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Feestelijke opening
van de Lage Vuchtpolder
Na ruim 16 jaar is de herinrichting van de Lage
Vuchtpolder nu klaar. Het project Natte Natuurparel is onlangs als laatste onderdeel afgerond. Dit
wordt voor genodigden gevierd op zaterdag 13 mei vanaf
13.15 uur in De Parkhoeve (Kinderboerderij Breda-Noord).
Ook andere geïnteresseerden zijn vanaf 14.45 uur van harte
welkom bij de waterredoute (uitkijkpunt) aan de Zwarte Dijk.
Daar wordt uitleg gegeven van het ingenieuze systeem van
waterbeheer. De realisatie van de Natte Natuurparel vormt het
sluitstuk van een jarenlange gebiedsontwikkeling waarin natuur, waterhuishouding, cultuurhistorie en recreatie zijn versterkt. Zo kwamen paden, bruggen en ommetjes. De waterzuivering Waterakkers zorgt sinds 2013 voor gezuiverd water
en vier redoutes maken de rijke geschiedenis van het gebied
zichtbaar en beleefbaar. In 2016 is circa 80 hectare grond in
de Natte Natuurparel ingericht als nieuwe natuur en is het watersysteem verbeterd. Er is een verbinding gemaakt onder de
Zwarte Dijk door naar waterbassin Waterakkers. Hierdoor
kan schoon water vanuit het waterbassin van de Waterakkers
naar het natuurgebied van de Natte Natuurparel stromen. Dat
is belangrijk voor de bijzondere planten die er groeien en de
weidevogels die er leven. Zij zijn hierdoor nu verzekerd van
een toekomst. Meer informatie over de Lage Vuchtpolder is
te vinden op: www.staatsbosbeheer.nl/lagevuchtpolder

Heemschuur Teterings
Erfdeel zondag 7 mei open
U bent van harte welkom in de Stee, de heemschuur van de heemkundekring Teterings Erfdeel
aan het Zuringveld naast ’t Web, waar van 14.00 tot 16.00
uur voor de laatste keer de expositie te zien is over 50 jaar
Carnaval in Teteringen. Daarnaast is er de vaste collectie, met
opgeknapte werktuigen, oude foto’s en een huiskamer uit
grootmoeders tijd, keuken, klaslokaal en een kapel van toen.
U heeft alle gelegenheid om op uw gemak rond te wandelen
in de heemschuur. En voor het geval u iets wil vragen, er zijn

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

bestuursleden aanwezig om u uitleg te geven.
Mocht u deze keer verstek laten gaan, de heemschuur is elke
eerste en derde zondag van de maand van 14.00 uur tot
16.00 uur open tot in november.
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van onze
Heemkring kijk dan eens op de geheel vernieuwde en interactieve website www.teteringserfdeel.nl

Géén Voorjaarsfeesten
KPJ Teteringen 2017!
Het jaarlijkse feestweekend van de KPJ, de
Voorjaarsfeesten, werd altijd op handen en voeten gedragen door Teteringen. Zonder deze
steun vánuit het dorp hadden we de mooie feestweekenden
niet weg kunnen zetten vóór het dorp.
De Voorjaarsfeesten waren 9 jaar lang een begrip in Teteringen e.o. Een feestweekend waar wij ontzettend trots op waren.
We kijken zeer positief terug op de afgelopen jaren vol mooie
herinneringen. Helaas gaan we dit jaar niet ons tweede lustrum vieren en komt er geen 10e editie! Vanwege organisatorische redenen kunnen de Voorjaarsfeesten niet plaatsvinden.
Via deze weg willen we u op de hoogte stellen. Wij bedanken
al onze vrijwilligers en sponsoren voor de afgelopen jaren. Wij
kijken uit naar een eventuele comeback, maar voor dit jaar
gaat de stekker eruit.
De Voorjaarsfeesten Commissie

