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Wat is er te doen in Teteringen?

‘Kijk in de kast’
Teteringen mag zich gelukkig prijzen met een actief verenigingsleven. De besturen en leden daarvan organiseren veel activiteiten voor jong en oud.
Dat is onder andere te zien in ons gewaardeerde wijkblad AllerLei. Toch worden verschillende activiteiten soms laat aangeleverd of worden deze alleen op de vele websites of via de
mail aangekondigd. Ook komt het voor dat verschillende activiteiten op hetzelfde tijdstip plaatsvinden zodat deze elkaar
onbedoeld beconcurreren. Om dit te voorkomen houdt de
Dorpsraad al vele jaren de ‘Dorpsagenda’ bij op de website
www.dorpsraadteteringen.nl
Uiteraard zijn wij daarbij geheel afhankelijk van de ontvangen
informatie. Jaarprogramma’s en meldingen van activiteiten
zijn welkom via de mail (dipteteringen@gmail.com) en worden
zo snel mogelijk in de agenda opgenomen.
Na overleg met de gemeente is besloten dat de informatiekast tegenover De Dorpsherberg door de firma Berende zal
worden verplaatst naar de tussenberm bij Jumbo. Dit is een
opvallende plaats waar veel inwoners komen, ook de groep
die geen of in beperkte mate gebruik maakt van internet. In
deze afgesloten kast is ruimte voor aankondigingen. Er zijn
wel twee voorwaarden aan verbonden: een formaat van maximaal A4 en alleen voor activiteiten in Teteringen zelf. Deze
kunnen worden ingeleverd bij ‘t Web. Cliënten van Team Uniek, die zich inmiddels in Teteringen op vele terreinen inzetten, zullen zorgen voor het tijdig plaatsen en verwijderen van
de aankondigingen.

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

We helpen je graag op weg met het schrijven van een tekst,
of met het zoeken naar muzikale begeleiding.
Meer weten over het Blèrsikkenbal? Kijk dan op www.facebook.nl/blersikkenbal.
Wij wensen iedereen een zonnige, inspiratievolle zomer.
Graag tot 11 november!

Mama Café juni: vakantie!
Woensdag 21 en vrijdag 23 juni is er weer Mama Café in ‘t
Web. Inloop tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Onze activiteit
start om 11.00 uur.
In juni gaan we ons voorbereiden op vakantie! Dit is dan ook
het thema van deze maand. Zijn jullie er ook weer bij?
Kindercentrum Bellefleur verzorgt deze maand de activiteit.
Zoals altijd bieden we de activiteit gratis aan!
Mama Cafe Teteringen is er voor ouders en kinderen tussen
0 en 4 jaar en vindt plaats in de derde week van de maand
op woensdag en vrijdag.
Ouders kunnen elkaar ontmoeten of bijpraten onder het
genot van een bak koffie of thee met iets lekkers, terwijl de
kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. We zorgen altijd voor een activiteit voor de kinderen. We bestaan nu ruim een jaar en het is mooi om te zien
dat er diverse vriendschappen tussen ouders en kinderen zijn
ontstaan! Hopelijk zien we jullie ook weer! Tot dan!
Heeft u al een Zonnebloem-lot?

Zonnebloem Teteringen
Voor maar € 2,00 heeft u een lot met kans op
prachtige prijzen! Daarbij steunt u ‘De
Zonnebloem Teteringen’ die dit jaar haar 40jarig jubileum viert. Steun en help ons!

Blèrsikkenbal 11-11
We zijn er misschien wat vroeg bij, maar op
11 november is het zo ver. Dan organiseren
we weer een nieuwe editie van het
Blèrsikkenbal, met als motto: “Bij ons gaot ut lampke nie uit”.
Ook dit jaar gaan we er weer een mooi feestje van maken.
Maar dat kunnen we natuurlijk niet zonder jullie carnavalleske
acts en liedjes. Dus, heb jij altijd al op het podium willen schitteren? Stuur dan een mail naar blersikkenbal@gmail.com.

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 18 juni: Vaderdag
10.00 uur
Eucharistieviering - Pater F. Hölscher CICM
Willebrordkoor.
Misdienaars Brechtje de Haas; Rose Marie Muskee
Intenties
Tessy Martens-Loose (jgt); Jos Coertjens e.v. Jeanne
Machielsen; Herman Damen; Ad Akkermans; Jan van
Gurp; Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Liza Aarts
e.v. Jan Rombouts; ouders Rijk-Jutte; Jacques Alberts;
Annie Martens e.v. Joop Valk; Jac en Corrie v.d. Veekenv. Haperen; Hans Sio e.v. Ina Frumeau; Cees Kleindop.
Dinsdag 20 juni
19.00 uur
Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Donderdag 22 juni
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Gedoopt
Zondag 11 juni is Fenna van der Velden, de dochter van Patrick van
der Velden en Chantal Bakx geboren. Fenna is het zusje van Senn.

