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Internet geen stimulans
voor winkelaanbod
Het is hele dagen een komen en gaan van bezorgdiensten voor het afleveren van op internet
ge-kochte artikelen en etenswaren. Dat het gevolgen heeft voor het aanbod aan winkels is overal te zien. In
Oosterhout wordt al druk nagedacht om een flink deel van
het mooie winkelcentrum af te breken of om te vormen naar
woningen. Ook in de Haagse Beemden probeert men het winkelcentrum Heksenwiel meer aantrekkingskracht te geven,
maar hier speelt ook Stada een grote rol. Het lijkt steeds meer
de kant op te gaan van goed bereikbare Amerikaans-achtige
grote winkelcentra buiten de stad. Ook in Teteringen is het te
merken. Immers de Hoolstraat heeft zijn functie als winkelstraat vrijwel geheel verloren en lijkt meer op een straat voor
kappers en eetgelegenheden. Ook het feit dat de winkels op
het Willem Alexanderplein grotendeels leeg staan getuigt daarvan. Toch wordt er door de projectontwikkelaar en de gemeente hard gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten
voor het plan voor de omvorming van ons winkelcentrum aan
de Scheperij. Dat heeft meer om het lijf dan de meesten (ook
wij) dachten. Immers om een oplossing te vinden voor een
nieuw winkelcentrum inclusief parkeren, logistiek, verkeer en
passend in deze omgeving én binnen de financiële mogelijkheden vraagt veel overleg en inventiviteit. De Dorpsraad is er
vrijwel zeker van dat nog dit jaar de plannen openbaar gemaakt zullen worden. In het verleden zijn er binnen Teteringen
plannen gemaakt voor een nieuw centrum met veel kleine
winkels. Gezien het bovenstaande is dat bepaald niet realistisch en zullen naar verwachting een of twee supermarkten,
een drogisterij en een klein aantal andere winkels deel uit maken van dit plan, mogelijk met woningen boven de winkels.
De Dorpsraad en alle inwoners van Teteringen wachten met
smart op de presentatie.

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

- We hopen, nee willen, dat we over 10 jaar
het eeuwfeest kunnen vieren.
- De kerk niet voor niets een Rijksmonument is.
- We daarom willen kijken of we de bestemming
van de kerk kunnen verbreden.
- Al in 1510 een kapel gebouwd werd op de plaats
waar nu het kerkhof is.
- In 1820 daar de bouw van de voorlaatste kerk voltooid is.
- In 1926 begonnen is met de bouw van de huidige kerk.
De kapel die in 1510 gebouwd werd, is afgebrand. In 1590, als
Breda door de list met het turfschip heroverd wordt, verlaten
de soldaten Breda en trekken ze plunderend en brandstichtend naar o.a. Teteringen en brandden de kapel af.
In 1636 werd er weer een kapel gebouwd en werd Teteringen
een zelfstandige parochie.
Later werd de kapel opgeëist door de protestanten, omdat
de hervormde godsdienst staatsgodsdienst werd. De katholieken maakten gebruik van de schuurkerk. De tegenwoordig
door de heemkundekring gebruikte, prachtig gerestaureerde,
Vlaamse schuur aan de St. Josephstraat.
Jarenlang voerden de Teteringenaren strijd om hun kapel van
de hervormden terug te krijgen. In 1809 werd hun volhouden
met succes bekroond. Lodewijk Napoleon gelaste bij besluit:
‘Te Teteringen alwaar de Hervormden onder de gemeente Breda behoren, zal de kerk of kapel overgaan aan de Roomsch
Catholijken’.
De kerk was echter in zulk vervallen staat, dat ze voor de eredienst niet meer bruikbaar was en werd uiteindelijk helemaal
afgebroken. Op hetzelfde terrein (waar tegenwoordig het kerkhof is) werd een geheel nieuwe kerk gebouwd en in 1820 was
de bouw voltooid.

28e Dorpsloop
Teteringen
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Wist u dat
- De Willibrorduskerk, in september a.s. 90 jaar bestaat.
- 24 september a.s. het jubileum met
een feestelijke eucharistieviering is.