Opening kas Park Zuiderhout
Dinsdag 25 april is tijdens een feestelijke gelegenheid de kas
van Zuiderhove, de tuin van Park Zuiderhout, geopend. Hiermee is het groenseizoen officieel begonnen. Een mooie aanwinst voor de tuinclub en alle bewoners van Park Zuiderhout.
De unieke ligging van Park Zuiderhout nodigt uit tot een actief
tuinleven. In de afgelopen maanden hebben bewoners samen met medewerkers en vrijwilligers voorbereidingen getroffen voor het zaaien en kweken van bloemen en groentes.
Een eigen plantenkas maakt Zuiderhove compleet. De komst

zelf cateren

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

van de kas is mede mogelijk gemaakt door een gift van Stichting Vrienden van Zuiderhout.
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd in Zuiderhove.
Bijvoorbeeld tijdens de geraniummarkt op zaterdag 13 mei
van 11.00 tot 16.00 uur in de tuin. Deze vindt gelijktijdig
plaats met de modedag in het Atrium van het wooncomplex.
KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK

ZORG AAN HUIS
DOOR
ZUIDERHOUT

Tel.: 076-5713203
Zondag 7 mei
10.00 uur
Eucharistieviering - Pater SVD - Willebrordkoor
Misdienaars Erika van den Broek; Rose Marie Muskee
Intenties
Cornelia Schoenmakers (jgt) e.v. Antonius v.d. Boer;
Josephus Buiks en zoon Frans; Petra de Jong; Toon
van Haperen e.v. Nellie de Jong; Corrie van Loon w.v.
Jan Akkermans; Marieke Wohrmann; Wim v. Meel e.v.
Jet de Jongh; Jan van Gurp; Herman Damen; Jacques
en Pop Oomen-Verpaalen; Jacques Alberts; Annie
Martens e.v. Joop Valk; Jac en Corrie v.d. Veeken-van
Haperen; Lucie Gooskens-Teurlings; ouders van Gurpvan Dongen; Martien van den Broek; Tonnie MangeMerks en Mien van Wanrooij - Maasmans.
Dinsdag 9 mei
19.00 uur
Eucharistieviering - Pater E. Owusu
Intenties
Tonnie Mange-Merks en Mien v. Wanrooij-Maasmans.
Donderdag 11 mei
09.00 uur
Eucharistieviering - Peter E. Owusu.
Intenties
Tonnie Mange-Merks en Mien v. Wanrooij-Maasmans.
Gedoopt
2 April werd Raf van der Velden in onze kerk gedoopt. Raf is de zoon
van Johan v.d. Velden en Selma Lutters, broertje van Xavi en Morris.
Overleden
Zondag 23 april is Tonnie Merks, weduwe van Marinus Mange, op
84 jarige leeftijd overleden. Haar afscheid in onze kerk en haar crematie waren zaterdag 29 april.
Maandag 24 april is Mien Maasmans, echtgenote van Jan v. Wanrooij,
op 75 jarige leeftijd overleden. Haar afscheid in onze kerk en haar
begrafenis in Breda, waren zaterdag 29 april.

Gedenken en vieren
Op 4 en 5 mei herdenken wij de doden uit de 2e Wereldoorlog en vieren wij de bevrijding. De oorlog en de bevrijding, het
is alweer even geleden. Doden-herdenken en het leven vieren, wij doen dat alweer 72 jaar lang. Is dat belangrijk? Het lijkt
mij wel, want daarmee houd je de band met de gestorvenen
levend en vorm je een continue lijn tussen levenden en doden. Je hoeft het ook níet te doen, maar ik vind het een verarming. Dan is het net of je even kwam leven hier op aarde en
na een bepaalde tijd weer weg bent, alsof jouw aanwezigheid
van geen of slechts geringe waarde was. Gedenken en vieren is beseffen dat je een keten vormt met degenen die in het
verleden hebben geleefd, in het heden leven en in de toekomst
zullen leven. We zijn één grote familie. Gedenken en vieren is
belangrijk, omdat dat ook het wezenlijke kenmerk is van ons
gelovige leven. Iedere keer als wij in de kerk bijeenkomen gedenken wij het lijden en de dood van Jezus, maar vieren wij
ook Zijn verrijzenis, het nieuwe Leven. Al meer dan 2000 jaar
doen wij dat! En ook de doden doen gewoon mee. Wekelijks
noemen wij hen bij name, omdat wij geloven dat niemand vergeefs of onopgemerkt hier was. Ieder mens is van waarde, gewild en van betekenis. Een troostrijke gedachte, dat wij deel
uitmaken van een groot geheel, in verbinding staan met elkaar en leven uit en in Gods hand!
Pastor Ben Hendriksen
Taizéviering
Zaterdag 6 mei om 19.00 uur is er in de Michaelkerk, weer
een Taizéviering. De viering heeft o.a. tot doel te bidden voor
de eenheid onder de christenen. Thema is de macht van
barmhartigheid. Een belangrijke rode draad in de Bijbel.