Uit het pastoraal team - Redden
Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn Zoon heeft
gegeven; Niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is het
christelijk geloof niet iets dat onderdrukt of beknelt, maar juist
bevrijdt. Het hoort tot haar wezen en haar grootste taak dat
zij vergeving schenkt als mensen gebukt gaan onder schuld.
Hier gaat het ten diepste om: Vergeven. Vergeving geeft lucht
en schept leven.
‘We zaten met een groepje bij elkaar. Iemand nam het woord
en getuigde dat christenen moeten opkomen voor het leven
en dan met name voor het ongeboren leven. En terwijl zij heel
bevlogen haar pleidooi vóór het leven en tegen de cultuur van
de dood vervolgde, stond er achterin een jonge vrouw op die
heel stilletjes de ruimte verliet.’
Pastor Ben Hendriksen
Parochie-uitstapje 2017
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 rond-leiding
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. Meer informatie over het zomerprogramma volgt de komende tijd.
Kerkennacht Breda
Op 23 juni 2017 van 18.45 uur tot 23.00 uur wordt de kerkennacht gehouden in Breda. De deuren van de Michaelkerk
en Markuskerk staan open. Er wordt u een uitgebreid programma aangeboden. Neem een kijkje op onze facebookpagina ‘Kerkennacht Breda 2017’ voor meer informatie.
Ambrosiusgilde
Het Ambrosiusgilde in Teteringen bestaat dit jaar 300 jaar en
dat wordt gevierd op zondag 9 juli 2017. De dag begint met
een Gilde mis in de Willibrorduskerk. In tegenstelling tot andere zondagen begint deze viering om 09.30 uur!
Ziekentriduüm
Op 18, 19 en 20 juli wordt in de Sacramentskerk het jaarlijkse Ziekentriduüm georganiseerd. Dit jaar voor de het 81-ste
keer. Een driedaagse van bezinning en ontspanning voor
zieke en oudere mensen, waar zo’n 200 personen en 100
medewerkenden reikhalzend naar uitzien en na afloop met
voldoening op terugkijken. De drie dagen zijn globaal als
volgt ingedeeld: In de ochtend ontvangst met een kopje koffie of thee en een eucharistieviering; tussen de middag een

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

lunch en een ontspanningsgedeelte. De dag wordt afgesloten met een mooie viering in de kerk, waarna een ieder vanaf
15.45 uur weer naar huis gaat.
Mocht u deze dagen bij willen wonen, dan kunt u zich hiervoor op (laten) geven op 23 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur
bij: Marion Commissaris, Groot IJpelaardreef 82, 4834 HP in
Breda; tel.: 5650836.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 18 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. 18 juni 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 18 juni 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Katjeskelder
Zo. 18 juni 09.00 uur: Mevr. L. van der Wel, Breda.

Voorlichtingsmiddag
over palliatieve zorg

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:

