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Wij zijn trots op onze parochie-gemeenschap: veel mensen,
die hun houvast en geloof zoeken en vinden in het samen
kerk zijn. Wij prijzen ons gelukkig dat naast het pastoraal
team veel vrijwilligers zich actief inzetten om dit mogelijk te
maken. Denk bijvoorbeeld aan velen die zich inzetten voor de
verzorging van de erediensten, de prachtige koorzang in onze
kerk, de liturgische werkgroep, het onderhoud van de kerk en
niet te vergeten onze prachtige begraafplaats.
Zoals aangekondigd vinden er in 2017 enkele wijzigingen in
het pastoraal team plaats.
Wij verwelkomen twee nieuwe pastores, die gaan wonen in
de pastorie bij de Franciskerk. Zij gaan hun goede werken inzetten in de gehele Augustinusparochie. Wij kijken uit naar
een goede samenwerking.
Het zal u niet ontgaan zijn: de verweerde muur rond de begraafplaats is geheel gerestaureerd en ziet er weer prima uit.
Komend jaar willen we het Willibrordus kerkgebouw een grote beurt geven: de glas in lood beglazing rondom moet goed
worden nagezien (onlangs kwam tijdens een stormwind een
deel van het rondvenster aan de voorzijde naar beneden) en
waar nodig gerepareerd en verstevigd, rondom zijn de platte
daken aan vervanging toe en op verschillende plaatsen moet
het metsel- en voegwerk worden hersteld. Dank zij de monumentstatus ontvangen we subsidie van het Nationaal Restauratiefonds, maar we moeten als geloofgemeenschap nog
steeds een aanzienlijk bedrag zelf opbrengen.
Zowel voor de personele kosten als voor het onderhouden
van het kerkgebouw steunen wij op uw bijdragen. Daarvoor
zijn we u bijzonder dankbaar en graag rekenen we er in 2017
ook weer op.
Indien mogelijk kunt u met uw bijdrage rekening houden met
een minimum van € 116,00 per jaar.
Uw bijdrage geldt voor de belasting als een gift en als u die
voor 5 jaar vastlegt dan geeft de fiscus u extra voordeel (daarvoor is een notarisakte niet meer nodig wij helpen u hier graag
mee).

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

Augustinusparochie
Kerk H. Willibrordus
Kerkstraat 1
4837 RM Teteringen

U kunt uw bijdrage
overmaken op bankrekening NL02 RABO
01509 93 323. U kunt
ons ook machtigen
voor een vast bedrag
per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Heeft u al
een machtiging gegeven en wilt u het bedrag verhogen,
dan kunt u dat eenvoudig regelen door even te bellen dankuwel!
Met vriendelijke groet,
de kerncommissie van de Willibrordus-parochiekern
Openingstijden parochiecentrum:
Werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur, tel.: 076-571 3203.

www.meerberg.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 22 januari
10.00 uur
Eucharistieviering - Pater SVD - m.m.v. Cantara
Misdienaars Mattijs de Haas; Anna Raets; Erika van den Broek
Intenties
Johan van Beek; ouders Akkermans-v. Loon; Marieke
Wohrmann; Jan van Gurp; Herman Damen; Jacques
en Pop Oomen-Verpaalen; Ria v.d. Boomen e.v. Harry
van Geffen; Louise Hoeben; Jacques Alberts; Coby
Oomen-Boot; overl. fam. Oomen-Willemse; Christ
Rombouts; Ivonne Kremers – Vandemeulebroeke.
Dinsdag 24 januari
19.00 uur
Eucharistieviering - Pater SVD
Donderdag 26 januari
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater SVD