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

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67:
Zo. 7 mei 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. 7 mei 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 7 mei. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Voorlichtingsmiddag
over palliatieve zorg

Vroeger ging alles
anders
Nu kán alles anders

Vrijdag 2 juni zal Huisarts Jantine de Kam in de Alexanderzaal
van ‘t Web een themamiddag verzorgen over palliatieve zorg.
Samen met een wijkverpleegkundige en iemand van het pastoraat zullen zij ingaan op onderwerpen die met de verzamelnaam palliatieve zorg worden aangeduid. Deze zorg is een alternatief voor euthanasie. Bij euthanasie wordt het actief leven beëindigd door middel van het toedienen van medicamenten zoals een slaapmiddel gecombineerd met een spierverslapper. Hierbij overlijdt een patiënt ten gevolge van het
toedienen van medicatie; een niet-natuurlijke doodsoorzaak.
Bij palliatieve zorg is het doel het verlichten van het lijden van
de patiënt. Het verlagen van het bewustzijn is het middel om
dat doel te bereiken. Het doel is niet het leven te bekorten of
te verlengen.
Palliatieve sedatie valt onder ‘normaal medisch handelen’, in
tegenstelling tot euthanasie. Euthanasie valt onder ‘bijzonder
medisch handelen’. Er is dan ook niet zonder meer de eis van
consultatie van een andere arts. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan palliatieve zorg. Zo moeten één of meer van de
ziekteverschijnselen, die leiden tot ondraaglijk lijden van de patiënt, onbehandelbaar zijn, ondanks bijvoorbeeld toediening
van morfine.
Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp en in de vraag wat u
vooraf moet doen en samen met uw huisarts moet vastleggen, dan bent u welkom van 14.00 tot 16.00 uur. U dient zich
hiervoor wel aan te melden, bij voorkeur via een mailtje naar:
kruiswerkteteringen@kpnmail.nl (of via tel.: 076 - 5873025).
Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u elke vrijdag terecht in ‘t Web bij het info-spreekuur van 11.00 tot 12.30 uur.
U kunt ook bellen naar tel.: 5322173 (Jan Spruit) of tel.:
5932646 (Johan Weijters), beiden bestuursleden van Stichting Kruiswerk Teteringen.

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

Oosterhoutse Fietsdagen
Al meer dan twintig jaar organiseert de Stichting Oosterhoutse Fietsdagen gezellige fietstochten voor alle leeftijden vanuit
Oosterhout. Behalve de populaire Oosterhoutse Fietsvier-daagse organiseren zij ook diverse thematochten. Voor de eerste
fietstocht van dit jaar, de Lentetocht hebben ze ‘n extra start
en finishlocatie in Teteringen georganiseerd. Zondag 7 mei
kunt u tussen 10.00 en 13.00 uur inschrijven voor een fietstocht van 20 of 40 kilometer. U kunt direct starten en u fietst
lekker in uw eigen tempo. Onderweg bezoekt u een aspergeboerderij, en ook voor kinderen is er genoeg te doen. Als het
weer het toelaat ploft u lekker neer op een terrasje langs de
route. Deelname kost € 5,- p.p. Hiervoor ontvangt u ‘n routebeschrijving, iets lekkers voor onderweg, toegang tot de themalocatie en u maakt kans op één van de dagprijzen en de
jaarprijs. Bovendien steunt u een goed doel. Steppers en
wandelaars zijn ook welkom, kinderen tot 16 jaar fietsen gratis mee. Inschrijven en starten kan bij Van Oosterhout Bikes
& Sport. Komt u ook fietsen? U komt gegarandeerd op plaatsen waar u nog nooit geweest bent. Kijkt u voor meer informatie op www.oosterhoutsefietsdagen.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

“Ik zie het als een bijzondere taak om
nabestaanden bij te mogen staan.
Samen in alle rust, met respect en
op een persoonlijke manier een
laatste afscheid verzorgen.”
Marc van Esch
Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

Dansen met DJ Wim
Zaterdag 6 mei vanaf 21.00 uur is het weer dansen
met DJ Wim in De Dorpsherberg. De entree bedraagt
€ 5,00. Zie ook Facebook: dansavond Teteringen.

