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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

Actief Teteringen
doen we samen!

De Gemeente Breda stimuleert de inwoners
van de stad om actief te zijn in de eigen omgeving. Dat gebeurt door zogenaamde wijkdeals (als jullie dat doen, dan doen wij dat!)
en ook door de activiteiten van de wijk- en dorpsplatforms.
Deze platforms hebben expertise op het terrein van organisatie en hebben daarnaast een vrijwel beslissende stem bij
het toekennen van gemeentelijke sociaal-culturele subsidies.
In het afgelopen jaar heeft dat goede resultaten opgeleverd.
Zo heeft ‘Vrouwen van Nu’ bollen geplant in de Meulenspie
en naast het Boerenvrouwtje bij de brandweerkazerne en ook
het onderhoud van het nieuwe rozenperkje bij deze boerin
is door hen geadopteerd. Mede door de adviezen van ons
Dorpsplatform wordt het seniorenorkest Entre Nous van nieuwe uniformen voorzien en is het voormalige kermisweekend
met een flinke financiële bijdrage omgevormd tot een echt
en voor herhaling vatbaar dorpsfeest. De wijkdeal voor de inrichting van een buurttuin in ‘t plantsoen Heesterbos/Korenbocht heeft niet alleen dikke pompoenen opgeleverd maar
zelf een provinciale prijs. Ook voor anderen een stimulans om
samen nieuwe activiteiten te ondernemen.
Dat is al het geval bij de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren). Deze grote club, die onder andere het zeer geslaagde
Winterfeest heeft georganiseerd, heeft onlangs een aspirantenafdeling opgericht die activiteiten uitvoert voor de jeugd
vanaf het basisonderwijs tot 16 jaar; een groep waarvoor nog
weinig werd gedaan. Er hebben zich in enkele weken al meer
dan 50 leden voor aangemeld, een positieve ontwikkeling die
smaakt naar meer! Ook de vorig najaar in gebruik genomen
nieuwe speeltuin met voetbalkooi aan de Ganzendreef zou er
niet gekomen zijn zonder de inzet vanuit de buurt.
Mocht ook u activiteiten willen ondernemen en ontbreekt het
aan ervaring hoe het te doen of aan (bescheiden) middelen,
neem dan contact op met ons Dorpsplatform via dorpsplatformteteringen@gmail.com

Doe jij ook mee?

Zaterdag 24 maart is het Landelijke Opschoondag: help mee om het dorp schoon te houden!
Meld je aan met je vrienden, je sportteam, je klas, je buurt of
je kleinkinderen…
We verzamelen om 09.45 uur bij ’t Web. Uitdelen materiaal en
aan de slag in je eigen straat, buurt of sportveld. Om 11.uur
zijn we weer terug bij ’t Web. We hopen op een grote opkomst! Je kunt je hiervoor opgeven bij Marloes de Bie: hans.
marloes@hetnet.nl of 06-14649251.

Harmonie Euphonia

Opluisteren kerkdienst 18 maart
Euphonia zal 18 maart a.s. de Kerkdienst in
St.Willibroduskerk opluisteren. In tijden van
haast en drukte is een kerk altijd de plaats
van rust en bezinning. Ook in de drukke
agenda van Euphonia is daarom gekozen voor een rustmoment zoals het opluisteren van deze kerkdienst. Dit is inmiddels al een traditie te noemen. Euphonia zal een selectie van
muziekstukken ten gehore brengen die in de akoestiek van de
kerk tot zijn recht komen. Wij hopen u te mogen begroeten
in deze dienst. Even een uurtje ontstressen met de muzikale
omlijsting van Euphonia.
Oud ijzer inzamelen ten bate Harmonie Euphonia
Euphonia zal op zaterdag 17 maart tussen 09.00 en 11.00
uur weer oude metalen ophalen (indien van tevoren aangemeld). Het is nu ook mogelijk om de oude metalen tussentijds
in te leveren bij Fietsen Breda,Tilburgseweg 1 Breda.
Indien u oude metalen wilt laten ophalen kunt u dit kenbaar
maken via het mail-adres: metalen@harmonie-euphonia.info
Wij zullen dan zsm contact met u op nemen. Alvast bedankt!

