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Betonzuilen
kondigen ‘VANG’ aan
In de afgelopen week is in Teteringen de voorbereiding van het nieuwe ophaalsysteem voor huisvuil van start gegaan. Vang staat voor ‘Van Afval
Naar Grondstof’. Plotseling verschenen er grote betonnen
bakken in het straatbeeld. Dit zijn de grote ondergrondse betonnen bunkers waarin de ondergrondse containers voor restvuil zullen worden geplaatst. Dit vraag het nodige graafwerk
en op veel plaatsen is zelfs een tijdelijke bemaling van de ondergrond nodig. Het bovengrondse deel zal in het straatbeeld
nauwelijks opvallen. Binnenkort vallen ook bij vrijwel alle bewoners in de kom van Teteringen de brief op de mat waarin
aangegeven kan worden hoeveel en welke rolcontainers voor
GFT, verpakkingen en papier worden gewenst. Voor GFT zijn
versies van 240, 140 en 25 liter mogelijk, voor verpakkingen
van 240,-140 liter en zakken en voor papier van 240 en 140
liter. Ook is de bestelling van extra containers mogelijk. Belangrijk is om van te voren goed na te denken over de behoefte en daarbij rekening te houden met de beschikbare ruimte
in en om de woning. Als de gebruiker geen telefonische of digitale opgave doet dan worden standaard drie grote rolcontainers van 240 liter afgeleverd. Zodra de ondergrondse containers gebruikt gaan worden, dan ontvangt ieder daarover
bericht. Tevens zullen dan de pasjes voor het storten van het
restafval in de ondergrondse containers worden geleverd. Al
met al een hele verandering, waarbij gehoopt wordt dat de
omgeving van de ondergrondse containers niet vervuild zal
worden door illegaal achtergelaten spullen.

Jong en oud
De deelnemers waren zichtbaar verrast door deze nieuwe
wandelroute. Bewoners, hun familie, vrijwilligers en medewerkers van Park Zuiderhout moedigden fanatiek aan. Een mooie
avond waar zowel jong als oud van genoot!

KBO - Bingo!
Op woensdag 14 juni 2017 om 14.00 uur is er een
bingo voor onze SVT/KBO leden in 't Web. Bijdrage
in de kosten € 2,50 voor koffie/thee en een drankje
in de pauze. We spelen 5 rondes voor mooie prijzen. Ook is
er deze middag een loterij met veel verrassingen. Leon Snoeren, de Jumbo en Apotheek Teteringen zijn de plaatselijke
ondernemers die waardebonnen schenken voor deze loterij.
Graag tot ziens bij deze gezellige middag!

Wandelaars lopen binnen
bij Park Zuiderhout
De wandelaars liepen dinsdagavond 30 mei letterlijk binnen bij Park Zuiderhout. De eerste etappe van de Teteringse Avondvierdaagse ging
dwars door de gebouwen van het wooncomplex. Dat zorgde
voor veel enthousiasme en vrolijke gezichten! De meer dan
700 wandelaars ontvingen een warm en muzikaal onthaal.

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222
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 11 juni
10.00 uur Woord- en Communieviering - werkgroep Liturgie
Willebrordkoor
Intenties Adrianus Snoek (jgt) en Dorethea Aarts; Olivia v.d. Akker;
Hubert Fijneman; Dien Langen-Kleindop; Cees Kleindop;
Marie-Louise de Bruijn-Pinxteren; Jan van Gurp; Herman
Damen; Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Thijs Evers
e.v. Anny Rosch; Leo Drummen; Ria v.d. Boomen e.v.
Harry van Geffen; Jac en Corrie v.d. Veeken-v. Haperen;
Jo v. Vugt-Dikmans; ouders Pauwels-Vermeulen; ouders
Akkermans-Loonen; Jacques Alberts; Louise Hoeben;
Toos Hoogelander-van Doremalen; Toos Joosen-Geerts;
Toon Joosen e.v. Jack Aarts; Leida van Poppel- Verkuijl.
Dinsdag 13 juni
19.00 uur Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Donderdag 15 juni
09.00 uur Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Gedoopt
Zondag 28 mei is Ties Schroyen, de zoon van Lando Schroyen en
Claudia van der Velden gedoopt. Ties is het broertje van Sven.

