en springen op deze middag als je
tenminste op de basisschool zit hier in Teteringen. Maar natuurlijk ook als je op het speciaal onderwijs of een andere
school zit in een andere gemeente en je woont in Teteringen.
Om mee te kunnen feesten, vragen we aan jullie een kleine
bijdrage van € 1,50. Hiervoor krijg je van ons twee keer wat

te drinken en wat lekkers. Ook Prins Nillis dun irste en zijn
gevolg en Jeugdprinses Jovana met de jeugdraad zijn weer
van de partij. We gaan met er met z’n allen een gezellige middag van maken zo dat we der ondersteboven van zijn.
Die middag is ook de verkiezing van de nieuwe jeugdraad
voor 2018. Wil je je hiervoor opgeven, lees dan goed in het ‘t
Sikkeblaoike wat je moet doen om je hiervoor op te kunnen
geven.
Zit je niet op de basisschool dan mag je deze middag niet
binnen, maar net als papa en mama pas om 16.00 uur wanneer de nieuwe jeugdraad bekend wordt gemaakt. Vanaf die
tijd zijn wij ook niet meer verantwoordelijk voor de aanwezige

GOEDKOOPSTE in de regio. OPSLAG particulier en zakelijk vanaf 1 m2. Vorstvrij, beveiligd
en droog. GOED bereikbaar. 076-3033544
www.markoever.nl info@markoever.nl

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Thuiskapster, professioneel en ervaren. Voor dames, heren
en uw kids. Overdag en ‘s avonds. Info, tel.: 06 - 21558173.
Tot ziens!
Hulp in de huishouding/interieurverzorgster gevraagd voor
één à twee dagdelen per week in Teteringen.
Tel.: 076 - 5300471 (na 19.00 uur)

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:
Verwarming - Gas - Water - Riolering
Ventilatie - Dakbedekking - Loodgieterswerk
Sanitair - Onderhoud - Storingsdienst 24 uur
Hoolstraat 65 - 4847 AB Teteringen - Tel.: 076-2600062 - Mob.: 06-51563975 - www.michelzandvliet.nl
kinderen, wij hebben dan geen overzicht meer. Dus
heeft u nog jonge kinderen, zorg dan dat u hen om
15.45 uur zelf kan opvangen als de grote deuren
opengaan.

La Grand Finale du Carnaval
Jaja, wij voelen het al, het wordt weer carnaval! Ook
dit jaar sluiten we dit feest af met La Grande 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 zoals de dames van de raad van
11, El en José, William en Tinus en Anya. 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 de DIA-kantine te komen
voor ‘La Grand Finale du Carnaval’. Op Volle Toeren!

M
FYSIO

Mama Café - Kom verkleed!

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

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 nor- Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Revalidatie tijdens en na kanker
maal 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
www.my-fysio.nl
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 CarnaPraktijk Fysiotherapie
val genieten. Tot de 15e en/of de 17e, alaaf!

W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen

Weekend agenda ’t Web
Vr. 17 febuari van 14.00 tot 16.00 uur
Parkinsoncafé
Vr. 17 febuari van 18.00 tot 21.30 uur
Carnavalsdisco Jeugdcomité
Vr. 24 februari t/m di. 28 februari
Carnaval 2017
Vr. 10 maart van 14.00 tot 17.00 uur
Nostalgiemiddag Mooie en gezellige muziek met filmbeelden

076 7510345

“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.”
Ellen Oostdam
Uitvaartverzorgster

KONINGSDIJK 24 - 4905 AP OOSTERHOUT

tel.: 0162-453159 - www.drukkerijzopfi.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