Het Koetshuys van De Meerberg

Zelf alles regelen? Bel Tonny!
06 5438 6800 - 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 18 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Eucharistieviering - Pater B. Wooning
m.m.v. het Groot orkest van Harmonie Euphonia
Misdienaar Erika van den Broek
Intenties
Jo Snoeren-v. Zon; Liza Aarts e.v. Jan Rombouts; Cees
Kleindop; René Kaijen; Toon v. Oosterhout; Jet v.Meelde Jongh; Chistina Backx-Havermans; ouders van de
Aker -Moonen; Catharina Dekkers; Riet van Gils-Pijpers.
Donderdag 22 maart
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo

Uit het pastoraal team
In het midden van de veertigdagentijd richt Jezus onze blik
op duisternis en licht. In deze wereld is Hij het Licht dat God
heeft aangestoken. Dat licht mag in ons hart en in de donkere
wereld stralen. Er is niets nieuws onder de zon. Elk jaar vieren
we de veertigdagentijd, elk jaar houden we boetevieringen,
maar nu, in deze tijd krijgen ze toch een zwaarder gewicht, zo
dichtbij staat dit alles. Dit weekend staan we met de lezingen
midden in het mysterie van licht en duisternis, van goed en
kwaad. Nicodemus komt naar Jezus toe als het al donker
is. Hij is op zoek naar licht, maar durft dat niet te erkennen,
omdat zijn collega’s alles wat het geloof betreft belachelijk
maken. Heel andere eeuwen en tijden, maar het zijn niet anders dan de wereld van onze tijd, de wereld die we kennen.
Daarom is het goed om in de veertigdagentijd die spanning
tussen licht en donker, tussen goed en kwaad, tussen geloof
en ongeloof, niet ver weg te zoeken, maar gewoon in ons
eigen leven, in ons eigen dorp, in ons eigen gezin en in ons
eigen hart.
Daarvoor zijn wij uitgenodigd om naar het licht te komen en in
het licht te gaan staan. Dan kunnen we in die donkere wereld
lichtdragers worden.
Pater Edmund Owusu SVD
Vastenactie 2018 - Tot U roepen wij
Het is nog donker, bijna nacht nog als een moeder aanklopt.
Haar kinderen hebben het koud ‘s nachts op de vloer van hun
hut met slechts een oude plastic zak voor de warmte. Dan
volgt een man. Hij wacht stilletjes bij de voordeur tot iemand
hem opmerkt. Graatmager. In vodden. Hij heeft honger en
dorst. Ze zullen niet de enige zijn die aanbellen. Ook morgen
zullen er mensen komen. En de dag daarna.
Voor iedereen is er een luisterend oor, een arm om de schouder en een helpende hand. Een deken, zeep, wat maispap,
medicijnen of een paar duwtjes in de rug. Niemand wordt
weggestuurd. Wij doen wat niemand doet, zegt zuster Yvonne in Mbala, Zambia. U kunt uw bijdrage ook overmaken per
bank. Het nummer is NL48 RABO 01509.91.525 tnv Caritas
Augustinusparochie ovv. Vastenactie 2018.
Goede week
De Goede Week, de week voorafgaande aan Pasen waarin
herdacht wordt dat Jezus zijn lijden en kruisdood moest ondergaan. De Goede Week is het hoogtepunt van de vastentijd
en heel in het bijzonder een week van inkeer en bezinning.
Dan Witte donderdag, de donderdag voorafgaande aan Pasen, waarbij herdacht wordt dat Jezus het laatste Avondmaal
vierde met zijn apostelen (leerlingen) en daarbij de Eucharistie
instelde. De naam Witte donderdag verwijst naar de kleur van
de liturgie (de priester draagt een wit kazuifel) en naar de witte
doeken waarmee op deze dag de kruisbeelden in de kerk zijn
afgedekt. Goede vrijdag, de vrijdag voorafgaande aan Pasen,
waarin herdacht wordt dat Jezus zijn lijden op zich nam en
aan het kruis stierf. In de R.K. Kerk wordt op deze dag geen
Eucharistie gevierd, maar wel de zogenoemde Kruisweg, een
herdenkingsdienst langs de veertien staties van het lijden en
de dood van Jezus.

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
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 18 mrt. 11.30 uur: Eucharistieviering.
Vieringen Protestantse Wijkgemeente Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 18 mrt. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 18 mrt. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Uitnodiging De Zonnebloem

Het bestuur van de Zonnebloem Teteringen kan
met veel voldoening terugzien op het 40-jarig jubileumjaar. Met veel genoegen willen wij onze dienstverlening aan de gasten graag voortzetten. Wij krijgen veel positieve reacties van de mensen die bij de
Zonnebloem betrokken zijn. Maar er kunnen nog
veel meer mensen van onze diensten gebruik maken. Met het nieuwe jaarprogramma kunt u weer
van gezellige bijeenkomsten genieten of, als u dat wilt, een
bezoekje ontvangen van onze vrijwilligers.
Programma t/m juni
15 maart optreden Gedemt Aove Koor
19 april uitstapje en High Tea Prinsenbeek
17 mei gezellig muzikaal amusement programma
31 mei varen vanuit de Biesbosch
14 juni (rolstoel) wandeling door Teteringen
Wij nodigen u graag uit als gast van de Zonnebloem Teteringen. Meldt u aan of overleg het eventueel met uw familie of
kennissen, het is de moeite waard. U kunt bellen met Thilda
van Leijsen, tel.: 5713598 of Jan Spruit, tel.: 5322173
En nog even dit: Wij stellen het zeer op prijs als u bij de Rabobank Clubkas Campagne weer op ons stemt.

