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Overeenstemming over
speeltuin Bouverijen
Al enige tijd is de Dorpsraad samen met ouders van jonge kinderen actief bezig om de
speelvoorzieningen te verbeteren. Hierbij
speelt het beleid van de gemeente om te komen tot minder speelplekken, maar wel grotere en gevarieerde voorzieningen een belangrijke rol. Aangezien in de kinderrijke Bouverijen pas over enkele jaren de grote speelplek aan
de Branderij zou worden aangepakt leverde dit een probleem
op voor de pas gerealiseerde nieuwbouwwoningen in het
noordelijke deel van deze kinderrijke wijk. Door een groep actieve ouders zijn plannen gemaakt om de reeds aanwezige
speelplek aan de Lammertiend om te vormen tot een echte
speeltuin. De door Breda97 ingediende motie die door de gemeenteraad is aangenomen heeft daar zeker aan bijgedragen. Deze partij is voortgekomen uit de in Teteringen bekende Dorpsgemeenschap. De fractievoorzitter Peter Vissers
heeft zich als inwoner van Teteringen daar sterk voor gemaakt. Door het goede overleg tussen van de groep ouders
samen met Dorpsraad en wijkbeheerders zullen de aanpassingen in de komende maanden al worden uitgevoerd, zodat
op de op 23 september te houden Burendag deze veilige, gevarieerde en knusse speeltuin feestelijk kan worden geopend.

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

door de bisschop, in de Willibrorduskerk. Rond 12.00 uur
stellen de gilden zich op voor een korte optocht via de Donkerstraat met aansluitend het defilé op het evenemententerrein. Tijdens de optocht worden de Donkerstraat en Heiackerdreef tijdelijk afgesloten voor verkeer. Na het defilé volgt
de massale opmars waarna de gilden gaan strijden in diverse disciplines (wipboomschieten, handboogschieten, kruisboogschieten, vendelen, trommelen, bazuinblazen en jeu de
boules).
In de middag zal het verbroederingsfeest plaatsvinden in de
tent op het evenemententerrein waar ook aan het eind van de
dag de zilverprijzen worden uitgereikt. De activiteiten vinden
plaats bij sportpark de Gouwen en zijn voor iedereen toegankelijk. U bent van harte uitgenodigd om naar de wedstrijden
te komen kijken en deel te nemen aan ‘t verbroederingsfeest.

Harmonie Euphonia
OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia zal op zaterdag 15 juli a.s. tussen
09.00 uur en 11.00 uur (indien van tevoren
aangemeld) weer oude metalen ophalen. Het
is nu ook mogelijk om de oude metalen in te leveren bij
Fietsen Breda Peter van den Broek aan de Tilburgseweg.
Indien u oude metalen op 3 juni wilt laten ophalen kunt u dit
kenbaar maken via e-mail: secretaris@harmonie-euphonia.info

In verband met de zomervakantie verschijnt er op

Gildedag Teteringen
Het Ambrosius Gilde te Teteringen bestaat dit jaar 300 jaar
en organiseert op zondag 9 juli a.s. een Gildedag.
Als de weergoden ons goed gezind zijn belooft het ‘n prachtige dag te worden die u niet mag missen. De folklore en gildentraditie zullen weer hoogtij vieren. Totaal nemen 23 gilden
uit Brabant en Belgie deel aan de activiteiten. De gilden verschijnen in volledig gildetenue, wat een kleurig schouwspel is.
De dag begint om 09.30 uur met de gildemis, voorgegaan