De Kerkennacht komt er aan!
23 Juni a.s. gaan van 19.00 tot 23.00 uur in de Michaelkerk
en de Markuskerk de kerkdeuren open. De Bredase Raad
van Kerken organiseert de Kerkennacht dit jaar in en rond de
de twee buurkerken in Heusdenhout. Het programma is heel
gevarieerd! Bij de opening om 19.00 uur, staat ‘n blanco kerkdeur centraal. Die verwijst naar de beroemde deur van Maarten Luther. Precies 500 jaar geleden spijkerde Luther zijn stellingen over de kerk toen op een kerkdeur. De hele avond kunt
u op onze Lutherdeur uw eigen gedachten schrijven over de
kerk van 2017. Om 19.15 uur is er in de Michaëlkerk een korte viering rondom een icoon, speciaal gericht op kinderen.
Tijdens en na de viering kunnen kinderen hun eigen icoon inkleuren. Wie wil, kan na een kop koffie verder praten over de
iconen of over de opmerkingen op de Lutherdeur.
Ondertussen begint om 20.30 uur in de Markuskerk een optreden van de oecumenische theatergroep Message. Deze
groep staat o.l.v. Pascal Tol en Saskia van Baaren en heeft
als thuisbasis de Protestantse Kerk van Dongen-Rijen. Met
hun optreden wil Message laten zien hoe jongeren de christelijke boodschap in deze tijd verstaan. Na de voorstelling (±
21.30 uur) is er in de tuin een afterparty: ontmoeting onder
‘t genot van een drankje. Om 21.45 uur start een workshop
‘Gregoriaans zingen’. Deze workshop wordt gegeven door
Frans Bullens, musicus en dirigent van diverse kerkkoren. Hij
houdt een korte inleiding over ‘het kerkelijk lied’, waarna hij
de aanwezigen meeneemt in het Gregoriaans zingen. Op enkele momenten verspreid over de avond is het dertienjarige
talent Anna Raven met haar harp te horen.
Rond 22.30 uur wordt de kerkennacht afgesloten in de Michaelkerk met een slotviering waaraan voorgangers uit verschillende kerken zullen meedoen. Muziek en zang van eerder deze avond maakt de afsluitende bijeenkomst nog veelkleuriger! U bent van harte welkom om deze avond, of een
deel daarvan, mee te maken. De entree is gratis. Voor de
consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Kijkt u
ook eens op de Facebookpagina van de Kerkennacht Breda!
Meer informatie: Ton van Prooijen (predikant Protestantse
Gemeente Breda), tonvanprooijen@gmail.com
Diaconie Augustinus parochie
Zondag 11 juni wordt de maandelijkse caritascollecte gehouden. De Stichting Steunpunt Ongedocumenteerden Breda
(STOB) zet zich in om asielzoekers zonder papieren te helpen. Zij hebben geen recht op werk, geld, huisvesting, medische zorg of onderwijs. Zij moeten Nederland uit, maar kunnen niet terug naar hun eigen land. STOB geeft hen advies

