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WEEKBLAD VOOR TETERINGEN

DE LEI VOOR IEDEREEN

Aanleveren kopij: donderdag voor 18.00 uur: Drukkerij Zopfi, Koningsdijk 24,
4905 AP Oosterhout, Tel.: 0162-453159, E-mail: allerlei@drukkerijzopfi.nl
DORPSRAAD TETERINGEN

Deel 2 ‘Vang’
in voorbereiding

Vorig jaar is ‘Vang’ (van afval naar grondstof)
ingevoerd. Daarbij lag de nadruk op meer
scheiding van afval en de verplichting om
restafval (veelal in zakken) te deponeren in
de ondergrondse containers die in een straal van 350 meter
rondom de woningen zijn geplaatst. Voor de buitengebieden
wordt een andere systeem gehanteerd. Reeds eerder is aangekondigd dat ook centrale opstelplaatsen voor de rolcontainers onderdeel uitmaken van dit project. In enkele wijken is dit
reeds ingevoerd. Ook in de nieuwbouwwijken als de Bouverijen en zelfs in de Lange en Platte Akker wordt daarvan gebruik
gemaakt. De redenen van deze wijze van ophalen zijn de efficiënte en het voldoen aan de Arbo-regels waarbij tijdens het
rijden geen op en neer bewegende delen van het voertuig in
actie mogen zijn. De medewerkers van de dienst ‘Afvalservice’ hebben ook voor Teteringen een plan opgesteld voor de
introductie van dergelijke opstelplaatsen op een afstand van
maximaal van 100 meter van de woningen. Alleen op dergelijke plaatsen (kenbaar aan een speciale tegel in de stoep)
zullen de containers nog worden opgehaald. In het algemeen
zal het gaan om een aantal van 8 tot soms meer dan 15 containers. Direct na de zomervakantie zullen alle inwoners via
de post op de hoogte worden gesteld van deze verandering,
waarbij door middel van een foto de voorgestelde plaats duidelijk staat aangegeven. Uiteraard bestaat de mogelijkheid
om bezwaar aan te tekenen, daarbij is een gezamenlijk door
de buurt gesteund alternatief het meest zinvol. Weliswaar is er
een mogelijkheid om in zeer speciale gevallen een uitzonering
te maken op deze regel, maar gezien de positieve ervaringen
met burenhulp zal daarvan naar verwachting niet veel gebruik
behoeven te worden gemaakt.

‘Sixties live music’

Kom zondag 8 juli genieten van live-optredens met tophits uit de zestiger jaren van:
‘Old Chap & Friends’ en special guest ‘de
Nederlandse Cliff Richard’, Hans Emmerik.
‘Nostalgie ten top’, kun je wel zeggen, als de formatie ‘Old
Chap & Friends’ uit Breda op de planken van ‘t Web staat.
Deze mannen o.l.v. zanger/gitarist Henk Goossen spelen muziek van o.a. Elvis, Shadows, Beatles, Everly Brothers en Roy
Orbison, waarbij de liefhebbers zeker hun hart kunnen ophalen. Niet alleen meezingen, maar zeker ook de voetjes van
de vloer dus. De band bestaat verder nog uit twee ervaren
gitaristen t.w.: Henk van Genderen en Harry de Swart, die
naast zijn gitaarspel ook als basgitarist te horen zal zijn. Ad
Verschueren, zorgt voor de ritmische ondersteuning op de
cajon. Alle muzikanten leveren hun vocale bijdrage.
Hans Emmerik zal dan ook zijn nieuwe CD, met tophits van
Cliff Richard, presenteren. Hij was leadzanger van de Blue
Rockin’ Stars (1959-1967) en van de Blue Rockin’ Shadows
(2000-2008), beiden uit Breda. Zijn muzikale verleden staat
o.a. beschreven in het in 2013 uitgegeven boek, ‘Jong in Breda 1955-1981’, met als thema: ‘Jongeren in veranderende
tijden en hoe zij mee veranderden’. Hij wordt o.a. begeleid
door Henk van Genderen, ritmegitarist.
Kom genieten van deze ‘Gouwe ouwe’ live muziek van
14.00 tot ca. 16.30 uur. De entree is gratis.