Sacramenten van laatste periode
Zondag 6 november 2016 is Tibbe Fijneman gedoopt. Tibbe
is de zoon van Jeroen Fijneman en Renate van den Akker.
Tibbe is het broertje van Yenthe en Lonne.
Vrijdag 23 december 2016 is het kerkelijk huwelijk ingezegend in onze kerk van Roel Brouwers en Simone Buiks.
Zondag 8 januari 2017 is Hein Smits gedoopt. Hein is de
zoon van Arno Smits en Hanneke de Bruijn. Hein is het broertje van Teun en Anne.
Uit het pastoraal team
Laat je kennen! De Augustinusparochie houdt de adresgegevens van haar parochianen graag actueel. Bijvoorbeeld, als
iemand nieuw in onze parochie komt wonen of als iemand
gaat verhuizen naar een verzorgingshuis. En ook, als iemand
overlijdt, weet uw parochie dit en zal zij hen geen brieven of
Parochieblad meer sturen. Omdat te kunnen maakt de Augustinusparochie gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke
Leden Administratie). SILA werkt samen met Basis Registratie Personen (BRP) van de overheid. De overheid wil dat niet
meer en het lijkt of zij kerk en geloof nog meer terug wil dringen uit de samenleving. In de Tweede Kamer is hier al een
voorstel over aangenomen, maar het is nog niet te laat! U
kunt uw mening hierover geven via de internetconsultatie.
Ga op internet en vul de internetconsultatie in. Doe het snel,
want reageren kan maar tot 3 februari 2017.
Meedoen is eenvoudig. Via de internetconsultatie kunt u uw
mening onder de aandacht brengen bij de overheid. Daarom
vragen wij u: Vul hem in. U helpt er uw parochie mee, want
we vinden het belangrijk dat u in beeld bent bij ons.
Hoe kunt u reageren?
Ga naar www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren
Geef aan waarom u vindt dat de basisregistratie personen
(BRP) gegevens met blijven doorgeven aan SILA, zodat mensen in beeld blijven bij de Augustinusparochie. Vul daarna uw
naam in; deze wordt niet gepubliceerd tenzij u toestemming
geeft.
Wij willen u nu reeds bedanken voor de moeite die u wilt nemen om mee te doen!
Pastor Ben Hendriksen
Bovendonk
Op 8 januari j.l. kwamen de studenten en medewerkers van
de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven bij elkaar voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Rector Schnell
blikte in zijn nieuwjaarstoespraak terug op 2016 en keek
vooruit naar 2017.
Rector Schnell memoreerde dat in het najaar vier alumni van
de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de priesterwijding ontvingen en één de diakenwijding. Hij sprak over de
herschikking van taken binnen de staf, waarbij Ben Hartmann
studiecoördinator is en diaken Vincent de Haas vormingscoördinator is. Onder meer ook sprak de rector over het af-

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

scheid van Patricia Valkenburg als secretaresse van de opleiding. Zij is opgevolgd door Hanneke Oomen. De opleiding
startte het studiejaar met zes eerste jaars. Er zijn momenteel
20 studenten.
Rector Schnell noemde in zijn toespraak twee jubilea. Bisschop Liesen is op 28 januari 2017 vijf jaar bisschop van Breda. Norbert Schnell prees zijn grote betrokkenheid bij de opleiding. Tijdens de lesweekenden geeft de bisschop iedere
zaterdagochtend exegese. Hij is zelf voor de eucharistieviering aanwezig. Rector Schnell wenste hem nog vele goede
jaren in het bisdom toe. In 2017 gedenkt de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk dat twee eeuwen geleden op deze
plaats een priesteropleiding begonnen is. Op 15 januari 1817
vestigden zich drie professoren en enkele tientallen studenten op Bovendonk.
De rector sprak de hoop uit op een goed jaar en nodigde de
aanwezigen uit voor een gezellig samenzijn en een broodmaaltijd in de refter van Centrum Bovendonk.
Vormsel 2017
Op vrijdag 2 juni 2017 is de viering van het sacrament van het
vormsel in de h. Willibrorduskerk in Teteringen. Alle kinderen
uit groep 8 zijn uitgenodigd om het vormsel te ontvangen, als
zij dat willen.
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, 12 februari
2017, is er gelegenheid om vragen te stellen over de vormselviering en het project.
Graag horen we of uw kind het vormsel wil ontvangen. De
aanmelding kan digitaal naar e-mailadres 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.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 22 jan. 11.30 uur: Oecumenische viering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.

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!

Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 22 jan.: Kerk gesloten. Viering in Michaelkerk om 11.30 uur!
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
De Ark
Zo. 22 jan. 10.00 uur: Ds. H. Bouma; Bilthoven.
Vredeskerk
Zo. 22 jan. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

www.kober.nl

GÉÉN ALLER-LEI?
0165 - 578222!

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

DORPSRAAD TETERINGEN

Een seniorenwoning,
iets voor u?
Tijdens een geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari jl. van de Dorpsraad in ‘t
Web is de bouw van veel nieuwe woningen in Teteringen aan
de orde geweest. Deze bouw is vooral gericht op jonge alleenstaanden of gezinnen en op starters op de woningmarkt.
Het aandeel sociale huurwoningen is zeer beperkt. Alleen
aan de Aanstede zijn enkele sociale huurwoningen gepland.
Diverse inwoners verbazen zich erover dat er geen koop- of
huurwoningen worden gebouwd voor ouderen (zonder trappen!). Ouderen blijven veel langer in hun eigen huis wonen,
maar ervaren wel steeds meer problemen met het traplopen
en andere voorzieningen in hun huis. Ook veel ouderen willen
kleiner gaan wonen. Hierdoor komen huizen vrij voor gezinnen die willen doorstromen naar een gro-tere woning. Om deze reden wil de Dorpsraad de vraag naar seniorenwoningen
inventariseren.
Mocht u belangstelling hebben om binnen nu en drie jaar te
verhuizen naar een seniorenwoning, wilt u dan uw naam, adres en emailadres doorgeven aan het secretariaat van de
Dorpsraad: secretariaat.drt@xs4all.nl
Op basis van uw reacties zullen wij samen met u bij de gemeente Breda aandringen op de bouw van seniorenwoningen in Teteringen.

WWW.DORPSRAADTETERINGEN.NL
Als de datum u niet schikt, neem dan contact op met de cursusleiding.
Kijk eens op de website om een goed beeld te krijgen wat het
allemaal inhoudt en wat er allemaal al is geregeld. Kijk op
www.hartslagnu.nl en www.stichtingheartsafeteteringen.nl
Contactpersonen van Stichting Heartsafe Teteringen zijn:
Jan Spruit (voorzitter), e-mail: jspruit.pronk@ziggo.nl; tel.: 0613247822; Coen Hofland (secretaris), email: crhofland@ gmail.com; tel.: 0625433025; Hans Verkuyl (penningmeester en ‘trekker’), e-mail: j.verkuyl@hetnet.nl; tel.: 5878966.
Wij werken samen met de EHBO-vereniging Teteringen ‘helpt elkander’.

Wij hebben vrijwilligers nodig
In de cirkels rondom de negen AED’s in Teteringen zijn voldoende vrijwilligers nodig die kunnen reanimeren en een AED
bedienen. Deze vrijwilligers vormen samen één netwerk voor
Teteringen, zodat er altijd binnen 6 minuten iemand geholpen
wordt bij ‘n hartstilstand. Met name in de kerkdorpen zoals Teteringen, Ulvenhout en Prinsenbeek is dat van groot belang.
Een groot aantal mensen in Teteringen is al opgeleid. Aan
hen vragen we zich aan te melden bij ‘Hartslag Nu’ als dat
nog niet gebeurd is. Bent u al aangemeld en u wilt ons helpen het netwerk te vergroten? Laat het ons weten!
Wilt u de cursus volgen bij de EHBO-vereniging? Meldt u zich
dan bij ehboteteringen@live.nl
Er zijn (geringe) kosten (€ 20,00 per avond) aan verbonden.
De kosten komen voort uit de zaalhuur van de ‘t Web en de
vergoeding voor de instructeur. Kom a.u.b. als u zich op gegeven heeft, anders zit men te vergeefs op u te wachten en
bezorgt u de EHBO-vereniging onnodig de gemaakte kosten.