woensdag 9 en 16 augustus

GÉÉN ALLER-LEI!
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

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 9 juli
09.30 uur
Eucharistieviering - Mgr. J. Liesen
Diaken V. de Haas - Willebrordkoor
Misdienaars Erika van den Broek; Mattijs de Haas
Intenties
Leo Drummen (jgt); Hubert Fijneman; Dien LangenKleindop; Marie-Louise de Bruijn-Pinxteren; Jan v. Gurp;
Herman Damen; Thijs Evers e.v. Anny Rosch; Jacques
en Pop Oomen-Verpaalen; Jo v. Vugt-Dikmans; Toon
Joosen e.v. Jack Aarts; ouders Pauwels-Vermeulen;
Jacques Alberts; Louise Hoeben; Toos JoosenGeerts; Leida van Poppel-Verkuijl; Cees Kleindop;
Ivonne Kremers-Vandemeulebroeke.
Dinsdag 11 juli
19.00 uur
Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Donderdag 13 juli
Eucharistieviering - Pater S.V.D.
09.00 uur
Overleden
Woensdag 21 juni is Gusta Kaijen, weduwe van Peter Heiligers, op
73 jarige leeftijd overleden. Haar afscheid op Zuiderhout en haar bijzetting in het graf van haar man op onze begraafplaats, waren dinsdag 27 juni.
Donderdag 22 juni is Ad van Overveld, echtgenoot van Bernadette
Renne, overleden op 54 jarige leeftijd. Zijn afscheid in onze kerk en
zijn begrafenis in Breda waren donderdag 29 juni.

Gaan trouwen
Christa Lafour en René van Assche.
Uit het pastoraal team
Angst en vertrouwen
Angst kan een negatieve invloed hebben op ons dagelijkse
leven en kan ons a.h.w. verlammen en tot niets doen brengen. Angst kan ook ons leven zuur en/of onaangenaam maken: vóór een operatie bijvoorbeeld maak je een onaangename tijd door met de vraag: ‘Hoe zal het aflopen?’ of: ‘Zal ik
niet te veel pijn hebben?’. Het spreekwoord zegt niet voor
niets: ‘Je lijd het meest door het lijden dat je vreest’.
In de laatste jaren is om verschillende redenen de angst in
onze westerse wereld gegroeid: angst dat de zorg onbetaalbaar zal worden, angst voor onze bestaanszekerheid, angst
voor onze baan, angst voor aanslagen, angst dat er teveel
vluchtelingen of migranten ons land binnen komen en we
daardoor wellicht iets van onze welvaart zullen moeten afstaan, angst voor de toekomst van onze kinderen en/of kleinkinderen.
Een grote oorzaak van angst en zorg van vele mensen is ook
het feit dat in de huidige maatschappij de idee bestaat dat je
zoveel waard bent als wat je presteert en/of wat je bezit. Om
die reden zijn vele mensen bijna wanhopig bezig om hun
leven te ‘maken’, om zoveel mogelijk te presteren of om zoveel mogelijk bezit te vergaren. En degenen die daar niet in
slagen worden dikwijls als ‘loosers’ beschouwd, mensen die
het niet gemaakt hebben en zich dus niet als volwaardige
mensen kunnen beschouwen. De angst om in die categorie
te vallen, jaagt ook vele mensen op en veroorzaakt een gevoel van angst in hun leven.
Bert Wooning
svd
Open kerk
Onze Willibrorduskerk is op de woensdagen tijdens de zomermaanden t/m september, open van 14.00 tot 16.00 uur.
U kunt dan terecht om een kaarsje op te steken of even te
bidden. Ook kunt u gewoon even op verhaal komen, rustig
zitten of even rondkijken.
Er zijn vrijwilligers aanwezig, die u van alles over de kerk kunnen vertellen en er is koffie of thee. U bent van harte welkom.
Als het slecht weer is, blijven de deuren dicht.

