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Nextdoor verovert de
Nederlandse wijken!
Begin vorig jaar is de app ‘Nextdoor’ geïntroduceerd, ook in Teteringen. Inmiddels maken er
ruim 4100 buurten in Nederland gebruik van.
Het is een prima systeem om ten opzichte van het wereldwijde systeem ‘Facebook’ op een dorpse manier informatie te
delen tussen de deelnemers. In Teteringen wordt het aantal
deelnemers van 500 bijna bereikt. Vooral in de nieuwe wijken
als de Meulenspie en het gebied Bouverijen zijn vrijwel alle
inwoners hierop aangesloten. In het ‘oude’ deel van Teteringen neemt het aantal gebruikers vrijwel dagelijks toe. Het installeren van dit programma op telefoon of tablet is zeker de
moeite waard. Er zijn geen kosten aan verbonden. Ook op
andere manier gaan de inwoners steeds meer gebruik maken
van systemen in beperkte groepen met elkaar te communiceren. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van whatsappgroepen die vooral gericht zijn het snel doorgeven van onveilige situaties (inbraken, duistere figuren in de wijk, vreemde
colportage). Vorig jaar is ook de app BuitenBeter aangesloten
op het onderhoudssysteem van de Gemeente Breda. Hierbij
kunnen eenvoudige zaken als verzakte straten, defecte lantarenpalen, vernielingen en dergelijke worden gefotografeerd en
gekoppeld aan de locatie (gps) worden doorgezonden naar
de gemeente. Inmiddels zijn daarmee goede ervaringen opgedaan. Kortom: de wereld verandert, maar er zijn veel mogelijkheden om ook digitaal snel met elkaar informatie te delen!

Serenade door Euphonia
voor een gouden paar!

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

Speciaal voor deze serenade kwam de dirigent zelfs uit
Apeldoorn naar Teteringen om mee te spelen, maar de feestdag was nog niet voorbij voordat ze ook nog verrast werden
door live muziek van een hoornensemble, bastuba-trio en de
Klepzeikers.
Toon & Annelies nogmaals van harte gefeliciteerd!

Laatste DIA Bingo-avond
Vrijdag 24 maart wordt in de DIA-kantine de laatste bingo-avond van dit seizoen georganiseerd.
Zoals altijd is de netto-opbrengst bestemd voor
bijzondere activiteiten t.b.v. de jeugdafdeling van
DIA zoals de sinterklaasmiddag en ‘t vier-tegen-viertoernooi.
Alle supporters, (groot)ouders en andere bingoliefhebbers zijn
welkom. We beginnen vrijdag 24 maart om 20.00 uur.

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 17 maart 2017
Chinese tomatensoep; kip met zoetzuursaus; mihoen goreng;
sperzieboontjes; kroepoek; rauwkostsalade; vruchtenkwark.
Vrijdag 24 maart 2017 - Menu 1
Heldere bloemkoolsoep; runderlapje; jus; witte bonen snijboontjes; aardappelpuree; appelmoes; tweekleurenvla.
Vrijdag 24 maart 2017 - Menu 2
Heldere bloemkoolsoep; geb. kabeljauw; Hollandaisesaus;
doperwtjes; aardappelpuree; appelmoes; tweekleurenvla.
De kosten voor de maaltijd zijn € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag telefonisch te reserveren in het Dorpshuis, tel.:
5713579 of 5713478. ‘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.

Toon & Annelies Damen uit Teteringen waren op
zondag 5 maart 50 jaar getrouwd en dat werd
een feestelijke dag voor hen!
Behalve erelid is Toon nog actief als bassist in het orkest van
Harmonie Euphonia, zorgt hij voor de bladmuziek en is een
van de mede-coördinatoren van de rommelmarkt.
In 2015 werd Toon al in t zonnetje gezet ivm zijn 60-jarig lidmaatschap van Euphonia en op 5 maart werd hij dus verrast
door een serenade van Euphonia voor hun 50 jaar huwelijk.

Weekend Agenda
Zaterdag 18 maart van 15.00 tot 17.00 uur
Euphonia Jeugdconcert ‘Over the Top’
Zaterdag 25 maart van 08.30 tot 12.30 uur
Kinderkledingbeurs Teteringen

vergaderen?