Wonen met ongemak
Het zeer treffend stukje in Aller-Lei dd 4 januari, is me uit het
hart gegrepen en heeft me aan het denken gezet.
Worden de ondergrondse containers uit milieu-oogpunt geplaatst of is het de bezuinigingsdrift? Ook ik zie niet in waarom het beter is dan het huidige systeem, ik vraag me af of
hier feiten uit onderzoeken of het wensdenken deze keuze
heeft bepaald.
De ambtenaren uit onze gemeente kunnen de ondergrondse
containers voor een habbekrats inkopen. De gemeente Pijnacker heeft nu ondergrondse containers en gaan over op (u
raad het al) Kliko’s. Misschien dat de knappe koppen uit onze
gemeente, die zich bezig houden met deze operatie, hun
licht op kunnen steken bij hun collegea in Pijnacker. Dat zijn
ervaringsdeskundigen. Dan kunnen wij, in het kader van
‘Wonen met gemak’ weer met een gerust hart gaan slapen.
Teteringen 8 januari 2017, Antoon Boomaars

CARNAVAL

Carnavalskledingbeurs
AKV ‘De Sikken’ organiseert op zaterdag 28 januari van
11.00 uur tot 16.00 uur weer een Carnavalskledingbeurs in
Dorpshuis ‘t Web.
Heb je nog bruikbare carnavalskleding en/of accessoires die
je zelf niet meer gebruikt en wil je deze te koop aanbieden,
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 voor een tafel
bij de bar in Dorpshuis ’t Web. Naast 2e handskleding zal er
door het AKV ook nieuwe carnavalskleding en accessoires
aangeboden worden. Voor ieder wat wils.
Wij nodigen iedereen van harte uit om tijdens de Carnavalskledingbeurs zijn carnavalsgarderobe uit te komen breiden.
Toegang is uiteraard gratis.
Kijk voor meer informatie op www.akvdesikken.nl

‘Sikkenkop’, waaraan elk jaar een nieuw jaartal wordt toegevoegd en tevens ontvangt u het nieuwe jaarembleem van
AKV de Sikken. Deze worden u uitgereikt tijdens de speciale
‘Vrienden van de Sikken’-maaltijd op vrijdagavond met carnaval, U wordt daar als gast uitgenodigd om u te bedanken
en gezellig het carnaval te starten.
Steun het carnaval in ons dorp en meld u aan door te mailen
met vriendenvandesikken@akvdesikken.nl
U kunt zich ook via een betaling aanmelden op IBAN NL78
RABO 0150992440 t.n.v. AKV de Sikken, Teteringen o.v.v.
‘Vrienden van de Sikken’ en uw naam en adres.
Alvast bedankt voor uw steun.
De Bokkepoot

KONINGSDIJK 24 - 4905 AP OOSTERHOUT

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

Carnaval vrijwilligers gezocht
Vind je Carnaval gezellig en vind je het leuk om je in te zetten
voor je dorp dan zijn wij op zoek naar jou. Carnaval wordt elk
jaar georganiseerd door vrijwilligers. Zonder hun geweldige
inzet zou dit feest niet mogelijk zijn.
Wij zijn op zoek naar ondersteuning bij verschillende festiviteiten. Hou je bijvoorbeeld van techniek, wil je ouderen begeleiden, of helpen bij de optocht, ballonenfiësta, wil je je
ehbo-diploma toepassen of het verkeer regelen. Er is altijd
wel een plekje die bij je past en wij kunnen je hulp erg goed
gebruiken.
Heb je belangstelling of vragen, neem gerust contact met
ons op of kom een keer kijken bij de voorbereidingen. Email:
secretaris@akvdesikken.nl Website: www.akvdesikken.nl.

Wordt ook U vriend of
vriendin van de Sikken?
De club ‘Vrienden van de Sikken’ bestaat uit mensen die carnaval in Totdenringen een warm hart toedragen. Dankzij hun
steun is het mogelijk om carnaval in ons dorp te organiseren.
Te denken aan de Carnavalsoptocht voor kinderen en senioren, de Ballon Fiesta, het G’Ouden Sikkenbal, het ziekenbezoek door Prins, gevolg en Jeugdraad, de tieneravonden
waar zo’n 250 tieners gezellig kunnen feesten, de kindermiddag met de Jeugdraadverkiezing, de lampionnenoptocht en
de Sik-verbranding als afsluiting van carnaval.
Al deze activiteiten kosten geld. In 1989 is daarom de club
‘Vrienden van de Sikken’ opgericht die met donaties het carnaval in Totdenringen financieel steunt. De jaarlijkse bijdrage
is € 55,55. Voor deze bijdrage krijgt u een prachtige metalen