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 5 mei - Menu 1
Geb. tomatensoep, boerenomelet, hollandaisesaus, snijboontjes, geb. krielaardappelen, appelmoes, oranjevla.
Vrijdag 5 mei - Menu 2
Geb. tomatensoep, visburger, remouladesaus, wortelen/
peultjes, geb. krielaardappelen, appelmoes, oranjevla.
Vrijdag 12 mei - Menu 1
Vissoep, vis gratin, hollandaisesaus, parijse wortelen,
gebakken aardappeltjes, appelmoes, bananenvla.
Vrijdag 12 mei - Menu 2
Vissoep, procureurlapje, jus, gemengde groente,
gebakken aardappeltjes, appelmoes, bananenvla.
Kosten voor de maaltijd € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag reserveren in ‘t Web, tel.: 5713579. ‘t Web
is open om 12.00 uur. Aanvang maaltijd 12.45 uur.

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

Agenda Euphonia
Zondag 14 mei om 15.00 uur
Brel & Brass met muziek van Jacques Brel uitgevoerd
door van Micheline van Hautum. Speciale gast: Jos
Jansen. De Bussel, Torenstraat 10 in Oosterhout
(kaartverkoop via Bussel).

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

Donderdag 6 juli om 20.00 uur
Dirigentenconcert: Uniek concert met 4 dirigenten in ‘t Web.
Entree gratis.
Donderdag 13 juli om 19.00 uur
Afsluitend zomerconcert van de 3 orkesten van Euphonia in
‘t Web. Entree gratis. Bij mooi weer buiten!

Aardewandeling op
Landgoed Wolfslaar
Tijdens het landelijke weekend Fête de la Nature organiseren
Natuurgidsen Ria Voermans en Tom Reijnders van IVN Mark
& Donge op zaterdag 20 mei een speciale Natuurwandeling
in de avond, op Landgoed Wolfslaar. We noemen het een
Aardewandeling.
Een Aardewandeling is een natuurlijk feestje voor de zintuigen. Een Aardewandeling is een leuk avontuur! Een avontuur
waarbij de rijkdom en de wonderen van de natuur beleefd
worden. Het is een verfrissende manier om de natuur te ervaren. Een Aardewandeling geeft een nieuwe manier van beleven van dingen die wij als ’gewoon’ ervaren. En omgekeerd:
kijken naar ‘ongewone’ verschijnselen in de natuur. Je ervaart
de subtiele nuances van de natuur: de wereld onder je voeten, wonderlijke dingen, microschatten die je zelden ontdekt.
Wij nodigen u uit om dit avontuur aan te gaan!
Deze wandeling is geschikt voor jong (vanaf 8 jr.) en oud, mits
goed mobiel.
De wandeling start om 19.30 uur, duurt ongeveer 2 uur en
deelname is gratis.
Aanmelding vooraf is noodzakelijk i.v.m. het maximum aantal
deelnemers (20) en vol is vol. Aanmelden kan tot 18 mei door
een e-mail te sturen naar aardewandelingen@ivn-markendonge.nl Het vertrekpunt van deze wandeling ontvangt u na
uw aanmelding in de bevestigingsmail.
Meer informatie op www.ivn-markendonge.nl onder
‘Wandelingen’.

IVN–natuurwandeling
Haagse Beemdenbos
Op zondagochtend 14 mei vieren we de lente
met een vogelwandeling door beemden en bos.
De bergboezem met zijn drassige hooi- en weilanden is een
ideaal gebied voor allerlei verschillende vogels, ze vinden er
volop voedsel en nestgelegenheid. In het voorjaar broeden er
veel water- en weidevogels en in het bos bouwen veel kleine
zangvogels hun nest.
Ga mee kijken of er op deze Moederdag al veel vogeljongen
te ontdekken zijn, krijgen ze al zwemles van hun moeder of
zien we moeder vogel nog op haar eieren broeden.
IVN Natuurgidsen, die tevens lid van onze Vogelwerkgroep
zijn, lopen mee en zullen enkele telescopen meebrengen.
Vergeet uw eigen verrekijker niet!
Let op de weersomstandigheden en kleed u passend aan
voor dit open gebied, liefst in gedekte kleuren.
Vertrek om 10.00 uur, vanaf achterste parkeerplaats bij
Asterdplas, Rietdijk, 4823 ZK Breda.
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