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 19 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Eucharistieviering - Pater F. Hölscher
Willebrordkoor
Misdienaars Elias Kruis; Rose Marie Muskee; Anna Raets.
Intenties
Nico Blijlevens (jgt) en echtg. Mien Maas; Jacques en
Pop Oomen-Verpaalen; Marieke Wohrmann; Jan van
Gurp; Herman Damen; Liza Aarts e.v. Jan Rombouts;
Jac en Corrie v.d. Veeken-v. Haperen; Ria v.d. Boomen
e.v. Harry van Geffen; ouders Rijk-Jutte; Jacques
Alberts; Leida van Poppel-Verkuijl; Toos Hoogelandervan Doremalen; Toos Joosen-Geerts.
Dinsdag 21 maart
19.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owusu
Intentie
o.a. Toos Joosen - Geerts.
Donderdag 23 maart
09.00 uur Eucharistieviering - Pater V. Wang
Intentie
o.a. Toos Joosen - Geerts.
Overleden
Zondag 5 maart is Toos Geerts, echtgenote van Henk Joosen, op
81 jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk en haar begrafenis op onze begraafplaats, waren vrijdag 10 maart.
Geen viering
Zondag 26 maart is er alléén in de Franciscuskerk een viering. De
opgegeven intenties worden daar gelezen, tenzij betrokkenen het
anders wensen. Laat het dan even weten, tel.: 571 3203.

Uit het pastoraal team
De paters die vanaf 15 januari in het huis wonen naast de
Franciscuskerk en deel uitmaken van het pastorale team van
de Augustinusparochie, behoren tot de Congregatie van de
Missionarissen van het Goddelijk Woord, kortweg ook SVD
genoemd (afkorting is van de Latijnse woorden: ‘Societas
Verbi Divini’). Deze congregatie werd in 1875 gesticht door P.
Arnold Janssen een diocesane priester van het Bisdom Munster in Duitsland. Deze man had vanaf het begin van zijn
priesterlijke activiteiten een grote interesse in de missionaire
taak van de kerk die in die tijd bestond in missionarissen te
sturen naar verre landen in het buitenland om daar het Evangelie te verkondigen. Om die reden rijpte in hem langzaamaan het idee om een opleidingsinstituut op te richten in
Duitsland waar jonge mannen en later ook vrouwen zich zouden kunnen voorbereiden op deze missionaire taak. Aangezien echter in die tijd onder het regiem van Bismarck een
sterke kerkvervolging heerste en deze niet toestond om een
dergelijk instituut in Duitsland op te richten, besloot P. Arnold
Janssen dat te doen in Steyl, een plaatsje dicht bij Duitsland,
in de buurt van Tegelen en Venlo. Binnen korte tijd meldden
zich een groot aantal jongeren die als broeder of priester naar
de Missie in de verre landen willen gaan zodanig dat P. Arnold
Janssen al gauw moest beginnen met de bouw van een
groot opleidingsinstituut om deze mannen een goede voorbereiding te geven. Bijna alle gebouwen die men tegenwoordig in Steyl kan bewonderen, zijn door hem gebouwd.
Drie jaar na de stichting van het Missiehuis in Steyl werden de
eerste leden van deze nieuwe congregatie naar de Missie gezonden namelijk China. Het waren P. Jozef Freinademetz en
P. Anzer. Honderden zouden hen daarna nog volgen totdat
dit onmogelijk werd toen de communisten de regering van
het land in handen kregen. Later werden ook missionarissen
gezonden naar Papua Nieuw Guinea, Togo (Afrika), Argentinië , Brazilië en Ecuador. Ook twee zustercongregaties stichtte P. Arnold Janssen: de ene om de svd missionarissen te
helpen bij hun missionaire arbeid en een derde congregatie
die zich uitsluitend wijdt aan het gebed voor deze missionarissen en hun missionaire arbeid. Bij zijn dood op 15 januari
1009 liet P. Arnold Janssen enkele honderden leden achter
in de drie Congregaties.