Hét adres
voor al uw
gelegenheidsdrukwerk
Afspraak ook ‘s avonds mogelijk
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 Nicoline, 15 jaar ervaring. Knipcursus volgen?
www.styleline.nl - tel.: 06 - 12158097.
Thuiskapster, professioneel en ervaren. Voor dames, heren
en uw kids. Overdag en ‘s avonds. Info, tel.: 06 - 21558173.
Tot ziens!

TTV Open winter tennistoernooi Teteringen
‘It giet wer oan….fanaf 4 maart’
In 1997 is de laatste Elfstedentocht gereden. Het is nog maar de vraag of deze
tocht in 2017 kan worden gereden. Volgens
de nieuwe regels moet je dan ook nog een valhelm dragen ...
Vast staat wèl dat óók in 2017 de alternatieve Elfstedentocht
wordt getennist tijdens het 22e Open winter tennistopernooi
van Teteringen.
Dit toernooi van de Teteringse Tennisvereniging wordt van 4
t/m 12 maart 2017 gehouden. Gespeeld wordt in de categorieën 17+ en 45+, vanaf niveau 4.
Er wordt gespeeld in de categorieën: heren-, dames- en gemengd- dubbel speelsterkte 4, 5, 6, 7 en 8, op basis van
actuele rating.
Deelnemers uit vele verenigingen komen ieder jaar terug! Zij
voelen zich ‘Hertlik wolkom”. De relaxte sfeer, de loterij, de
mooie prijzen, de ook in de winter prima te bespelen ‘smashcourtbanen’ zijn daarbij belangrijke factoren. Net als het
onvoorspelbare weer.
De wedstrijden worden gespeeld op de 6 (ZES) verlichte
smashcourtbanen van TTV aan de Donkerstraat te
Teteringen.
Inschrijving is tot 17 februari 2017 (12.00 uur) mogelijk via
www.teteringsetennisvereniging.nl of www.toernooi.nl

Teterings
Driebanden Kampioenschap
Tussen Kerst en Oud & Nieuw heeft de strijd plaatsgevonden
om het Driebanden Kerst Kampioenschap van Teteringen.
Het was weer een goed en geslaagd kampioenschap waar
40 deelnemers met alle bekende lokale namen aanwezig
waren. Op dinsdag, woensdag en donderdag vonden de voorrondes plaats en na deze drie dagen strijden, bleef er een
verrassende finaledag over waar uiteindelijk de finalepartij
tussen Jurgen Steutel tegen Pietje Hendrickx tot stand kwam.
Jurgen Steutel werd de ‘nieuwe’ 7e Teteringse Driebandenkampioen.
Alle sponsors en medewerkers bedankt!

Fotoclub Teteringen exposeert
De fotoclub uit Teteringen maakt zich weer op voor haar
tweejaarlijkse expositie. De 20 leden zijn daartoe de afgelopen tijd enthousiast aan de slag gegaan met het maken van
voornamelijk fotoseries. Dit heeft zeer gevarieerd fotowerk
opgeleverd en geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om het resultaat te komen bekijken.
Fotoclub Teteringen is een club van vrijetijds fotografen die
van elkaar willen leren en elkaar willen stimuleren. Eens in de
veertien dagen komen de fotografen bijeen om elkaars werk
te bespreken en soms ligt er een thema aan ten grondslag.
Het in beeld brengen van een alledaags plein als het Willem
Alexanderplein in Teteringen is daar een voorbeeld van. Dit
thema leverde echter dermate verrassende beelden op dat
besloten is een deel,van deze foto's ook in de expositie op te
nemen.
De expositie loopt van 4 februari tot en met 4 maart en is te
zien in de tentoonstellingsruimte op de 1e verdieping van de
Nieuwe Veste (Centrum voor de kunsten Breda), Molenstraat
6 in Breda. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 8.3021.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur. De toegang is gratis.
Meer informatie over Fotoclub Teteringen is te vinden op
www.fotoclub-teteringen.nl