IVN landschapswandeling
Lage Vuchtpolder
Zondag 21 mei gaan de natuurgidsen van IVN
Mark & Donge op pad voor een flinke wandeling door polders
en schansen.
In deze natte natuurparel vind je weide- en watervogels, bijzondere planten en sporen van Spanjaarden. Dit gebied van
700 ha. is uniek in Brabant, vanwege het zuivere water en de
mix van klei, zand en veen. Vogels als kievit en grutto voelen
zich thuis op de waterige weilanden tussen de restanten van

de Spaanse belegering in de 80 jarige oorlog. Het is belangrijk om vogels in het broedseizoen, 1 maart t/m 1 juli, niet te
verstoren. Bekijken kunnen we ze natuurlijk wel. Neem een
verrekijker mee en geniet!
Vertrek om 10:00 uur vanaf de kerk in Teteringen, Hoolstraat
13, 4847 AA Teteringen.
Deze wandeling is ongeveer 20 km lang en zal 5 à 6 uur
duren.
Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie
kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

Workshop Gospelmuziek
Het Oosterhouts koor ‘Faith Gospel Singers’ organiseert op
zondag 21 mei 2017 vanaf 13.30 uur een workshop om
mensen kennis te laten maken met Gospelmuziek. Liefhebbers van koormuziek, Gospel in het bijzonder, worden nadrukkelijk uitgenodigd.
Faith Gospel Singers is een gospelkoor dat bestaat uit circa
20 mensen. Het koor is tien jaar geleden opgericht en staat
onder leiding van Wibo Hijink. Het Oosterhouts koor richt
zich op de traditionele Engelstalige ‘Black Gospel’ muziek.
Traditionele ‘Black Gospel’ is muziek die wordt geschreven
om een persoonlijke of een gemeenschappelijke overtuiging
over christelijk leven uit te drukken, maar ook (in termen van
de verschillende muziekstijlen) een christelijk alternatief voor
meer publieksgerichte muziek te geven. Het repertoire van
Faith Gospel Singers bestaat voornamelijk uit gospels en
negrospirituals. De meeste songs zijn swingend, uitbundig,
maar soms ook rustig, indringend, waarbij soms een rol is
weggelegd voor onze solisten. Eigen inbreng is van groot
belang om tot een unieke uitvoering te komen van een nummer. Het koor kenmerkt zich dan ook door groot enthousiasme en inzet, waarbij plezier in zingen voorop staat. Voor ons
koor is het niet nodig gelovig te zijn, het gaat ons om het zingen van ‘Black Gospel’. Tijdens onze optredens staan
samen enthousiast Gospelmuziek maken en plezier bovenaan.
Om mensen kennis te laten maken met onze black gospelmuziek organiseren wij op zondag 21 mei 2017 tussen 13.30
en 16.30 uur een workshop te Oosterhout, in de
Verrijzeniskerk van de Catharinaparochie aan de Vondellaan
43. Na de workshop is er, na een korte pauze, aansluitend
om 17.00 uur een viering van woord en gebed in de
Verrijzeniskerk. Gezamenlijk laten we dan tussen 17.00 en
18.00 uur de gerepeteerde songs horen aan eventuele liefhebbers (familie / vrienden) en/of onszelf. We sluiten af met
een hapje en drankje. De kosten voor deelname aan de
workshop bedragen € 10,00 per persoon.
Voor de workshop kunt u zich aanmelden via info@faithgospelsingers.nl of telefonisch via onze secretaris Petra
Siemons tel: 0162-450975. Verdere informatie over ons koor
vindt u op www.faithgospelsingers.nl
Wij zien u graag verschijnen op zondag 21 mei!
Joop Beekmans, voorzitter Faith Gospel Singers