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

Op dit moment telt de congregatie van de Missionarissen van
het Goddelijk Woord ongeveer 6.000 leden die in zo’n 60 verschillende landen werken. De congregatie van Zusters door
hem gesticht telt ongeveer 2.500 leden die in zo’n 50 landen
werkzaam zijn. De derde congregatie, die van de zogenaamde Aanbiddingszusters, telt ongeveer 1000 leden en heeft
communiteiten in een tiental landen.
Vanaf het begin zijn al deze congregaties internationaal geweest, dat wil zeggen: haar communiteiten bestaan uit leden
afkomstig van allerlei landen en met verschillende culturen.
Bovendien worden ze uitgestuurd naar landen waar dat het
meest noodzakelijk is. Om die reden zijn ze ook gedurende
de laatste jaren naar Nederland gekomen. Op dit moment
bevinden zich in Nederland een vijftiental buitenlandse svders in Nederland die werken in 5 verschillende communiteiten (Amsterdam, Den Haag, Schiedam, Nieuwegein en Breda) en tien Zusters uit het buitenland die in 2 communiteiten
werkzaam zijn (Tilburg en Amsterdam).
Bert Wooning svd
Vastenactie
Zondag 5 maart zijn we in alle parochiekernen gestart met de
Vastenactie. We vragen aandacht voor de armste wijken van
San Salvador in El Salvador. In de parochiekernen werd het
verhaal voorgelezen over de bijeenkomst voor de vermoorde
Aartsbisschop Oscar Romero:
‘Het gebeurde tijdens een bijeenkomst ter herdenking, enkele jaren na de moord op aartsbisschop Óscar Romero op 24
maart 1980. Een stem riep: ‘Óscar Romero’ en een stem in
‘t publiek antwoordde: ‘Presente’ (aanwezig). En daarna nog
één en nog één en nog één. ‘Presente’, ‘presente’, ‘presente’. Het is midden in de burgeroorlog die het land El Salvador
dan teistert. Óscar Romero is niet dood, hij leeft meer dan
ooit. Ook vandaag de dag roept de katholieke kerk in El Salvador ‘presente’, om Romero ‘haar engel van de armoede’ te
herdenken en van haar te getuigen. Haar huidige aartsbisschop Monseigneur Escobar Alas zegt dat de inzet van politie en leger tegen het geweld van de bendes geen oplossing
kan bieden. In tegendeel, want geweld roept weer nieuw geweld op. Nee, zegt de aartsbisschop, de oplossing ligt in de
samenleving, waar alle mensen kansen krijgen op een menswaardig leven en niet alleen een kleine en rijke elite. ‘Presente’, zeggen de medewerkers en medewerksters van het Centro de Sancto Barholomeo de las Casas. ‘Presente’, zeggen
de zusters van de Bewaarengel en hun medewerkers.
Laten wij vanuit Nederland hen ondersteunen, zodat zij
steeds opnieuw en als het nodig is steeds harder kunnen
roepen ‘presente’. Misschien mogen ook wij dan zeggen,
aarzelend en zacht ‘presente’.
Tijdens de 40 dagentijd worden er in de diverse parochiekernen activiteiten georganiseerd, waar wij u van harte voor willen uitnodigen.
Solidariteitsmaaltijden in de Michaelkern en de Franciscus.
Elke woensdagavond is er een oecumenische vesperviering
in de Lucaskerk en op 8 april is er een meditatieve vastenwandeling die start in de Willibrorduskern.
Meer informatie vindt u in de ‘Vastenbrief’, achter in uw kerk.
Vastenestafette
Al enkele jaren organiseren de broeders van Huijbergen gedurende de Veertigdagentijd op drie zondagen bezinnende
bijeenkomsten rond thema’s van de Veertigdagentijd. De bezinningsdagen vinden steeds plaats in het moederhuis van
de congregatie in Huijbergen. Een dag begint telkens met de
eucharistieviering en eindigt met een slotviering. Op zondag
5 maart stonden ongeveer tien deelnemers stil bij een conferentie van broeder Nico Boeren met als titel ‘De Goede Week
beleven als herschepping’. Broeder Nico heeft zich verdiept
in werken van theologen als Edward Schillebeeckx, Anton
Houtepen, Erik Borgman en Wolfhart Pannenberg. ‘Ik heb de
aanwezigen duidelijk willen maken dat het Rijk Gods er pas
komt als wij, in het voetspoor van Jezus, reddend onder
mensen aanwezig zijn. Daarvoor is Jezus Christus gekomen.’
‘Het was een theologische lezing,’ zegt hij achteraf. ‘Ik ben
zelf geïnspireerd door het werk van moderne theologen. Ze

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

helpen mij in mijn geloofsleven. Het leidde tot een inhoudelijk
gesprek met de deelnemers.’
De volgende bijeenkomst is op zondag 19 maart 2017.
Broeder Theo Eijkhoudt gaat aan de hand van twee cantates
van Johann Sebastian Bach in op de betekenis van Pasen.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 19 mrt. 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. 19 mrt. 10.00 uur: Ds. N. den Toom.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 19 mrt. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Een goed idee,
maar geen geld?