SVT/KBO Bingo

Woensdag 21 maart 2018 om 14.00 uur is er een
bingo voor SVT/KBO leden in ‘t Web. De bijdrage
in de kosten bedraagt € 3,50 voor koffie/thee en
een drankje in de pauze. Er zijn 5 rondes voor mooie prijzen.
Ook is er een loterij met veel verrassingen. Leon Snoeren,
de Jumbo en Apotheek Teteringen zijn de plaatselijke vaste
ondernemers die waardebonnen schenken voor deze loterij.

KinderKledingBeurs
Teteringen

Op zaterdag 24 maart 2018 kan er
van 09.30 tot 12.30 uur weer volop
geshopt worden in ’t Web. Zomerjassen, (korte) broeken, rokjes en
jurkjes, t-shirts, bad- en sportkleding, verkleedkleding en nog
veel meer in de maten 80 t/m 188. Je kunt het allemaal vinden
bij KinderKledingBeurs!
Heb je kinderkleding in de maten 80 t/m 188? Op onze website is terug te vinden op welke dagen en adressen je de kleding kunt inleveren en hoe je de kleding aanbiedt. In verband
met het grote kledingaanbod is KinderKledingBeurs Teteringen genoodzaakt maximaal 200 lijstnummers uit te geven.
Lever je kleding dus tijdig in. Kijk op www.kinderkledingbeursteteringen.nl voor meer informatie. Wij zijn ook te vinden op
Facebook. (facebook.com/KinderKledingBeursTeteringen)

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
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

KLACHTEN OVER DE BEZORGING? BEL 0165 - 578222

Collecteweek Reumafonds

In de week van 19 t/m 24 maart is de jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds.
Ook dit jaar zetten 50.000 vrijwilligers zich
met hart en ziel in om door heel Nederland
geld op te halen voor onderzoek.
Reuma is een verzamelnaam voor ruim
100 aandoeningen aan gewrichten, spieren
en pezen. Wist u dat 1 op 9 Nederlanders
kampen met een vorm van reuma, zoals
artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma?
Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose
reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland.
Hoewel de kenmerken van reuma vaak onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte
groot. Tweederde (69%) van reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse
activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit.
Meer wetenschappelijk onderzoek is nodig
in de zoektocht naar betere behandelmethoden. Verder geeft het Reumafonds ook
voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen van mensen
met reuma in de politiek en zorg. Samen zetten we ons
in voor een beter leven met reuma vandaag. Steunt u ons
ook? IBAN NL86RABO0123040000, Amsterdam.

VOLMONDIG JA

Verkiezingsbeloften gaan meestal in rook op
in de coalitieakkoorden! Hoe het anders kan?
Minder stadhuis, meer straat, minder debatten in de
raadszaal, meer verbinding met de inwoners, het gemeentelijk beleid niet voor 4 jaar dichttimmeren maar
flexibel inspelen op de snelle maatschappelijke veranderingen. Dat is wat VOLMONDIG JA in Breda óók wil.
De democratie terug naar de burger, burgers die minder
mondig zijn actief betrekken bij zaken die hen aangaan:
dat gunt VOLMONDIG JA de Teteringenaren ook. Kijk
voor ons manifest op www.volmondigja.nl En zoek ons
gerust op voor een goed gesprek over hoe Teteringen
volgens jullie in de toekomst een nóg mooier dorp in de
stad kan worden.