Heemschuur De Stee

De bal is rond, maar ligt zondag niet op de
stip. Dus even bijkomen van het spektakel
van al die voetbalwedstrijden en dan was ons
Oranje er nog niet eens bij.
Een mooie gelegenheid biedt zich aan om de
zinnen te verzetten, even de benen te strekken en een stukje cultuur op te snuiven. Daar
zijn verschillende manieren voor en een ieder

25 Juli, 1 en 8 augustus verschijnt er geen Aller-Lei!

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

doet dat op zijn eigen manier. Je kunt naar een concert gaan
van je favoriete band, of naar een musicalvoorstelling, of toch
liever een bioscoopje pakken, musea afstruinen en alles in je
opnemen……
Voor dat laatste bent u in de heemschuur op het juiste adres,
immers hier kunt u rondwandelen in het erfgoed van Teteringen. Loop eens door de keuken en woonkamer van vroeger
en ga vervolgens via de oude apotheek naar de verenigingen,
het winkeltje en het schooltje. Laat de tijd van weleer even bij
u binnenkomen. Dan kunt u met een verruimde geest dinsdag
10 juli naar de halve finale kijken.
De heemschuur, gelegen aan het Zuringveld 1a, is voor bezoek geopend van 14.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis,
maar een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van het erfgoed wordt zeer op prijs gesteld. Ook de interactieve website
(www.teteringserfdeel.nl) bevat veel informatie.

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 8 juli
10.00 uur Woord- en Communieviering - werkgr. Liturgie
overw. dhr. F. van Assche - Willebrordkoor
Intenties
Leo Drummen (jgt); Jan en Annie de Bruijn-van Leijsen;
Toos Hooghwinkel-van Meer; Anneke Joosen-Joosen;
Ad v. Dun; Wim Leunissen; Christina Backx-Havermans;
Ivonne Kremers-Vandemeulebroeke; Conny v.d. Brand
e.v. Walter Verdaas; ouders Rambelje-Son Won;
Hans Sio e.v. Ina Frumau; Jac Snijders;
Ad Mertens e.v. Johanna Verhagen.
Donderdag 12 juli
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intentie
o.a. Toon van Oosterhout.

Uit het pastoraal team
Elke week staat er in de nieuwsbrief een stukje van het pastoraalteam geschreven door een van de beroepskrachten.
Deze keer is aan de teamondersteuners gevraagd of zij ook
een stukje willen schrijven. Ik wil graag van deze gelegenheid
gebruik maken om iets te schrijven over hoe wij als breiclub
op onze manier invulling geven aan kerk zijn.
We komen iedere woensdag van 09.30 tot 11.30 uur bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk. Onder het
genot van een kopje thee/koffie wordt er ijverig gebreid of
gehaakt. Ieder doet waar zij op dat moment zin in heeft, er
wordt gewerkt aan een eigen werkje of aan het project dat op
dat moment als een rode draad door de club loopt.
Afgelopen jaar hadden we twee projecten. We hebben babyspullen gemaakt voor de Stichting babyspullen. Deze stichting maakt pakketten voor ouders die een kindje verwachten
en het financieel moeilijk hebben.
Daarnaast hebben we zo’n 80 sneeuwmannetjes gebreid die
we rond de kerst als attentie gegeven hebben aan mensen
die hun partner verloren hebben. Ook hebben we ze in de
kerstpakketten gedaan, die we ieder jaar weer maken voor
parochianen die dat goed kunnen gebruiken. We nemen ook
de vluchtelingen in onze parochie hierin mee. Dit jaar zijn we
ook weer aan de slag gegaan en maken we cactussen voor
de attenties en kerstpakketten. Ondertussen worden er ook
nog dekentjes gebreid voor bovengenoemde stichting.
Waarom doen we dit? Omdat we het leuk vinden om te handwerken, omdat we samen elke woensdagochtend gezellig bij
elkaar zijn en ook met elkaar lief en leed delen en er zijn vol
elkaar als dat nodig is. Maar ook omdat we graag op deze
manier ook iets voor een ander willen betekenen. We zetten
onze hobby in voor het goede doel. En is dat niet waar het in
ons geloof en in de kerk om draait, er zijn voor de ander en je
eigen mogelijkheden inzetten om de ander te helpen op welke
manier dan ook. Wij gaan met veel plezier verder en proberen
op deze manier kerk te zijn. Anja Wauben, teamondersteuner