Thebe Extra is een ledenvereniging waar 110.000 huisgezinnen lid van zijn. In Teteringen zijn 850 huisgezinnen lid. Soms
weten mensen niet of zij lid zijn, maar als u 4x per jaar het
blad ‘Leefstijl’ ontvangt, dan bent u lid. In Teteringen werken
we onder de naam Kruiswerk Teteringen, wat onderdeel is
van Thebe Extra. Er is een goede samenwerking met De Dorpsraad, de KBO en Vrouwen van Nu.
Wij zijn een actieve maatschappelijk betrokken vereniging en
hebben de laatste jaren veel ondernomen. Hiervoor werken
we samen met 30 vrijwilligers. U heeft het allemaal in de
‘Aller-Lei’en in de bijlage van ‘Leefstijl’ kunnen volgen.
Enkele onderdelen van ons werk zijn: Het wekelijkse ‘Infopunt’ in ‘t Web; het organiseren van thema’s en de voortdurende samenwerking met de zorg- en hulporganisaties die in
Teteringen werkzaam zijn.
Met behulp van het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging
Thebe Extra kunnen mooie maatschappelijke projecten en
initiatieven tot stand gebracht worden. Het gaat daarbij om
projecten die het ‘samen-gevoel’ versterken en die zorgen
voor meer contacten tussen mensen.
Het Stimuleringsfonds levert een waardevolle bijdrage aan
het welzijn/welbevinden van mensen.
Alles op een rijtje:
• Met een goed idee bedoelen wij een initiatief van individu of
groep, dat een positieve bijdrage levert aan de sociale
samenhang in een wijk of dorp.
• Een project kan ook gericht zijn op het verbeteren van
welzijn, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van
individuen of groepen.
• De investering moet nog plaatsvinden.
• De bijdrage wordt voor maximaal 1 jaar toegekend.
• Maximale bijdrage is 60% per project.
• Een nieuw idee kunt u jaarlijks aandragen voor 1 mei en
voor 1 november.
• Een aanvraagformulier kunt u downloaden op www.thebeextra.nl/stimuleringsfonds of bel 088-3747576.
• De toetsingscommissie beoordeelt de aanvragen.
Leden van Thebe Extra kunnen gebruik maken van alle informatie en voordelen van ‘t ledenpakket. Met uw lidmaatschap
ondersteunt u ook alle activiteiten van Kruiswerk Teteringen.
Lid worden? U betaalt bij automatische afschrijving per gezin
€ 18,00 per jaar. Bel 088-3747576 of vul het aanmeldformulier in op www.thebe-extra.nl
Het blijft ook nog steeds mogelijk om met uw vragen naar ’t
Web te komen. Elke vrijdag kunt u hier terecht 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),
beiden bestuursleden van Stichting Kruiswerk Teteringen.

Motorrijden na de winterstop
Op 2 april start de Culinair Bikers het motorseizoen met verantwoord motorrijden. Tijdens deze ‘open openingsrit’ van
ongeveer 180 km staan op een afgesloten terrein 2 gediplomeerde instructeurs klaar om te kijken of het nog goed zit
met jou uitvoering van de bijzondere verrichtingen.
Wij nodigen dan ook alle motorrijders (verenigingen en individuele rijders) uit de regio uit om deel te nemen aan deze rit.
Ieder jaar na de winterstop is het voor de motorrijder weer
even wennen, Je zet een bocht in maar komt ruimer uit dan
verwacht, draaien in de straat lukt net niet.
Potverdikkeme denk je dan, daar had ik voor de winterstop
geen last van, hoe kan dat nu. De oorzaak zit hem in het simpele feit, je hebt 3 á 4 maanden niet gereden. De uitvoering
van de bijzondere verrichtingen zijn verwaterd. Hoe zat het
ook al weer ? Om de basistechnieken wat op te frissen werk
je niet alleen aan je eigen veiligheid maar ook aan die van je