U hebt de afgelopen weken in Aller-Lei
kunnen lezen over de Dorpsloop Teteringen. De jaarlijkse stratenloop (5, 10 kilometer en Raboloop) vond deze keer voor de

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

28e maal plaats op zondag 27 augustus. Sinds 1990 is dit
initiatief van Henk Joosen, nu erevoorzitter, niet meer weg te
denken uit ons dorp. De Dorpsloop werd, net als vorig jaar,
voorafgegaan door een opnieuw succesvolle wielerronde.
Deze wielerronde voor 50+ en 50- vond voor een deel plaats
op het parcours van de Dorpsloop. Op de voorafgaande
zaterdag en ook tijdens de Dorpsloop vond op het WillemAlexanderplein het Zomerfeest Teteringen plaats, waardoor
het extra gezellig druk was in het dorp.
Het aantal inschrijvingen lag dit jaar (incl. wheelers) op 281
waarvan uiteindelijk 240 deelnemers gefinished zijn. Door de
warmte kozen veel mensen uiteindelijk er voor om de 5 km te
lopen in plaats van de hoofdafstand. Patrick de Vos uit Kattendijke pakte de winst bij de 5 kilometer met een (bruto)tijd
van 15.45. Bij de dames was Marjon de Kok uit Goirle winnares. Sandra Laros, houdster van het parcoursrecord op de
10 km werd 2e bij de dames. De beste Teteringenaar bij de
heren was Syb de Jong, de beste dame Lisette Maas. Teteringenaar Colin Bekers was de winnaar bij de 10 kilometer in
een tijd van 31.20. De snelste dame was Paola van Gilst uit
Goes. De beste Teteringse dame Claudine van Kooten. Beste wheeler was Bart Pijs.
De diverse uitslagen staan elders in dit blad vermeld. De volledige uitslag van de volwassenen is te bekijken via de homepage van de Dorpsloop (zie link: www.dorpsloop.nl).
De in juni plotseling overleden penningmeester van de Stichting Dorpsloop, Ad van Overveld werd tijdens de 10 kilometer naast sportief, waardig en eervol herdacht. Het werd voor
de naasten een dag om nooit te vergeten.
23STE RABOLOOP
Op de laatste vakantiedag voor het nieuwe schooljaar was
het tijdens de Raboloop weer gezellig druk rondom de jurywagen bij de Dorpherberg. Het weer was prima en mede
daardoor werd de Raboloop ook nu weer het leukste en gezelligste onderdeel van de Dorpsloop.
Opnieuw waren veel (groot-)ouders in de Willibrordstraat aanwezig om met elkaar naar de prestaties van de kinderen en
kleinkinderen te kijken en natuurlijk om ze aan te moedigen.
De deelnemers lieten zich niet uit het veld slaan en stonden
na de gezamenlijke warming-up door dansschool Jump,
fanatiek aan de startlijn.
Om 16.30 uur stonden de allerkleinsten van groep 1 t/m 4
aan de start voor hun 800 meter. Nadat de startbel door
Brigitte Meeuwsen van de Rabobank was geluid, renden de
kleintjes weg, vaak aan de hand van een of beide ouders. Als
echte wedstrijdatleten streden de kinderen om een plaats op
het erepodium. Een half uur later waren groep 5 t/m 8 aan de
beurt. Ook zij stonden al een tijdje ongeduldig te wachten op
het verlossende ‘startschot’. Ook deze kinderen vochten zich
een weg naar het podium. Nadat de kinderen hun ronden hadden afgelegd, plukten de ‘vangers’ de winnaars uit de strijd
zodat ze op het podium door Brigitte gehuldigd konden worden. Elk kind ontving, naast de bekende medaille en een
drankje, een bidon gesponsord door Brabant Water en een
bon voor een ijsje van de dit jaar gestarte ijsboerderij Snoek.
Deelnemers en helpers, bijzonder bedankt voor jullie inzet.
Wij zien jullie graag allemaal terug bij de 24ste editie van de
Raboloop op de laatste zondag van augustus 2018. De uitslagen van de Raboloop staan elders in dit blad vermeld.
DANKWOORD
Stichting Dorpsloop Teteringen wil dit jaar weer iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan het geslaagde verloop van
de 28e Dorpsloop. Denk daarbij aan de vele sponsors uit Teteringen en daarbuiten en aan de vele vrijwilligers die elk jaar
weer meehelpen. Tevens dank aan de leden van het wielercomité en de organisatie van het eerste Zomerfeest voor de
prettige samenwerking.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