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

en verwijst ze door naar maatschappelijk
werk of rechtsbijstand. Ze gaan wel uit van
gerechtelijke uitspraken. STOB krijgt geen
subsidie, is dus aangewezen op financiële
hulp van particulieren. U kunt uw bijdrage
ook overmaken per bank, IBAN-nr. NL48
RABO0150.9915.25 t.n.v. Caritas parochie
H. Augustinus Breda, o.v.v. STOB Breda.
Kinderkaravaan
Zondag 11 juni 10.30 uur is er Kinderkaravaan in de Annakapel. De Kinderkaravaan is
een viering voor kinderen vanaf 3 tot 8 jaar,
en vindt iedere 2e zondag van de maand
plaats. De viering bestaat uit liedjes en muziek, gebeden en versjes en een steeds wisselend verhaal met verwerking van het verhaal. De kinderen mogen actief meedoen tijdens deze viering. De viering duurt ± 40 min.
Deze maand gaat het over Pinksteren, de
heilige geest komt. Iedereen is van harte welkom. Na afloop
is er gelegenheid na te praten met koffie, thee en er is iets
lekkers voor de kinderen.
Vormelingen
Op zaterdag 20 mei waren de vormelingen de gehele dag te
gast in de abdij Maria Toevlucht te Zundert. Ze spraken over
de H. Geest en vulden na een wandeltocht daar een puzzel
over in. Ze beeldden de kerk uit als een kudde schapen met
Jezus als herder, als een lichaam met Jezus als hoofd en wij
als ledenmaten met ieder ons eigen talent en als ‘n kerk met
mensen als levende stenen. Ook leerden ze meer over het
sacrament van het vormsel en maakten kennis met de vormheer, vicaris Paul Verbeek. Als afsluiting was er een mooi moment van boete en verzoening. Elke vormeling schreef op
een briefje waar hij/zij spijt van had. Het briefje werd in een
vuurkorf geworpen en vicaris Verbeek legde de vormeling de
handen op. De 22 vormelingen hebben 2 juni om in de H.
Willibrorduskerk het sacrament van het Vormsel ontvangen.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 11 juni 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. 11 juni 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 11 juni 10.00 uur: Ds. M. Boevé, mmv Multiple Voice.
Katjeskelder
Zo. 11 juni 09.00 uur: Ds. J. Heetderks mmv de Praisegroep.

Heemkundekring
Teterings Erfdeel
Het bestuur van Heemkundekring Teterings
Erfdeel bedankt hierbij alle mensen die op de
vereniging hebben gestemd bij de gehouden
Rabo-clubkasactie.
Ze mochten een bedrag van € 320,96 ontvangen en gaan er voor zorgen dat dit bedrag een passende bestemming zal krijgen binnen het heemkundegebeuren.

IVN Slootjesdag in
IVN Natuurtuin Oranjepolder
Op zondag 11 juni is er een speciale middag voor kinderen.
We gaan op jacht naar waterbeestjes. Kom samen met je
(groot)ouders en word een echte slootjesexpert!
Eendjes, kikkers en visjes zijn slootbewoners die we allemaal
kennen. Maar wat zwemt, zweeft en zoemt er nog meer in en
bij een sloot? Ga mee op jacht en wie weet wat voor enge of
grappige beestjes jij in je schepnetje vindt. Als je zelf een

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

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
schepnetje hebt breng dat dan mee en laarzen zijn
ook wel handig als je aan de waterkant bezig bent.
Vrije inloop van 13.00 tot 16.00 uur in IVN Natuurtuin Oranjepolder, Domeinweg 9 in Oosterhout.
Een plattegrondje met het adres én meer informatie
kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