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

Verspreiding: 0165-578222
medeweggebruikers. Eigenlijk heb je geen excuus om niet
mee te rijden. De route is alleen verkrijgbaar op GPS. Heb je
geen navigatie, geen probleem je kan altijd wel ergens bij
aansluiten.
Inschrijven en ritlocatie: St. Rolerisuit, Bredestraat 4 in Breda.
Inschrijven kan van 09.00 uur tot 11.00 uur. De kosten zijn €
7,50 per rijder, hiervoor krijg je een kopje koffie of thee tijdens
de inschrijving, een leuke route en (indien nodig} begeleiding
tijdens het oefenen van de bijzondere verrichtingen. Op de
koop toe een lekkere kop soep (tot 16.30 uur). Voor meer
informatie kan je mailen naar: secretaris@culinairbikers.nl of
bel: 06-20355212.

IVN natuurwandeling
Bavelse Leij en Broekloop
Op zondag 19 maart wandelen de gidsen zich
binnenstebuiten rond de samenvloeiing van de Bavelse Leij
en de Broekloop. Dit is het gebied waar deze twee beken opgaan in hun gemeenschappelijke benedenloop: de Mark. Er
is hier de laatste jaren veel gedaan om het water weer natuurlijk door het landschap te laten meanderen. Dat heeft nieuwe
impulsen gegeven en een rijkdom aan flora en fauna opgeleverd. Weg saaiheid van rechte sloten en steile oevers, welkom nieuwe natuur. Wij willen u dit graag laten zien. Wandel
mee en beleef Breda Binnenste Buiten!
Vertrek om 14.00 uur vanaf parkeerplaats Begraafplaats
Lichtenberg, Deken Dr. Dirckxweg 25, 4854 Bavel. 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

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

Musicaja Zangschool
Hou je van zingen en wil je eens kijken of een cursus bij de Musicaja Zangschool Breda wat voor je
is? Volg dan een proefles voor kinderen of volwassenen. Op de Musicaja Zangschool wordt les gegeven aan iedereen die graag wil leren zingen, van
jong tot oud, van absolute beginner tot ver gevorderd. Zo is er voor volwassenen een proefles ‘Stemvorming voor beginners’ op dinsdag 28 maart om
19 uur en op afspraak bij het ‘Musicaja Gemengd
Koor’ (maandag van 19.30 uur tot 20.30 uur). Kinderen zijn (op afspraak) van harte welkom om een
proefles te volgen bij het Muziektheater Kinderkoor
5 tot 8 jaar of bij de Muziektheater Zangklas 9 tot 12
jaar. Er wordt les gegeven in kleine groepen, waardoor er veel individuele aandacht is voor elke leerling.
We werken toe naar ‘n echt optreden voor publiek!
Kijk op www.musicaja.nl voor meer informatie. De
lessen vinden plaats in Vuurplaats, huis voor muziek, theater en meer… (Bastionstraat 13 te Breda).
Aanmelden voor een proefles kan via info@musicaja.nl

KPJ Teteringen 95 jaar

M
FYSIO

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

‘Wist-je-datjes’ die 95 jaar KPJ Teteringen omschrijven
- de RKJB op 21 maart 1921 de oprichtingsvergadering
hield bij Sjaak Dikmans
- er 5 personen bij het bestuur waren betrokken:
Sjaan van Beek, Jan van Beek, Kees Snijders,
Jan de Jong en Kees Snoek
- de N.E.B vulde dit aan met Willem Rops en Christ Backx
- er waren rond de 25 mannelijke leden
De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
- bij de 1ste ledenvergadering in ‘t oude pakhuis werd
gezeten op stoelen van het geld van de spaarders van
de Boerenleenbank
Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
- er een proefveldje aangelegd werd aan de OosterhoutRevalidatie tijdens en na kanker
seweg van ± 20 are en men de kas daarmee spekte
- biljarten de favoriete sport was tijdens de oprichting
Zeg wat deden de vrouwen ondertussen?
www.my-fysio.nl
- daar zijn we nu nog niet achter
- er op een gegeven moment wel een boerinnenbond is
gekomen maar wat wanneer en waar blijft een raadsel
Praktijk Fysiotherapie
Nu een grote stap in de geschiedenis
W.
Alexanderplein
11 4847 AL Teteringen
Ja, de periode van 1925 - 1945 zijn de verbrande jaren.
Janus Damen, de koster, was de penningmeester en hij
076 7510345
was bang dat de Duitsers zijn centjes van de vereniging
zouden pikken. Dus verbranden hij alle geldstukbewijzen.
Wist je dat
- ze in de jaren ‘45 en ‘46 één gulden per half jaar aan
contributie moesten betalen
- de technisch adviseur van 1945 de leden een gevoelige en
leerzame les gaf de les was: tijd noch moeite is me te veel,
als jong katholieke boeren zich als jonge boeren gedragen.
Waardering voor het onderwijs, meer levens ervaring, orde,
tucht, beleefdheid en een goed gehoor op vergaderingen,
beschaafd zijn in woord en daad+achting voor je meerdere
- dat is nogal wat om te zeggen, maar zeker niet minder waar
- tijdens het 25 jarig bestaan van de KPJ vastentijd was en
hierdoor alleen een heilige mis werd opgedragen
- er toen ook al veel activiteiten waren graanontsmetten,
excursies, gymnastiek, vee beoordelingen, retraite,
proefvelden en gewassen wedstrijden
- eind 50/begin 60 veel aandacht kwam voor wereldproblemen
- cursussen wellevendheid, welsprekendheid en verder aan
zet tot samenwerking binnen de RKJB gegeven werden