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

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 10 september
10.30 uur
Eucharistieviering - Pater B. Wooning - werkgr.
Liturgie - overw. dhr. J. Mertens - Willebrordkoor
Misdienaars Elias Kruis; Rose Marie Muskee.
Intenties
Joannes de Bie (jgt); Herman Damen; Liesbeth Wortelboer; overl. fam Wortelboer; Thijs Evers e.v. Anny
Rosch; Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Jo van
Vugt-Dikmans; Toon Joosen e.v. Jack Aarts; Toos
Joosen-Geerts; ouders Pauwels-Vermeulen; Leida van
Poppel-Verkuijl; Louise Hoeben; Jac en Corrie van der
Veeken-van Haperen; Cees Kleindop; Ivonne KremersVandemeulebroeke; Jo Snoeren-van Zon; Joke Gemmeke-van der Laan; Carl Rambelje; Thomas Graham.
Donderdag 14 september
08.45 uur
Rozenhoedje
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater E. Owuzu

Uit het pastoraal team
Zondag 27 augustus j.l waren wij met zo’n 300 parochianen
bijeen in de Franciscuskerk. Die dag vierden we de start van
het nieuwe kerkelijke werkjaar in de Augustinusparochie. Het
thema was: Binden en ontbinden. In de lezingen ging het over
de sleuteloverdracht. In het evangelie ging het heel uitdrukkelijk over de sleuteloverdracht van Jezus op Petrus. Jezus
zei: ‘Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. Wat
gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn
en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn’ (Mt. 16, 18-19). Binden en ontbinden, dat is de
opdracht die Petrus krijgt en die ook wij krijgen.
Mensen kunnen gebonden zijn aan van alles en nog wat. Of
het nu om een ‘duivel’ gaat of om ziekte of armoede of onderdrukking. Het kan van alles zijn. En het is helemaal in de
Geest van God dat mensen hiervan bevrijdt worden. Ontbinden. Ook kunnen mensen door omstandigheden hopeloos
verdeeld geraakt zijn van zichzelf of van anderen of het spoor
bijster zijn. Het is dan de bedoeling om mensen tot eenheid
te bewegen of weer nieuw perspectief te bieden. Binden.
De sleutel om dat te kunnen is de liefde. Liefde bindt en ontbindt. Daarom moet Jezus’ kerk een dienende kerk zijn. Dat
is de sleutel die Jezus geeft aan Petrus en vervolgens ook aan
ons, de sleutel die het geheim van het echte leven ontsluit.
Een feestelijke viering was het, waarin het Augustinuskoor
o.l.v. Rikie Bansberg stemmige liederen zong die geheel in
het kader stonden van het thema. En ook de dames die de
zorg droegen voor de versiering, hadden met hun bloemen
invulling gegeven aan het thema; twee afzonderlijke vazen vol
bont gekleurde bloemen, die door het rode lint van de liefde
verbonden werden. Bijzonder mooi en fraai allemaal. Alles
met heel veel zorg gedaan. Een bijzondere viering aan het
begin van ‘n nieuw kerkelijk werkjaar! Pastor Ben Hendriksen
Ziekenzondag
In het kader van de nationale ziekenzondag vieren wij op zondag 10 september het sacrament van de zieken. Lijden en
ziekte horen bij het mensenleven, ook bij het leven van een
christen. Het zijn intense momenten, waarop iemand de kwetsbaarheid en de broosheid van het dagelijkse leven ervaart.
Momenten die kunnen leiden tot droefheid en eenzaamheid
en iemand het gevoel geven er niet meer bij te horen. Op deze dag zal in alle parochiekernen ziekenzalving worden toegediend. Leden van de KBO en de Zonnebloem kunnen zich
ook aanmelden via het bestuur, bij het parochiecentrum of
telefonisch (5713203) tussen 09.00 uur en 11.30 uur.
Vredesweek - 20 september Lucaskerk - PAX Vrede
Onderwerp is: de kracht van de verbeelding. De avond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten
voor deze maaltijd zijn € 5,00. Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. Inloop vanaf 19.30 uur.

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

De 28e Dorpsloop Teteringen op zondag 27 augustus jl. was wederom een grandioos succes dankzij de volgende hoofdsponsors, sponsors, donateurs en vele
vrijwilligers. Zonder uw financiële bijdragen en/of medewerking zou het onmogelijk zijn geweest om deze dag op deze wijze te organiseren.
Stichting Dorpsloop Teteringen is u bijzonder dankbaar.
Graag tot volgend jaar!