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

Parochie-uitstapje
Ook dit jaar beginnen we de vakantie met het traditionele parochie-uitstapje. Op zaterdag 15 juli brengen we een bezoek
aan het Peerke Donderspark in Tilburg. We gaan natuurlijk
met de bus. Koffie/thee/lunch en de toegang en rondleiding
in het park zijn inbegrepen. U kunt zich tot 6 juli opgeven in
het parochiecentrum. De kosten zijn € 30.00 te voldoen bij
opgave. We hopen dat we een mooie dag hebben, het wordt
zeker de moeite waard. Het parochie-uitstapje is onderdeel
van het zomerprogramma.
Annanoveen
Vanaf maandag 17 juli wordt de ‘Annanoveen’ gehouden in
de Annakapel in Heusdenhout. Er is dan elke dag een viering
die om 19.00 uur begint!
Gezinsdag - ‘Geluksvogels’
Zaterdag 15 juli organiseert het gezinspastoraat van het Sint
Franciscuscentrum een gezinsdag met als thema ‘Geluksvogels!’. Gezinnen in onze parochie zijn hiervoor van harte
uitgenodigd.
Anna Plakas, psycholoog en docent-onderzoeker aan de vakgroep orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam,
is de spreker van de dag. Zij gaat in op de vraag hoe we als
ouders kunnen bijdragen aan een goede ontwikkeling van
onze kinderen: we willen graag dat ze opgroeien tot gelukkige, evenwichtige mensen. Daarbij komt ook aan de orde hoe
je als ouders in deze tijd het geloof kunt meegeven aan je kinderen. Het ‘antwoord’ op deze vragen haalt ze uit wetenschappelijk onderzoek én uit haar eigen ervaring: Anna is zelf
moeder van twee jonge kinderen en woont in het bisdom
Breda.
Ouders die hun kinderen (grotendeels) alleen opvoeden door
scheiding of overlijden van de partner zijn meer dan welkom
op deze gezinsdag. Als je er alleen voorstaat, heb je soms
andere uitdagingen dan een echtpaar. Mariëtte Jansen, zelf
alleenstaande ouder, geeft hierover een workshop. De kinderen hebben een eigen programma met inhoud, sport en spel.
Voor de allerkleinsten is er een crèche. Meer informatie over
deze gezinsdag is te vinden via de website: gezinengeloof.nl

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

Verspreiding: 0165-578222

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
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 9 juli 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. 9 juli 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente
Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 9 juli 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Katjeskelder
Zo. 9 juli 09.00 uur: Mevr. dr. P. Galema,
Breda; mmv Zanggroep Lumina.

Park Zuiderhout
Barbecue avond
Donderdag 13 en 27 juli verzorgt de keuken en ‘t horeacateam om 17.00 uur een heerlijke barbecue avond in de Bieënkorf. U bent welkom vanaf 16.45 uur. Gasten worden verwend
met verschillende vlees- en vissoorten, salades,
stokbrood en sausjes. Een heerlijk zomers dessert maakt het diner af. De prijs voor deze geheel
verzorgde avond in een sfeervolle ambiance bedraagt € 18,00 p.p. inclusief twee drankjes naar
keuze. U kunt zich tot twee dagen voorafgaand
aan het diner opgeven via tel.: 5784000. U kunt
op de avond zelf met uw pinpas betalen.
Foto expositie’s
Fotoclub Teteringen exposeert op de begane
grond. In deze expositie delen de fotografen hun
dierbare herinnering via een foto. De leden van
Fotoclub Teteringen komen met regelmaat bij elkaar om hun passie voor fotografie te delen. Op
de eerste etage ziet u een foto expositie van fotograaf Joost van Buul (1967-2011). Joost heeft na
zijn middelbare school eerst de Grafische School
afgerond. Hij ging vervolgens naar de Academie voor Kunst
en Vormgeving St. Joost. Joost werd zelfstandig fotograaf.
Eén van zijn specialisaties was fotograferen van mode en reclame. Zijn werk is breed. De expositie is een greep uit zijn
vrije werk. Tot 14 juli 2017 bent u van harte uitgenodigd om
de exposities te komen bewonderen. Dit kan dagelijks tussen
9.00 uur en 18.00 uur op Park Zuiderhout.
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 is dan wellicht iets voor u. Dagelijks bereiden wij
verse maaltijden in onze eigen keuken. Neem contact 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.
Gezelligheid in het Grand Café
Ons Grand Café met terras is dagelijks geopend van 14.30
tot 17.30 uur. We verwelkomen u graag voor een kopje koffie, drankje, kleine versnapering of ijsje. Op woensdag en

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

donderdag zijn we ook open van 19.00 tot 21.30
uur. Vier het leven, in Park Zuiderhout!
Arnold Janssenlaan 46 -Teteringen -Tel.: 5784000.