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

CDA

Historische avond in ‘t Web
Yvonne Brabander kandidaat raadslid CDA organiseert
i.s.m. Paul Janse (historicus) een historische avond op
vrijdag 16 maart om 19.30 uur in ‘t Web. Verhalen over Teteringen en Breda, en de invloed van de Oranjes. Deelname
kosteloos, 19.30 uur.
Op de koffie bij Yvonne thuis
Op 16 en 20 maart om 10.30 uur.
Praten over geluk, werk, inkomen en allerlei regelingen van
de gemeente Breda. Deelname is kosteloos. Adres: Steenbergen 37, Teteringen. Opgeven: via yj.brabander@ziggo.nl

PvdA-Breda

Miriam Haagh gaat door ... ook voor Teteringen
De afgelopen weken hebben diverse kandidaten voor de gemeenteraad zich voorgesteld in de Allerlei. Het is ontzettend
fijn dat bij veel verschillende politieke partijen er kandidaten
zijn die zich verbonden voelen met ons dorp. Zelf woon ik al
weer zo’n 14 jaar plezierig in Teteringen. Samen met mijn gezin waarbij de kinderen (en onze hond) zich geen betere plek
kunnen wensen en bedenken om op te groeien. In 2006 ben
ik in de gemeenteraad gekomen, toen samen met Ine van
Hasselt en Mieke Vossenaar als Teteringse raadsleden. Samen hebben we ons in die jaren sterk gemaakt voor veel ontwikkelingen. De afgelopen 4 jaar heb ik als wethouder voor
Zorg&Welzijn, Onderwijs en Dienstverlening nauw samenge-

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

076 7510345

Yvonne Brabander
lijst CDA - nr.10

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Kapster, bij u aan huis. Professioneel en ervaren. Overdag en
avond. Makkelijk en niet te duur. Tel.: 06-21558173. Tot ziens!
Nieuw: Strijkservice in Teteringen. Voor al uw strijk. Voor informatie bel, tel.: 06-20873275.
Swan Yoga, yoga voor iedereen! Ontspanning, massage,
kracht. Proefles € 6,00. Zie ook: SwanYoga.nl
Heren knipcursus. Start 14 april, ook voor herintreders.
Zie: www.styleline.nl of bel tel.: 06-12158097.
Woonruimte (huur) gezocht in Teteringen vanaf 1 mei 2018,
voor vrouw met 1 kind. Geen studentenkamer. Tel.: 5712019.

werkt met veel organisaties en inwoners van Teteringen
die zoveel betekenen voor een ander. Want wat gebeurt
er veel in Teteringen!! Met de komst van het gastenhuis,
een sluitend Dementienetwerk en intensieve samenwerking tussen Zuiderhout, huisartsen, fysiotherapeuten, het
kruiswerk, wijkverpleegkundigen, de gemeente en vele
vrijwilligers wordt veel gedaan voor goede zorg voor de
ouderen in Teteringen. Maar wat ben ik ook vaak betrokken geweest bij onze prachtige scholen en het verenigingsleven. Veel mensen in Teteringen zetten zich in om
de opgroeiende jongeren te betrekken bij sport, jeugdactiviteiten en een beetje mee-denken als het nodig is. Zoals wijkagent Rachid, het jeugdcomite, AKV de Sikken en
de jongeren van KPJ.
Natuurlijk zijn er voor de komende jaren belangrijke aandachtspunten. Hoe gaat het met de verkeersafwikkeling
als alle huizen gebouwd zijn? De plannen voor de Scheperij zien er mooi uit, maar hoe zorgen we voor ook een
levendig en mooi Willem-Alexanderplein? De huisartsen
groeien uit hun jasje in het huidige gezondheidscentrum,
met de vergrijzing die eraan komt van belang om een
goede plek te hebben waar je terecht kan voor de eerste
zorgvragen. Daar moet de gemeente goed meedenken
en meewerken. Net als de nieuw te bouwen huizen: er is
grote behoefte vanuit starters en ouderen, hoe gaan we
die wensen een plek geven?
Kortom nog veel te doen in ons mooi dorp. Samen met u
zet ik daar ook graag de komende jaren weer mijn schouders onder. Gebruik uw stem op 21 maart en kijk daarbij
naar de mensen waarop u kan bouwen en die het verschil
weten te maken! Als lijsttrekker en wethouderskandidaat
voor de PvdA-Breda hoop ik ook na 21 maart samen met
u door te bouwen aan de mooie verbindingen in Teteringen!

Het Eetpunt in ’t Web

Menu - vrijdag 16 maart
Nationale Pannenkoekendag. Gratis soep met pannenkoek!
Menu - vrijdag 23 maart
Broccolisoep; gehaktschotel met paprika en courgette; vla
met verse stukjes fruit.
Menu - vrijdag 30 maart
Heldere bouillon soep; lentestamppot met chipolata worst of
lekkerbekje; vlaflip.
Menu - vrijdag 6 april
Prei soep; friet met frikandel, kroket en kaassoufflé; vanille- en
chocoladeijs
Kosten per maaltijd € 7,50. Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren, tel.: 5713579 of mail: dagbesteding@teamuniek.nl
‘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.

BEZORGING: 0165-578222