HOOFDSPONSORS
RABOBANK AMERSTREEK, OOSTERHOUT
MEEUS ASSURANTIËN, BREDA
OPELCENTRUM OPC, OOSTERHOUT
BERENDE SPOOR- & GRONDWERKEN BV, TETERINGEN
DE DORPSHERBERG CAFE & ZALENCENTRUM, TETERINGEN
JUMBO, TETERINGEN
BLOEMISTERIJ AARTS, TETERINGEN
APOTHEEKGROEP BREDA, TETERINGEN/BREDA
VON SEYDLITZ NOTARISSEN, TETERINGEN

SPONSORS
Sweep Makelaardij (Teteringen), Breda Bouw BV (Teteringen), Tandarts van de Sande (Teteringen), Van Oosterhout Tweewielers (Teteringen), Autobedrijf van Kruysdijk (Prinsenbeek),
Schildersbedrijf Bram van Pelt (Teteringen), Van Putten Autobedrijf (Breda), Runnersworld
Berry Snoeren (Breda), Drukkerij Zopfi (Oosterhout), Stal Balemans (Teteringen), Assurantiekantoor Drs. V.J. Beekers (Teteringen), Bloembinderij Cees van Eijck BV (Breda), Snackbarpartyservice Gebr. Joosen (Teteringen), De Jong Deli (Teteringen), Slagerij van Kuijk (Bavel),
Teteringse Troubadour Gerrie Joosen, Installatiebedrijf Van Dijnsen (Teteringen), het Kniplokaal
(Teteringen), Bon Sang (Teteringen), Installatiebedrijf van de Goorbergh (Breda), Jumbo Golfwereld (Teteringen), IJsboerderij Snoek (Teteringen)

DONATEURS
Kiki’s hair, Cafetaria Stollies, Project- en woninginrichting Jorissen, Garage Bremer, Mitra-slijterij Ad van Dongen, Slagerij-traiteur Rommens, Restaurant De Chinese Muur, Fos financieel
en fiscaal, Hoveniersbedrijf Kees Koenen
Ook dank aan: Wielercomité Teteringen, Organisatie Zomerfeest Teteringen, Brigitte en
Melissa Meeuwsen, Betty van Meeteren, hulpouders Raboloop, gemeenschapshuis ’t Web
(De Stee), EHBO Teteringen ‘Helpt Elkander’, Frans Jacobs (speaker), Dhr. Van Groezen
(geluid), Jos Dilven (vervoer dranghekken), Toine en Marianne Geerts van de Dorpsherberg,
FFF anders, Kzoutniewete en Thuisnietouwe en de vele overige vrijwilligers.

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67:
Zo. 10 sept. 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout:
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 10 sept. 10.00 uur: Ds. S. Nieuwenhuizen.
Katjeskelder
Zo. 10 sept. 09.00 uur: Dhr. E. Van der Kleij; laatste dienst seizoen

Levenskunst Zuiderhout
Het nieuwe seizoen van Levenskunst Zuiderhout gaat van start. Dit najaar vinden er weer
vier bijeenkomsten plaats die cultureel geïnteresseerden, woonachtig op Park Zuiderhout
en daarbuiten, zullen boeien. Op maandag 11 september
trapt John Mersel af met een lezing die in het teken staat van
de Vredesweek. Iedereen is welkom.
De kracht van de verbeelding
Voorheen waren de grote wereldthema’s onderwerp
Fysiotherapie
van de jaarlijkse nationale Vredesweek. Nu gaat het in
Manuele Therapie
de Vredesweek veel meer over de vraag hoe de vreGeriatrie Fysiotherapie
desproblematiek dichterbij gebracht kan worden, op
plaatselijk en gezinsniveau. Als aanloop naar de VreOncologie Fysiotherapie
desweek 2017 gaat John Mersel dat demonstreren
Oedeemtherapie
aan de hand van een aantal praktisch voorbeelden. Hij
geeft zijn lezing de titel ‘De kracht van de verbeelding’.
FysioFit
John Mersel is voorzitter van de Stichting Vredesweek
Breda en gepensioneerd pastoraal werker. Hij heeft
zich jarenlang verdiept in de vredesproblematiek.
De bijeenkomst vindt plaats in Park Zuiderhout om
19.30 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00.
Aanmelden is niet nodig. De mogelijkheid bestaat om
voor € 12,50 voorafgaand aan de lezing een hapje te Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
eten in het Grand Café. Reserveer uw plaats bij het
Revalidatie tijdens en na kanker
serviceteam per e-mail (serviceteam@parkzuiderhout.nl) of tel.: 5784000. Iedereen is welkom.
Het volledige najaarsprogamma van Levenskunst
Zuiderhout is te vinden op www.parkzuiderhout.nl