Park Zuiderhout
Wandeling met IVN-gids
In juni organiseren we samen met een
IVN-gids wandelingen in Park Zuiderhout. Een gids zal ons meer gaan vertellen over de natuur rondom het wooncomplex. Vrijdag 16 juni van 14.00 tot 16.00 uur, vindt een wandeling voor rolstoelgebruikers plaats. Deelname kost
€ 3,50. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wilt u mee?
Meld u dan voor 13 juni aan bij Annabel van Loon,
a.vanloon@parkzuiderhout.nl of tel.: 5784191.
Spaanse avond
Op donderdag 8 en 22 juni verzorgt de keuken en het
horeca-team om 17.00 uur een heerlijk driegangendiner in
Fysiotherapie
de Bieënkorf. U bent welkom vanaf 16.45 uur. Deze
Manuele Therapie
maand staat het menu in het teken van de Spaanse keuken. De prijs voor de geheel verzorgde avond in een sfeerGeriatrie Fysiotherapie
volle ambiance bedraagt € 18,00 p.p. Dit bedrag is incluOncologie Fysiotherapie
sief twee drankjes naar keuze. U kunt zich tot twee dagen
Oedeemtherapie
voorafgaand aan het diner opgeven via de receptie, tel.:
FysioFit
5784000. U kunt op de avond zelf met uw pinpas betalen.
Foto-expositie
Fotoclub Teteringen exposeert op de begane grond. In
deze expositie delen de fotografen hun dierbare herinneDe Fysiotherapeut bij u in de buurt!
ring 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 Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Revalidatie tijdens en na kanker
Joost van Buul (1967-2011). Joost heeft na zijn middelbare school eerst de Grafische School Eindhoven afgerond.
Hij ging vervolgens naar de Academie voor Kunst en Vormwww.my-fysio.nl
geving St. Joost. Joost werd zelfstandig fotograaf. Eén
van zijn specialisaties was fotograferen van mode en reclame. De expositie is een greep uit zijn vrije werk.
Praktijk Fysiotherapie
Tot 14 juli 2017 bent u van harte uitgenodigd om de expoW.
Alexanderplein
11 4847 AL Teteringen
sities te komen bewonderen tussen 9.00 uur en 18.00 uur.
Maaltijdbezorging
076 7510345
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. Neem contact op met de receptie
“Ik zie het als een bijzondere taak om
en onze kok zal u meer vertellen over de mogelijkheden.
nabestaanden bij te mogen staan.
Wasservice
Samen in alle rust, met respect en
Park Zuiderhout helpt u graag met uw was. Opgehaald en
op een persoonlijke manier een
thuisgebracht wanneer u het wenst. Binnen één week heeft
u uw wasgoed schoon en gevouwen en/of gestreken weer
laatste afscheid verzorgen.”
terug. Via onze receptie informeren wij u graag verder.
Gezelligheid in het Grand Café
Marc van Esch
Ons Grand Café met terras is dagelijks geopend van 14.30
Uitvaartverzorger
tot 17.30 uur. We verwelkomen u graag voor een kopje koffie, drankje, kleine versnapering of ijsje. Ook op woensdagen donderdagavond staan de deuren voor u open, van 19.00
tot 21.30 uur. Vier het leven, in Park Zuiderhout!
Arnold Janssenlaan 46 - T 5784000 - www.parkzuiderhout.nl
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GÉÉN ALLER-LEI? BEL 0165 - 578222!

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

De kuil en de
huisartsenpraktijk
Er bestaat sinds kort een plan van de
huisartsen en enkele (andere) Teteringenaren om de beroemde kuil op het W.
Alexanderplein te dichten en te verheffen
met een praktijk voor de huisartsen, een
tandartspraktijk en ‘n aantal paramedici.
Dat zal betekenen, dat ons centrale plein
een stuk kleiner wordt. Maar ook dat het
grote gebouw van de RABO-bank op de
hoek van de Kerkstraat nog steeds leeg
blijft staan. Dat gebouw zou volgens insiders onverkoopbaar zijn, omdat er zich
een grote kluis in bevindt. Ik stel vast,
dat Dagobert Duck dan de enige geïnteresseerde zou kunnen zijn en aangezien
die in Duckstad woont en niet van plan
is om te verhuizen, zal het lang wachten
worden. Essentieel is naar mijn mening,
dat ons plein ons plein moet blijven. Dan
maar iemand zoeken die wat kubieke
meters grond overheeft om daarmee de
kuil op straatniveau te brengen. Dan nog
iemand die er tegels of klinkers op wil leggen. Vervolgens iemand die voor plantenbakken en tuinbanken zorgt en weg is
de kuil. Misschien wil de gemeente dit wel betalen, zo verschrikkelijk veel zal dat niet nou ook weer niet kosten. En anders maar via een actie, net als enkele jaren geleden voor de
dakpannen van het kerkgebouw. Dan de omliggende muren
van de kuil nog schoonspuiten met de hogedrukreiniger, iets
dat al lang had kunnen en moeten gebeuren en klaar is het
plein. We kunnen dan bij de Dorpsherberg op het terras gaan
zitten, maar ook op de plaats waar eens de kuil was. En ons
Teteringse plein blijft behouden, voor àlle Teteringenaren.
Maar het gebouw van de huisartsen wordt te klein, hoor ik u
zeggen. Vooral door de te voorziene groei van de Teteringse
bevolking. Mijn antwoord is: die praktijk kan na een grondige
verbouwing een plaats vinden in het oude Rabo-bankgebouw.
Dat staat nu al lang genoeg leeg en hoort onderhand een
passende bestemming te krijgen. Een solide gebouw, eventueel enkele meters uit te bouwen richting straat. Eerst natuurlijk de kluis er uit. Mocht dat een probleem zijn, dan vinden we ongetwijfeld iemand in Teteringen die hem er uit wil
slopen. Uiteindelijk heeft de huisartsenpraktijk dan een mooie
plek gevonden. En het plein blijft groot. Helemaal mee eens
dat Teteringen een groter gebouw nodig heeft voor de huisartsenpraktijk. Maar een groter wordend dorp verdient evengoed ook een groot plein. En er blijven dan ook voldoende
parkeermogelijkheden voor de bezoekers van de huisartsenpraktijk en ook voor doordeweekse plechtigheden in de kerk
en bijeenkomsten in de dorpsherberg. En het gebouw van de
RABO gaat weer leven. Hoe kan het ook anders, met huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten?
Ton Wirken