Mama-café 18 en 20 januari
Staat het al bij jullie op de agenda/weekplanner? De eerstkomende mama-café edities zijn op woensdag 18 en vrijdag 20
januari as. in ‘t Web, inlopen tussen 10.00 en 12.00 uur. KiK
Kinderopvang verzorgt rond de klok van 11.00 uur een geweldige poppenkast! Komt dat zien! Ideaal voor kindjes tussen 0-4 jaar en hun (groot)ouders. Tot dan in ‘t Web!

Dansen met live-muziek
Zaterdag 21 januari v.a. 21.00 uur is het weer dansen met
live-muziek in De Dorpsherberg. De entree bedraagt € 5,00
(zie ook Facebook: dansavond Teteringen).

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 20 januari - 2017 Menu 1
Heldere selderijsoep; kibbeling; remouladesaus; savooyekool; gebakken aardappeltjes; rabarber; vruchtenyoghurt.
Vrijdag 20 januari - 2017 Menu 2
Heldere selderijsoep; gehaktbal; jus; hutspot; rabarber;
vruchtenyoghurt.
Vrijdag 27 januari
Erwtensoep; roggebrood met spek; pannenkoekjes; rietsuikerstroop; appelmoes; vruchtenkwark .
De kosten voor deze maaltijd zijn € 8,50 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag voorafgaande telefonisch te reserveren In het
Dorpshuis, 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.

Weekend-aganda ‘t Web
22 januari van 15.00 tot 18.00 uur
Muziekcafé ‘The Song Factory’
28 januari van 11.00 tot 16.00 uur
Carnavalskledingbeurs
12 februari van 14.00 tot 17.00 uur
Muziekcafé ‘The Small Town Big Band’

Winters zonnetje
Vanaf zijn hoge troon, ontstaan uit kruiend ijs, zwaait hij met
zijn beijzelde scepter over het kille firmament. Een norse blik,
slechts deels zichtbaar door een witte baard met daarin flonkerende ijskristallen. Een vrouw, kinderen, familie, of vrienden
die zijn hart zouden kunnen verwarmen, heeft hij niet en aan
daten doet hij niet. Als het hem niet zint, gaat hij tekeer. Men
hoort dan een huilende wind of nog erger, hij zorgt voor een
ziedende storm. Schaterlachen doet hij zelden. We spreken
hier over de heerser van de maand, waarin wij ons thans bevinden. Zijn naam is Koning Winter. Als men bij het naar buiten gaan te dunne kleding draagt, of de verwarming in huis is
kapot, dan volgt een kille confrontatie. Men kan dan niet anders, dan zich uiten met bibberende stem. En daar geniet hij
van. “Ze sidderen door mij”, gniffelt hij dan, ditmaal met een
zuinig glimlachje. Dit invloedrijke personage heerst de komende maanden over de natuur. Meestal gaat het goed,
vooral als hij ligt te slapen op zijn keihard bevroren sofa. Maar
als hij dan met het verkeerde been de eerste stap zet, pas
dan maar op. Hij begint dan bij voorkeur ’s nachts met een
tocht over de velden en door de straten. Maar doe geen
moeite door midden in de nacht uit je slaapkamerraam te kijken, want je ziet hem niet. De gevolgen van zijn nachtelijke
werk worden pas merkbaar bij het ochtendgloren. Het zicht
door de ruiten van de auto’s is belemmerd door de vorst, de
grond is keihard en dan is er ook nog kans op mist en ijzel.
Ruiten krabben, winterbanden en slotontdooier, je wordt er
nog door aan het werk gezet en op kosten gejaagd ook!
Soms komt hij op het idee om met zijn koude adem over de
wolken te blazen en die daarna leeg te schudden. Wij zien
dan het resultaat: Sneeuwvlokken vallen uit de lucht. En als
er dan een flinke laag sneeuw is gevallen, is hij tevreden. Alles
wit en vooral ’s avonds heerst er stilte, winterstilte. Op zich
geen nadeel en er volgt zelfs iets wonderlijks. Want als hij de
volgende dag kinderen in de sneeuw ziet spelen of gezinnen
ziet schaatsen op natuurijs, dan raakt hij vertederd door het
schouwspel. Zijn hart wordt boven elke verwachting verwarmd, waardoor zelfs zijn troon begint te smelten. En hij
lacht vrolijk. We kunnen dat waarnemen door een plotseling
opkomend winters zonnetje. En wat doe je dan zelf? Glimlachen natuurlijk!
(TW)