M
FYSIO

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

www.my-fysio.nl

Mosselen in Park Zuiderhout
Op woensdag 13 en op donderdag 28 september verzorgt het gastronomisch team om 17.00 uur een heerlijk driegangendiner in de Bieënkorf. Deze maand
staan er mosselen op het menu. Het complete menu

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

Uitslagen Dorpsloop Teteringen 2017
5 km heren
1 Patrick de Vos 15:45
2 Mark Buiks 16:26
3 Nick Jansen 16:37
5km dames
1 Marjon de Kok 18:41
2 Sandra Laros 19:06
3 Sanne van Helmond 20:41
Beste Teteringse heren 5 km
1 Syb de Jong 18:03
2 Rick van Hooijdonk 19:41
3 Niels van der Haven 21:01
Beste Teteringse dames 5 km
1 Lisette Maas 24:53
2 Lieke Roelen 26:33
3 Floor Voogt 28:22
10 km heren tot 35
1 Rens van Hooydonk 37:53
2 Ruud Stenissen 40:41
3 Frank Damen 44:36
10 km heren 35-45
1 Colin Bekers 31:21
2 Henk vd Stelt 36:33
3 Pawel Wojcik 37:48
10 km heren 45-55
1 Huub Maas 33:39
2 Gerard Lensvelt 36:31
3 Richard Bok 38:19
10 km heren 55+
1 Sjaak Hofmans 42:01

2 John Lewis Garcia 42:38
3 Nico Wessel 45:35
10 km dames tot 35
1 Dyanne Verpaalen 41:54
2 Jalissa Daane 45:55
3 Lisa Mineur 51:08
10 km dames 35+
1 Paola van Gilst 41:19
2 Patricia Kloonen 48:28
3 Marieke Warnier 51:24
Beste Teteringse heren 10 km
1 Colin Bekers 31:21
2 Arthur de Zoete 40:05
2 Ruud Stienissen 40:41
Beste Teteringse dames 10 km
1 Claudine van Kooten 51:55
2 Sanne Snelder 56:46
3 Laura Peragon Jimenez 58:20
Wheelers 5 km
1 Fouad Boudazra
Wheelers 10 km
1 Bart Pijs

groep 3
1 Olivier Eekels
Wegwijzer
2 Tobias Muskee
Nuts basisschool
3 Jasper de Pee
De Wegwijzer
groep 4
1 Moos Beckers
De Springplank
2 Finn Laming
Helder Camara
3 Rayshano De Windt
De Wegwijzer
groep 5 - jongens
1 Bran van Wagtendonk
De Springplank
2 Tijn van Pelt
De Wegwijzer
groep 5 - meisjes
1 Beatrijs Muskee
Nuts basisschool
2 Maura van Gessel
Helder Camara
groep 6 - jongens
1 Thimo Eekels
De Wegwijzer
2 Semmih Ezznhiri
De Wegwijzer
groep 6 - meisjes
1 Mijke van Ooijen
De Wegwijzer
2 Bloeme Jongedijk
Nuts basisschool
groep 7 - jongens

Uitslagen Raboloop 2017
groep 1
1 Lisa Roest
Helder Camara
2 Cezan van den Hout
Sprinkplank
3 Jesse van Eijk
De Wegwijzer
groep 2
1 Laurien Koch
Helder Camara
2 Jolien Laming
Helder Camara
3 Suzanne Kemerink
Helder Camara

2 Siem Beckers
groep 7 - meisjes
1 Djayla Hoek
2 Kiki van Oppenraaij
groep 8 - jongens
1 Delano Groenewegen
groep 8 -meisjes
1 Femke Gommers
2 Renee van der Haven

vindt u op onze website. De kosten voor het diner zijn €18,00
per persoon, inclusief twee drankjes naar keuze. Reserveer
uw plaats bij het serviceteam via serviceteam@parkzuiderhout.nlof of op (076) 578 40 00.

1 Marco van Gelder De Kweekmeier Velddried

De Springplank
De Springplank
Helder Camara
Driezwing Breda
De Wegwijzer
Helder Camara

GÉÉN ALLER-LEI? BEL 0165 - 578222!