ZORG AAN HUIS
DOOR
ZUIDERHOUT
Ook voor zorg aan huis bent u bij
Zuiderhout aan het goede adres!
Wij leveren maatwerk en u kunt erop rekenen dat wij al onze diensten
op een professionele, persoonlijke
en vriendelijke manier leveren:
o verpleging op particuliere basis
o persoonlijke verzorging
op particuliere basis
o persoonlijke begeleiding op
particuliere basis of via de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
Naast de zorg aan huis bieden wij
ook:
o dagopvang
o wasservice
o maaltijdenservice en
o de mogelijkheid om op
Zuiderhout deel te nemen
aan activiteiten.

Wilt u meer weten of
een afspraak met ons maken?
Neemt u dan contact
op met ons.

Park Zuiderhout
Arnold Janssenlaan 46
4847 DK Teteringen
T (076) 578 40 00
E info@parkzuiderhout.nl
I www.parkzuiderhout.nl

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
Diaconie Augustinus parochie
Caritas is omkijken naar onze naaste. Caritas kan een eerste bijdrage geven, maar niet
blijvend. Om mensen in nood een eerste hulp
te kunnen blijven verlenen wordt op 8 juli de
maandelijkse caritascollecte gehouden. U kunt
uw bijdrage ook overmaken: IBAN NL48RABO
01509.91.525 t.n.v. Caritas parochie Augustinus Breda o.v.v. Caritas eigen parochie.
Wandelen
Waarom, oh waarom schieten de benen van
een pelgrim in kracht tekort? Wandelen was
m’n geboorterecht, het was mijn manier van
leven. Ik had bijna de wereld om gewandeld!
Na jaren van stadsleven was ik nu blij dat ik
m’n oude leven weer op kon pakken en de pijn
en het plezier van wandelen opnieuw zou ontdekken. Een pelgrimstocht is het beste als je je
hele lichaam het pad van de pelgrim laat gaan.
De Tibetanen maken een pelgrimstocht door
zich languit te strekken, ieder stukje van de weg. Ze beginnen met staan, hun handen in gebed gevouwen, dan
knielen ze en buigen, gaan languit op de grond liggen en
raken in nederigheid de aarde aan met hun voorhoofd.
Dan maken ze een teken op de grond met hun neus,
staan op en lopen naar de plek waar hun neus was (om
zeker te zijn dat ze geen fractie missen van de weg). En
weer staan ze op, en wordt het proces herhaald, de hele
weg naar de tempel, die soms wel honderden mijlen ver
weg is. Voor de pelgrim is ieder moment en iedere stap
heilig. Het wandelen naar heilige plekken stelt de pelgrim
in staat zich te bevrijden van haast, angst en de behoefte
iets te bereiken. Terwijl ik dat allemaal overdacht, verzamelde ik al m’n krachten en ging op weg.
uit PBS
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 8 juli 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.