- de zangclub o.l.v. A. Oomen samenzong met de jonge boeren en de
boerinnen
- men in 1959 begon met oud papier
ophalen
- de eerste gemengde avond tussen
de RKJB en de RKBJB plaatsvond
in 1959
- er toen veel toneel werd opgevoerd
en er gezamenlijke sportclubs waren
- Jan Ansems schrijft in 1960: Het is
van het allergrootste belang dat men
zich niet alleen geestelijk ontwikkeld
maar ook lichamelijk moet een harmonische ontwikkeling tot stand gebracht worden, en hiervoor is sport
het middel.
- in 1963 de proefvelden, waar alles
mee begonnen was, werden afgeschaft door te hoge kosten
- in februari 1966 ‘n vergadering gehouden werd waarin BJB en RKJB
samen werden gevoegd tot KPJ
- de meisjes vanaf dat moment 2 gulden per jaar minder betaalden dan de jongens
- Jan de Jong en Martien van Beek heel lang samen
instructeurs zijn geweest van de agrarische sector
- vanaf de jaren ‘70 sport steeds belangrijker wordt,
waaronder de zeskampen
- op 24 april 1971 het 50 jarig bestaan gevierd werd met een
feestvergadering vol dans, muziek en een revue
- in 1974 er discussie was of je als getrouwd stel bij de KPJ
mocht blijven en dat ze wellicht de leeftijd wilden verlagen
- in de krant van 1974 stond vermeld dat de Flanelle het huis
orkest van de KPJ was
- dat jaar werd ook het 10 jarig bestaan van de KPJ gevierd
- in 1974 een top jaar was voor het handbalteam van de KPJ
- er 4 teams de eerste plaats wonnen
- wist je dat vanaf 1975 het aspiranten aantal enorm toenam
- de KPJ in 1974 de 3 de prijs won in de carnavalsoptocht en
dat 150 gulden opleverde
- in 1975 de eerste 3 plaatsen van het vee beoordelen
behaald werden door boeren van KPJ Teteringen
- in 1975 het culturele deel enorm opkwam
- volksdansen, toneel, fantasiedans en culturele dagen
werden georganiseerd
- men zich later wat meer ging richten op de boeren gezindagen omdat daar toch meer interesse in was
- er in 1980 een dipje was in het bestuur
- er toen moeilijk aan bestuursleden kon komen net als nu
- de KPJ toch weer opgekrabbeld is des tijds door een
aantal enthousiastelingen
- wij enorm hopen dat dit nu ook weer gaat gebeuren
- de oude KPJ vlag in het jaar 1982 weer is gevonden en
dat deze nu prachtig hangt in de schuur.

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Ter overbrugging, zijn wij op zoek naar een huurwoning in
Teteringen voor een gezin met twee kinderen voor de periode (in overleg) van ± één jaar. Tel.: 5710048/06-52652433.
Thuiskapster, professioneel en ervaren. Voor dames, heren
en uw kids. Overdag en ‘s avonds. Info, tel.: 06 - 21558173.
Tot ziens!