Bredaas Carrousel
Badmintontoernooi
Een sportief en gezellig toernooi georganiseerd door en voor
SV Fier, BC Princenhage en BC TTP.
Op zondag 7 mei organiseren de badmintonverenigingen SV
Fier, BC Princenhage en
BC TTP voor het derde jaar op rij gezamenlijk voor haar leden
een toernooi. Een dag die in het teken staat van competitie,
sportiviteit en Brabantse gezelligheid.
Badminton is een sport die iedereen kan spelen; zowel recreanten als ook competitie-spelers op hoog niveau. Op 7 mei
strijden zij gezamenlijk in een besloten toernooi om de prijzen. Tijdens een gezamenlijke lunch leren de leden van de
verschillende verenigingen elkaar ook buiten de baan verder
kennen.
Verschillende sponsors uit de regio dragen bij aan het toer-

nooi. Het toernooi vindt plaats op zondag 7 mei in het
Sportcentrum Teteringen, Donkerstraat 36 te Teteringen tussen 9.30 – 16.00 uur.
U bent van harte welkom om te komen kijken en de spelers
aan te moedigen.
U kunt natuurlijk ook op een speelavond komen spelen.
“We nodigen iedereen graag uit kennis te maken met deze
fantastische sport, die geen leeftijdsgrens kent, die de conditie ondersteunt, die de geest scherp houdt en waarmee je
vrienden voor het leven maakt. Kortom een toegankelijke,
stoere en tevens flitsende sport!”
Op zoek naar een leuke en gezellige badmintonvereniging?
Neem dan eens contact op met een van de contactpersonen
hieronder, om vrijblijvend een avond mee te komen spelen.
Of bekijk eerst de website.
Maandagavond: BC Princenhage (Sporthal De Doelen).
Contactpersoon: Richard Bakx, ledenintroductie@bcprincenhage.nl. Website: www.bcprincenhage.nl.
Dinsdagavond: BC TTP (Sportcentrum Teteringen).
Contactpersoon: Angélique Leemans, bc_ttp@hotmail.com.
Website: www.badmintonclubtothepoint.nl.
Woensdagavond: SV Fier (Sporthal de Doelen).
Contactpersoon: Kees de Wit, keesendinidewit@ziggo.nl .
Website: www.svfier.nl

Kick-off Breda Future+ festival
Breda Future+, het beste Futurestoernooi ter wereld, bestaat
dit jaar 10 jaar en dat gaan we vieren! Het wordt een speciale editie waarbij we het internationale tennistoernooi combineren met een festival. Alle dagen live muziek, leuke stands
met variatie in food&drinks en natuurlijk toptennis. De toegang is alle dagen, van 24 juni t/m 2 juli, gratis.
“Een nieuw concept”, zo opent Mike van Velzen, directeur
van BF+, de kick-off in het Blushuis. “We willen van de beste
naar de eerste gaan. Dat klinkt raar, maar door onze jarenlange ervaring een logische vervolgstap. Topsport combineren met beleving. Live muziek, live cooking en entertainment.”
Focus op de heren
Maar wat betekent dat voor het tennistoernooi Breda
Future+? Van Velzen: “Omdat we de tennisliefhebber en
–bezoeker al ruimschoots weten te vinden, willen we ons nu
op alle andere mensen richten, daarom de festivalopzet.” Het
tennis wordt niet uit het oog verloren. Maar: “We verleggen
de focus naar het herentoernooi. Het wordt dit jaar een ITF
$25.000,- Future. We hebben dit jaar geen damestoernooi.”
Dit mag voor sommigen als een domper voorkomen, toch
heeft het een reden. “In 2018 willen we ons aansluiten bij de
ATP Challenger Tour. Breda Future+ zou dus wel eens Breda
Challenger kunnen worden. Daarbij komt de focus geheel op
het herentoernooi waardoor we beter kunnen programmeren. Hoger niveau, hoger prijzengeld en een nog hogere
spanning.”
Breda Future+ festival
De tiende editie wordt dus een combinatie tussen het
Futurestoernooi en het festival. Zo zal het park een andere
indeling en aankleding krijgen en wordt de catering verzorgd
door een afwisselend aanbod aan foodtrucks. Van beste
Futurestoernooi ter wereld (als zodanig beoordeeld door de
ITF) naar eerste tennisfestival.

Oproep vrijwilliger voor de bingo
in wijkcentrum Balieweide
Elke laatste zaterdagavond van de maand en één keer in de
2 maanden op dinsdagmiddag wordt de bingo georganiseerd door het echtpaar Voesenek in wijkcentrum
Balieweide.
Zij doen dit altijd met veel plezier en enthousiasme. Onlangs
hebben ze te kennen gegeven dat ze wat ondersteuning
kunnen gebruiken bij de inkopen van de bingo.
Wie houdt van koopjes jagen en leuke prijzen verzinnen? Heb

je zin om de prijzen van de bingo te verzorgen? Neem dan
contact op Simone van Rooij van Zorg voor elkaar Breda, tel.
(06) 24 34 81 27.
Wijkcentrum Balieweide, Baliëndijk 82, tel. (076) 587 50 28.