ByTater TTV Open
35+/55+ dubbeltoernooi

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

Voor de 19e keer wordt van 25 augustus
t/m 2 september a.s. het ‘Open 35+/55+
Tennistoernooi voor dubbels’ georganiseerd door de Teteringse Tennisvereniging TTV. Naar de
hoofdsponsor, ByTater, restaurant in Teteringen, is het thans
genaamd het ByTater TTV open 35+/55+ dubbeltoernooi.
Het toernooi is aan de Donkerstraat 44. Het staat open voor
tennisspelers (dames en heren) van 35 jaar en ouder. De inschrijving is thans al geopend. Ingeschreven kan worden in 1
of 2 onderdelen. Alle onderdelen worden in poules ingedeeld
op rating. Als je inschrijft voor 2 onderdelen, dien je er rekening mee te houden dat je weinig mag verhinderen en je in het
voorweekend (zaterdag 25 en zondag 26 augustus) beschikbaar dient te zijn. De inschrijving sluit op 19 augustus a.s.
Zie verder de website van de vereniging.
Het toernooi kenmerkt zich door zijn open ongedwongen
sfeer op een van de mooiste tennisparken in de omgeving van
Breda. Zeer veel van de deelnemers nemen al jaren deel aan
dit gezellige en sportieve toernooi. Dit komt mede door een
aantal vaste elementen die dit toernooi kenmerken, zoals de
catering ‘Match-point’ verzorgd door Rens en Paula Aben die

www.my-fysio.nl
Praktijk Fysiotherapie
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen

076 7510345

Wij zijn per direct op zoek naar een

enthousiaste en
gemotiveerde medewerker
voor onze moderne varkenshouderij.
Heb jij hier ambitie en eventueel de opleiding voor?
Ben je bereidt minimaal 32 uur, zaterdag en eventueel zondag te werken, dan zijn wij op zoek naar jou!
Je krijgt een goede salarisvergoeding volgens de cao.

Heb je interesse?
Neem dan z.s.m. contact op met T 06-22117386.

Bloemisterij

i.v.m vakantie zijn wij de dinsdagen
10/17/24/31 juli en 7/14 augustus gesloten
wo -do - vr 8.30 - 18.00 uur geopend
zaterdag 8.30 - 17.00 uur geopend
Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44 - Teteringen
Tel.: 076 - 5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

GUNSTIGSTE in de regio. OPSLAG particulier
en zakelijk vanaf 1 m². Verwarmd, beveiligd en
geventileerd. GOED bereikbaar. Tel.: 076-3033544.
www.markoever.nl - info@markoever.nl
zorgen voor de nodige hapjes voor zowel de tennissers als de
bezoekers. Als afsluiting van onze finaledag is er de jaarlijks
terugkerende loterij met als hoofdprijs een prachtige reischeque van € 250,00. De cheque wordt dit jaar ter beschikking
gesteld door de firma De Lasbron. De toernooicommissie is
druk bezig met de voorbereidinge
Iedereen kan deelnemen aan dit toernooi en mocht je dit jaar
niet kunnen spelen, dan ben je natuurlijk van harte welkom op
ons tennispark om jouw favorieten aan te komen moedigen
of lekker te genieten van mooie tennispartijen. En wil je deelnemen, let op de sluitingsdatum.
Namens de toernooicommissie, Paul van Teeffelen

IVN Natuurwandeling
Strijpen

Zondag 8 juli struinen de natuurgidsen van IVN
Mark en Donge door bos en beemd in deze
oude veenpolder. Natuurgebied Strijpen is een van de oude
veenpolders van de Haagse Beemden. Alles wat een polder
zo aantrekkelijk maakt komen we hier tegen, prachtige vergezichten over moerassen en hooilanden, afgewisseld met
elzenbroekbos. Hier geniet je van de weidse wolkenluchten
en de wind door je haren.
Ga mee op zoek naar de rietgors die hoog in het riet zijn lied
zingt. Misschien zien we de bruine kiekendief, laag zwevend
op zoek naar een muis of een ‘kieken’.
Vertrek om 14.00 uur, vanaf parkeerplaats rest. In den Molen,
Zevenbergseweg 21 in Etten-Leur. Plattegrond met vertrekpunt én meer info kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

Uitvaartverzorging

Van Gemert
Sinds 1962 een begrip in Breda e.o.
De helpende hand bij het verzorgen van de
totale uitvaart, in iedere klasse en stijl.
Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.
Vraag naar ons informatiepakket.
Heuvelstraat 181 in Breda
T 076-5212868