IVN–natuurwandeling
Valkrustpark
en Markdal
Op zondag 9 juli wandelen de natuurgidsen van
IVN Mark & Donge door enkele pareltjes van mooi
Ginneken.
Dit is misschien wel het minst bekende park van
Breda, restant van ‘n eeuwenoud landgoed, prachtig gelegen op de oevers van de Mark. Het landhuis was in de vorige eeuw een onderdeel van het
Laurentiusziekenhuis. Nu is het park met de vele
oude bomen - waaronder een meer dan 200 jaar
oude moerascipres - een heilzame plek voor iedereen.
Verderop in het weidse Markdal struinen we door
graslanden en plas-drasgebieden. Oeverzwaluwen broeden
in een steile oeverwal, ijsvogels schieten over het water, ooievaars hebben hun nest op het dak van de Grote Hoeve van
Staatsbosbeheer, met dit jaar zelfs vier jongen. Volop leven,
ga mee genieten van al dit moois!
Vertrek om 14.00 uur vanaf parkeerplaats Schoolakkerplein
in Breda. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur en is vrij toegankelijk. Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

“Het vertrouwen dat nabestaanden je
geven om het afscheid samen met
hen vorm te geven is een groot goed.
Zorgvuldig en zorgzaam, maatwerk
in alle opzichten voor een
passend afscheid.”
Ronald de Kanter
Uitvaartverzorger

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Te koop: Fietskinderzitje voor achter (kunststof kuip). Max. 22
kg, als nieuw. Prijs € 35,00. Tel.; 5417917/06-24458046.

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

Tennis:
Rabobank
Open
Voor de 18e keer
wordt het Rabobank Open 35+/45+/60+ georganiseerd door de Teteringse
Tennisvereniging TTV. Het toernooi is van 26 augustus t/m 3
september a.s. aan de Donkerstraat. Het staat open voor tennisspelers (dames en heren) van
35 jaar en ouder. Ingeschreven
kan worden t/m 17 augustus a.s.
Zie 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 ‘Matchpoint’ verzorgd door Rens en
Paula Aben die zorgen voor de
nodige hapjes voor zowel de tennissers als de bezoekers. Als
afsluiting van onze finaledag op
zondag 4 september is er de
jaarlijks terugkerende loterij met
als hoofdprijs de fantastische
reischeque van € 500. Aan de loterij wordt deelgenomen door alle
deelnemers die aanwezig zijn bij
de trekking. De cheque wordt dit
jaar naar verwachting weer ter
beschikking gesteld door Seydlitz Notarissen.
De toernooicommissie is druk bezig met de voorbereidingen om
het toernooi en de wedstrijden
weer perfect te laten verlopen.
Je vriend, vriendin, echtgenoot,
echtgenote, collega, buurman of
buurvrouw 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. De toernooicommissie heet je van harte welkom.
Namens de toernooicommissie, Paul van Teeffelen

Het Eetpunt
in ‘t Web

M
FYSIO

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

Vrijdag 7 juli - Menu 1
Gebonden venkelsoep, gebakken victoriabaars, HollanDe Fysiotherapeut bij u in de buurt!
diasesaus, wortelen/peultjes, aardappelpuree, appelmoes, vruchtenkwark
Vrijdag 7 juli - Menu 2
Gebonden venkelsoep, gehaktbal, jus, spinazie à la crè- Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Revalidatie tijdens en na kanker
me, aardappelpuree, appelmoes, vruchtenkwark
Vrijdag 14 juli - Menu 1
Uiensoep, gebakken schelvis, mosterdsaus, wortelen,
www.my-fysio.nl
aardappelpuree, rabarber, bitterkoekjesvla
Vrijdag 14 juli - Menu 2
Uiensoep, kipragout, mexicomix, witte rijst, rabarber, bitPraktijk Fysiotherapie
terkoekjesvla
W.
Alexanderplein
11 4847 AL Teteringen
Kosten voor de maaltijd zijn: € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag te reserveren in het Dorpshuis tel.: 5713579. ‘t
076 7510345
Web is open om 12.00 uur. Aanvang maaltijd 12.45 uur.