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

Uitbreiding Nordic-WalkingNordic Walking is een intensieve vorm van wandelen m.b.v. speciaal ontwikkelde wandelstokken,
‘poles’ genaamd. Het enthousiasme is zo groot, dat
we nu in 2017 gaan uitbreiden! Behalve de woensdag- en donderdagochtend gaan we nu ook op
maandagmiddag Nordic Walken. We geven naast
les aan gevorderden ook les aan beginners. De
eerstvolgende basiscursus start in de maand februari en wordt gegeven door een ervaren gecertificeerde instructeur die de juiste techniek aanleert.
Nordic Walking is een fantastische manier van sporten en bewegen in groepsverband, je doet sociale
contacten op terwijl je sportief bezig bent met bewegen in de buitenlucht, het is een fysieke activiteit
in de vrije natuur. Het is geschikt voor geoefende
sporters, maar ook voor mensen met lichte beperkingen. NWBreda heeft 95 enthousiaste wandelaars
verdeeld over 5 groepen die in het Mastbos wandelen. Deze groepen worden elke week begeleid door
gecertificeerde gidsen die steeds weer een andere route
uitzetten. De wandelingen beginnen met een warming-up
en eindigen na 1 of 1½ uur met een cooling down. Daarna
is het napraten in restaurant de Boschwachter onder het
genot van een kopje koffie. Tevens organiseren wij drie
keer per jaar een thema wandeling ergens in de regio.
Dus, wilt u uw lichamelijke en mentale conditie verbeteren,
ga naar www.nwbreda.nl en neem contact op met onze
contactpersoon: dhr. P. Janssens, tel.: 5209699.

Mantelzorgers in 2017

M
FYSIO

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

Steunpunt informele zorg Breda (StiB) ondersteunt mantelzorgers zo goed mogelijk op maat, bijvoorbeeld met
themabijeenkomsten en ondersteuningsgroepen. Op vrijTevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
dagochtend 27 januari is er een themabijeenkomst ‘grenRevalidatie tijdens en na kanker
zen stellen’ voor mantelzorgers. Op donderdagmiddag 2
februari start de ondersteuningsgroep voor mantelzorgers
van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
www.my-fysio.nl
Meer informatie vindt u op www.stib-breda.nl. Aanmelden
kan via info@stib-breda.nl of 076- 750 32 00.
Themabijeenkomst ‘grenzen stellen’
Praktijk Fysiotherapie
Alleen als mantelzorgers goed voor zichzelf zorgen, houW.
Alexanderplein
11 4847 AL Teteringen
den ze de zorg voor een ander lang vol. Maar hoe doen
mantelzorgers dat in alle drukte: goed zorgen voor zich076 7510345
zelf? Mantelzorgers leren het tijdens deze themabijeenkomst vol advies en praktische tips. Deze vindt plaats op vrijdag 27 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur op Heerbaan 100,
Breda. Geïnteresseerden zijn ook van harte welkom op de
andere themabijeenkomsten ‘positief leren denken’ op 27
maart en ‘organiseer je hulptroepen’ op 19 juni. Deelname is
gratis, vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld.
Ondersteuningsgroep NAH
Zorgen voor een partner, kind of ander familielid met NAH
vraagt veel energie en inlevingsvermogen. Mantelzorgers van
mensen met NAH kunnen gevoelens van verlies ervaren.
Ondersteuning kan helpen meer grip te krijgen op de situatie.
In deze ondersteuningsgroep staat u als mantelzorger centraal, er is veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en we
gaan in op thema’s die vanuit de groep naar voren komen. In
totaal zijn er drie bijeenkomsten van 14.00 tot 16.00 uur op
Heerbaan 100, Breda. De kosten voor deelname bedragen €
25,00.
Het complete aanbod voor mantelzorgers in Breda is te vinden op: www.stib-breda.nl/agenda2017