Maria van Fatima
De Nederlandse bisschoppen wijden op 13 mei, gedachtenis
van de Heilige Maagd Maria van Fatima, hun bisdommen toe
aan het Onbevlekt hart van Maria. Aanleiding voor de toewijding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria, honderd jaar geleden, in Fatima te Portugal. De toewijding van de
Nederlandse bisdommen gebeurt in een vesperviering in de
Onze Lieve Vrouwebasiliek van Maastricht (15.00 uur). Als de
Nederlandse bisschoppen in Maastricht de bisdommen aan
de moeder van de Heer toewijden, vertrouwen zij daarmee
de bisdommen toe aan het gebed van Maria. Maria bewaart
onze zorgen en noden in haar hart en brengt alles bij Christus
en de Vader.
In het Bisdom Breda bestaat een devotie voor Onze Lieve
Vrouw van Fatima. De verering concentreert zich op twee
plaatsen: Sprundel en Moerdijk. In Sprundel dagtekent de
verering kort na de Tweede Wereldoorlog. Pastoor Maertens
bestemde het aanwezige kerkhof tot processiepark. Om het
kerkhof heen plaatste hij vijftien kruisjes. Tussen de pastorietuin en het kerkhof liet hij een bakstenen monument plaatsen
met daarop een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Hij
deed dit, omdat Sprundel tijdens de Tweede Wereldoorlog
gespaard is gebleven. Het park is op 25 april 1948 ingezegend.
Een kleine tiental jaren daarna maakte in 1956, op initiatief
van bisschop Baeten, een beeld van Onze Lieve Vrouw van
Fatima een rondtocht door het Bredase bisdom. De tocht
eindigde op 23 juli 1957 in Moerdijk. Daar kreeg het beeld
een plaats in de nieuwe parochiekerk. Van 29 september
1960 tot 12 oktober 1960 maakte ditzelfde beeld een tweede rondtocht door het bisdom. Het bisdom gaf hiermee
gehoor aan een oproep van de bisschop van Leiria, waarin
Fatima is gelegen.
In het bisdom waren in Breda en Roosendaal kerken toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. Beide zijn inmiddels
aan de eredienst onttrokken.
Maria verscheen in de periode van 13 mei tot en met 13
oktober 1917 zes keer aan Francisco Marto (1908-1919), zijn
zus Jacinta (1910-1920) en hun nicht Lucia dos Santos
(1907-2005). De verschijningen vonden steeds op de dertiende van de maand plaats in het Portugese dorp Fatima.
Maria openbaarde aan de kinderen drie geheimen met een
profetisch karakter. Eén geheim heeft betrekking op de aanslag op de heilige paus Johannes Paulus II op 13 mei 1981.
Bij de verschijning op 13 juli voorspelde Maria het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog.
In 1930 erkende de bisschop van Leiria het bovennatuurlijk
karakter van de verschijningen. Geleidelijk aan kwamen er
bedevaarten naar Fatima op gang. In 1944 verrees de huidige basiliek. Op 31 oktober 1942 wijdde paus Pius XII de
wereld toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Paus
Franciscus vernieuwde deze toewijding op 13 oktober 2013,
toen ook hij de wereld toewijdde aan het Onbevlekt Hart van
Maria.
Het Bisdom Breda werd tweemaal eerder toegewijd aan
Maria. Na de oproep hiertoe in 1960 van de bisschop van
Leira aan alle bisschoppen van heel de wereld, wijdde mgr.
Baeten het bisdom toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op
1 januari 2009 vond nogmaals een toewijding aan het
Onbevlekt Hart van Maria plaats, toen mgr. Van den Hende
de toewijding vernieuwde.
Op 13 mei 2000 verklaarde de heilige paus Johannes Paulus
II Francesco Marto en zijn zus Jacinta Marto zalig. Paus
Franciscus bezoekt Fatima vanwege het jubileum van de verschijningen op 12 en 13 mei 2017. Tijdens dit bezoek zal hij
Francesco en Jacinta Marto heiligverklaren. Zij zijn hiermee
de jongste heilige niet-martelaren binnen de Kerk.