Op zoek naar een
origineel abstract kunstwerk?
Wilt u zien hoe het thuis aan de muur hangt?
Dat kan!
Lia de Craen schilderijen maakt het mogelijk!
Gratis advies aan huis

Bezoek haar atelier vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
of zondag 11 juni van 14.00 tot 17.00 uur
Voormalig T-mobile gebouw, Oosterhoutseweg 105 te Breda
Neem alvast een kijkje op www.pictum.nl

’ALLER-LEI’
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Padel bij TV Heksenwiel
Tennisvereniging Heksenwiel start met het aanleggen van de
eerste padelbanen in Breda. Padel, de snelst groeiende nieuwe sport in Nederland, kun je er vanaf juli spelen. Het park
krijgt in de komende maanden een metamorfose door twee
padelbanen te realiseren.
Padel is een goede aanvulling op het bestaande tennisaanbod. De tennissers willen meer variatie en keuzevrijheid. De
aangeboden padelclinic werd met groot enthousiasme ontvangen. Steeds meer tennisverenigingen erkennen de behoefte en leggen om die reden padelbanen aan. Dit zorgt
voor versterking van de toekomstbestendigheid van de club.
De vereniging is vorige week begonnen met de werkzaamheden. Hierbij is gekozen om één tennisbaan op te offeren.
Er komen twee padelbanen voor terug.
Wat is padel?
Padel staat voor spektakel! Zowel spelers als toeschouwers
genieten van deze actieve, dynamische en laagdrempelige
sport. Het is een combinatie van verschillende racketsporten
en je speelt het altijd twee tegen twee. Het speelveld is een
kruising tussen een tennis- en squashbaan. Het spel wordt
gespeeld volgens de tennisregels, met als belangrijkste verschil dat je de bal ook via de wanden mag spelen. Het is snel,
er is veel actie en de bal blijft lang in het spel. Juist daardoor
is het een sport die gemakkelijk te leren is door jong en oud.

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 9 juni - Menu
Heldere tuinkruidensoep, asperges/garnituur, gekookte
aardappelen, botersaus, appelmoes, ananasvla.
De kosten 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.

?

BEL

0165-578222

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
Woningruil naar centrum Breda:
Wie wilt een woning of apartement ruilen tegen een 50+apartement? Ik wil weer naar Teteringen. Ook geschikt voor echtpaar. Kan huurtoeslag krijgen. Meer informatie, tel.: 0640232010 of e-mail agostick@hotmail.com