Teteringen dementievriendelijk
Dementie wordt volksziekte nummer één. Dus krijgen we er
allemaal mee te maken. Op ons werk, in onze familie, in de wijk.
Het is belangrijk dat wij als samenleving leren hoe om te gaan
met iemand die dementie heeft. Dat is belangrijk, want mensen met dementie willen zo lang mogelijk deel uit blijven maken van de maatschappij. Daar kunnen zij af en toe wat hulp
bij gebruiken.
In Teteringen hebben de formele en informele zorg de koppen bij elkaar gestoken om te proberen ook Teteringen dementievriendelijk te maken. We doen dat door in een aantal bijeenkomsten zowel informatie op te halen (waar loopt u tegenaan?) als informatie te brengen (hoe kunnen we knelpunten oplossen?).
Op 6 juli is een bijeenkomst gehouden met mantelzorgers
van dementerenden.
Op vrijdag 15 september vindt van 14.00 tot 16.00 uur een
algemene bijeenkomst plaats in ‘t Web. Met die bijeenkomst
willen wij belangstellenden informeren over dementie, wat zijn
de signalen, wat doe je als je mensen tegenkomt die afwijkend gedrag vertonen, wie bel je als je het niet meer weet en,
erg belangrijk: hoe kunnen we als Teteringse gemeenschap
het leven van mensen met dementie en hun partners een
beetje beter maken. Het gaat om kennisdelen, knelpunten ophalen en samen oplossingen bedenken. Wilt u zich vooraf
oriënteren, kijk dan op www.samendementievriendelijk.nl
Om ons goed te kunnen voorbereiden, is het noodzakelijk
dat we weten wie wij mogen verwachten. Indien u aanwezig
wilt zijn, dan graag even een email naar: kruiswerkteteringen@kpnmail.nl
Op 26 oktober willen we de informatie die we verkregen hebben bundelen en opnemen in het actieplan dementievriendelijk Teteringen.
Mocht u nog andere vragen hebben over dit of een ander
onderwerp, dan kunt u terecht in ’t Web bij het Infopunt, elke
vrijdag van 11.00 tot 12.30 uur. U kunt ook bellen met Jan
Spruit (tel.: 076-5322173) of Johan Weijters (tel.: 0765932646). Beiden zijn bestuurslid van de Stichting Kruiswerk.

IVN
Op zondag
10 sept.
gaan de
Natuurgidsen van
IVN Mark
& Donge
op stap
voor een
20 km
lange wandeling door
boezems
en beemden.
Vertrek om
10.00 uur,
bij café
Elsakker,
Nieuwveerweg 2,
Prinsenbeek.

Info-ochtend

9 september
10.00 - 11.00 uur
www.dbcplexus.nl

Nieuws van BeautyWorks
Op 4 augustus jl. is BeautyWorks onderscheiden en erkend
als Babor Excellence
Instituut. Om aan dit keurmerk te voldoen wordt
gekeken naar cosmetische expertise, product
know how en professionele ambiance inclusief
hygiëne. Het certificaat
wordt op meerdere niveaus gegeven waarvan Excellence Instituut het
hoogste is.
Feeststemming dus in de salon!
Bij uw volgend bezoek kunt u de Award bewonderen en genieten van de bijbehorende traktatie. Graag tot ziens!

Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 25 augustus - Menu 1
Uiensoep, lasagne, stokbrood, rauwkost, aardbeienvla
Vrijdag 25 augustus - Menu 2
Uiensoep, gebakken vis, hollandaisesaus, gemengde groenten, geb. krielaardappeltjes, appelmoes, aardbeienvla
Vrijdag 08 september - Menu 1
Heldere tomatensoep, vis ragout, wortelen/peterselie, aardappelpuree, appelmoes, ananasvla
Vrijdag 08 september - Menu 2
Heldere tomatensoep, pocureurlapje, jus, spinazie à la crème,
gekookte aardappelen, appelmoes, ananasvla
De kosten voor de maaltijd zijn: € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag te reserveren in het Dorpshuis, tel.: 5713579. ‘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.

GUNSTIGSTE in de regio. OPSLAG particulier en
zakelijk vanaf 1 m². Verwarmd, beveiligd en geventileerd in de zomer. GOED bereikbaar. 076-3033544
www.markoever.nl info@markoever.nl

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
Wellicht heeft iemand, die wat moeilijk liep, op 25 aug. jl. bij
de Jumbo mijn wandelstok meegenomen. Bel a.u.b. naar
tel.: 076-5711298.
Gevraagd: tijdelijke woonruimte voor gezin in Teteringen e.o.
per oktober i.v.m. overbrugging naar andere koopwoning.
Tips zijn ook welkom. Tel: 06 - 45072075.
Te koop/te huur gevraagd: garagebox in Teteringen of omgeving. Contact, tel.: 06 - 50 567 535.