Vrijdag 2 juni waren ± 50 belangstellenden in ‘t Web bijeengekomen op de voorlichtingsmiddag over palliatieve zorg in
zijn algemeenheid en in Teteringen in het bijzonder. De middag ging uit van het Kruiswerk Teteringen en was een vervolg
op de thema-bijeenkomst ‘passende zorg’ in april jl. Huisarts
Jantine de Kam leidde het onderwerp in en betrok daarbij
ook andere disciplines die een rol spelen bij palliatieve zorg.
Wendelien Sluiter als wijkverpleegkundige van Thebe, Bianca
Huijbregts als fysiotherapeute, Carolien van Gestel vertegenwoordigster van STIB en Vincent de Haas als diaken van Breda verduidelijkten hun betrokkenheid bij de palliatieve zorg.
Palliatieve zorg is de zorg die gegeven wordt aan mensen
met een ongeneeslijke ziekte en is niet gericht op genezing,
maar op het optimaliseren van de kwaliteit van leven in deze
levensfase. Deze zorg kan kort duren, maar soms ook langer,
zelfs jaren. Ook de laatste fase van het leven, de terminale
fase, is onderdeel van palliatieve zorg.
Het is een ‘totale zorg’ gericht op zowel lichamelijke als psychisch, sociale zorg, maar ook de geestelijke zorg. Al deze
aspecten kwamen aan bod bij het bespreken van twee casussen van fictieve personen als voorbeeld. Wendelien vertelde daarbij wat zij als wijkverpleegkundige voor deze mensen kon betekenen; Bianca gaf aan dat een fysiotherapeute
ook in deze levensfase veel kan betekenen in zowel preventieve zin, bijvoorbeeld hoe voorkom je vallen, maar ook in het
verlichten van lichamelijke klachten. Carolien liet vooral zien
wat vrijwilligers kunnen betekenen en hoe mantelzorgers behoed kunnen worden voor overbelasting. Vincent de Haas gaf
met een aantal voorbeelden aan wat hij als pastoraal werker
kan doen. Mensen die in de fase komen dat palliatieve zorg
nog de enige zorg is die mogelijk is, hebben daarbij ondersteuning nodig, om hun lot te aanvaarden, maar ook om vertrouwen te hebben in hun omgeving. Vaak zijn er ook onverwerkte emoties, of spanningen in de relatie met naasten die
psychische blokkades kunnen vormen die het leven er niet
prettiger op maken. Samenvattend zijn al de activiteiten van
de hulpverleners erop gericht om het leven in deze fase zo
comfortabel mogelijk te maken.
Tot slot wees mevrouw de Kam op het belang van het vastleggen van wensen in een wilsverklaring en vooral ook om dit
kenbaar te maken aan de huisarts, omdat deze de spil is in
het proces.
Voorts werd door Truus van Casteren namens het Kruiswerk
aangekondigd dat er in het najaar, plannen bestaan om aan-

Uitvaartverzorging ‘Van Gemert’
Heuvelstraat 181, 4812 PJ Breda
Telefoon: 076-5212868
www.gemert-uitvaart.nl

dacht te besteden aan de dag
van de mantelzorger. Hierover
volgt later nader bericht.
Mocht u nog andere vragen hebben (over dit onderwerp), dan
kunt u terecht op vrijdag in ‘t
Web bij het info-spreekuur van
11.00 tot 12.30 uur. U kunt ook
bellen naar tel.: 5322173 (Jan
Spruit) of tel.: 5932646 (Johan
Weijters), bestuursleden van
Stichting Kruiswerk Teteringen.
Ander tijdstip - nieuwe locatie

Maatschappelijk
werk Teteringen
Soms heb je ondersteuning nodig omdat je b.v. niet rondkomt
met je geld of schulden hebt; problemen hebt met je partner of je
kinderen; mishandeld wordt en
wil dat dit stopt; een verlies moeilijk kan verwerken; een beperking
hebt of andere zorgen. Dan kun
je o.m. terecht bij ‘t maatschappelijk werk van ‘Zorg voor Elkaar
Breda’. Daar hoef je niet voor te
betalen. Samen kijken we hoe je
het best geholpen kunt worden.
En hoe je uiteindelijk zelf weer
verder kunt, eventueel met steun
uit je omgeving. Loop gerust binnen, zonder afspraak, tijdens het
inloopspreekuur op de nieuwe locatie: Huisartsenpraktijk Teteringen, Willebrordstraat 5a of op ‘n
andere tijd: dinsdag van 11.30
uur tot 13.00 uur (alleen in de
even weken).
Je kunt ook bellen, tel.: 5251515
of mailen: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl. Meer informatie
over het maatschappelijk werk
vind je op www.imwbreda.nl
Avondvierdaagse Teteringen

Zon, natuur
en gezelligheid
Op 30 en 31 mei en op 1 en 2 juni vond in
Teteringen weer de jaarlijkse avondvierdaagse plaats. Onderworpen aan steeds strengere vergunningsregels had het organiserend comité weer 16 routes voorbereid. Zelfs kreeg iedereen
bij de inschrijving een instructie over hoe om te gaan met hitte, onweer en teken (insecten). In totaal liepen er elke avond
740 geregistreerde deelnemers mee. De eerste avond met
zijn allen dwars door de gebouwen van Woon- Zorgcentrum
Park Zuiderhout, daarbij toegejuicht door de in grote getale
aanwezige bewoners. De routes liepen verder in en rond het
dorp, door Landgoed Oosterheide, het Cadettenkamp, de
Vrachelse Heide en langs de nieuwe wandelpaden in de
Vuchtpolder. Enkele avonden leek het er op, of sommigen
broodkruimeltjes hadden gestrooid en desondanks het spoor
bijster raakten. Maar het kwam allemaal goed door een groot
team vrijwilligers, voor een deel via e-learning gecertificeerd
als verkeersregelaar, die ditmaal wederom bewezen hun
mannetje of vrouwtje met verve te staan. Complimenten voor
deze club! De start was de eerste twee avonden vanaf de
Helder-Camara school en de overige twee avonden bij de
Dorpsherberg. Verder waren de Teteringse winkeliers op
dinsdag en donderdag van de partij, ter uitreiking van een