OPEN DAGEN

10.00 - 13.00 uur

De Nassau
De la Reijweg 136 Breda
www.denassau.nl

zaterdag 11 februari 2017

10.00 - 14.00 uur

De Nassau
Paul Krugerlaan 2 Breda
www.denassau.nl

zaterdag 11 februari 2017

10.00 - 14.00 uur

De Rotonde
Groene Woud 2 Breda
www.derotondebreda.nl

zaterdag 11 februari 2017

10.00 - 14.00 uur

Graaf Engelbrecht
Ganzerik 3 Breda
www.graafengelbrecht.nl

zaterdag 4 februari 2017

10.00 - 14.00 uur

International School Breda
Mozartlaan 27 Breda
www.isbreda.nl

school is op afspraak te bezoeken

Markenhage Daltonschool
Emerweg 29 Breda
www.markenhage.nl

zaterdag 4 februari 2017

10.00 - 14.00 uur

Mencia de Mendoza Lyceum
Mendelssohnlaan 1 Breda
www.mencia.nl

zaterdag 11 februari 2017

10.00 - 14.00 uur

Mencia Sandrode
Akkermolenweg 2D Zundert
www.sandrode.nl

dinsdag 14 februari 2017

18.30 - 21.00 uur

Michaël college
Emerweg 31 Breda
www.michaelcollege.nl

zondag 5 februari 2017

Newmancollege
Verviersstraat 4 Breda
www.newmancollege.nl
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gymnasium

zaterdag 28 januari 2017

●

atheneum

De la Salle
Sportlaan 1 Baarle-Nassau
www.delasalle.nl

●

havo

10.00 - 15.00 uur

mavo (theoretische leerweg)

zaterdag 11 februari 2017

gemengde leerweg

Christoffel
Rijnesteinstraat 1 Breda
www.christoffelbreda.nl

kaderberoepsgerichte leerweg

OPEN DAG

specifiek vmbo

SCHOOL

praktijkonderwijs

C E N T R A L E A A N M E L D I N G voor leerlingen voor het gehele voortgezet onderwijs in
Breda op de school van uw keuze op dinsdag 7 maart en woensdag 8 maart 2017
tussen 17.00 en 20.30 uur

basisberoepsgerichte leerweg

VOORTGEZET ONDERWIJS BREDA

w w w. v o b r e d a . n l
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Middle years
programme
IB DP
●

●

●

●

●

●
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●

10.30 - 14.30 uur

●

●

●

zaterdag 11 februari 2017

10.00 - 14.00 uur

●

●

●

●

Onze Lieve Vrouwelyceum
Paul Windhausenweg 11 Breda
www.olvbreda.nl

zaterdag 4 februari 2017

10.00 - 14.00 uur

●

●

●

Orion Lyceum
Emerweg 27 Breda
www.orionlyceum.nl

zaterdag 11 februari 2017

10.00 - 14.00 uur

●

●

Praktijkschool Breda
Frankenthalerstraat 17 Breda
www.praktijkschoolbreda.nl

donderdag 16 maart 2017

16.00 - 20.00 uur

Prinsentuin van Cooth
Tuinzigtlaan 10 Breda
www.prinsentuinvancooth.nl

zaterdag 4 februari 2017

10.00 - 15.00 uur

●

●

●

●

Scala
Meulenspie 2 Teteringen
www.scalabreda.nl

zaterdag 11 februari 2017

10.00 - 15.00 uur

●

●

●

●

Stedelijk Gymnasium Breda
Nassausingel 7 Breda
www.gymnasiumbreda.nl

zaterdag 4 februari 2017

10.00 - 14.00 uur

Tessenderlandt
Van Riebeecklaan 2 Breda
www.tessenderlandt.nl

zaterdag 11 februari 2017

10.00 - 15.00 uur
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