Bloemisterij

www.bloemisterijaarts.nl
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur

Bloemisterij Aarts-Hoolstraat 44
verkoelende versnapering. Ook hadden zij voorafgaand aan de avondvierdaagse twee pagina’s van
onze plaatselijke krant gevuld met een aankondiging
van het -zo bleek later- zonovergoten voorjaarsevenement. Verder droegen de Helder-Camaraschool, de
Nutsschool, de Kobergroep, Kinderopvang Bellefleur
en de nieuwe IJsboerderij Snoek hun steentje bij. Op
de laatste avond speelden langs de de Teteringse Via
Gladiola, de Hoolstraat, vele muziekkapellen en op het
terras zat als vanouds Entre Nous, terwijl percussieband Percusao met donderend trommelgeweld een
rondgang door Teteringen en over het W. Alexanderplein maakte. Het was dan ook een groot genoegen
om de glunderende gezichten van kinderen te zien bij
de uitreiking van de welverdiende glimmende medaille,
nadat ze door opa en oma met bloemen en door de
kapellen met overweldigende muziek waren onthaald.
Dank aan onze vrijwilligers, de muziekgezelschappen,
de Dorpsherberg, de vrijwilligers van ’t Web. en degenen die hier boven zijn genoemd, of niet zijn genoemd.
Tot slot: De avondvierdaagse Teteringen kan voor volgend jaar nog steeds vrijwilligers gebruiken voor de
begeleiding van de wandelaars, voor bemensing van
de stempelposten, of voor het uitreiken van de medailles. Interesse? Zie www.avondvierdaagseteteringen.nl

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

GÉÉN ALLER-LEI? 0165 - 578222!

www.my-fysio.nl
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

VERMIST: Wytske

IVN–natuurwandeling
‘De Worp’
Zondag 18 juni gaan de natuurgidsen op zoek
naar beversporen in een nieuw wandelgebied van IVN Mark
en Donge. Vanuit Oud Drimmelen volgen wij het pad langs de
Breede Vaart - een oude turfvaart met knotwilgen, naar het
kleinschalige De Worp. De Middeleeuwse verkaveling is hier
bewaard gebleven in enkele oude percelen. Hoogteverschillen herinneren aan de afgraving van veen. Zo ontstonden kreken met oevers van wilgenstruweel en rietland, en moerassige gronden met elzenbroekbossen. Weilanden en paddenpoelen maken het idyllische plaatje compleet, een eldorado
voor flora en fauna. Vanuit de Biesbosch hebben ook de bevers ‘De Worp’ ontdekt, ga mee kijken of wij sporen van hén
ontdekken.
Vertrek om 14.00 uur, vanaf nabij Oud Drimmelen 4 in Drimmelen. De wandeling duurt anderhalf tot twee uur en is vrij
toegankelijk. Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer
informatie kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 16 juni - Menu 1
Vissoep, vis gratin, hollandaisesaus, parijse wortelen, gebakken aardappeltjes, appelmoes, bananenvla
Vrijdag 16 juni - Menu 2
Vissoep, boerenomelet, botersaus, gemengde groenten,
gebakken aardappeltjes, appelmoes, bananenvla
Vrijdag 23 juni - Menu 1
Heldere komkommersoep, gebakken kabeljauw, fijne kruidensaus, rode bietjes, aardappelpuree, appelmoes, citroenvla.
Vrijdag 23 juni - Menu 1
Heldere komkommersoep, chili con carne, witte rijst, rauwkost, citroenvla.
De kosten voor de maaltijd zijn: € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag telefonisch te reserveren in ‘t Web, tel.: 5713579
‘t Web is geopend om 12.00 uur Aanvang maaltijd 12.45 uur.

Wytske is een gesteriliseerde poes
en heeft een dikke, kortharige
blauwgrijze vacht en gele ogen.
We missen haar! Wilt u ons helpen
haar zo snel mogelijk terug te vinden?
H e e f t u Wy t s ke g e z i e n ?
Bel 06-14641060 of 076-5873776
Alvast hartelijk dank!
Familie van Schagen, Lange Akker 37 - Teteringen

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
Gezocht: invaller ochtend-krantenwijk (Tet.) tijdens schoolvakantie en enkele maanden na zomervakantie, ± 1 uur/dag
à € 8,00 netto. Info: lottesevens@hotmail of T 06-20844847.

