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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

Drukkerij Zopfi helpt ons
‘digitaal’ de zomer door!

In de afgelopen maand was het stil in Teteringen. Het weer en de zomervakantie speelden daarbij een grote rol. Dat was ook reden
voor de gewaardeerde drukkerij Zopfi om het
Teteringse informatieblad vijf weken op een andere wijze te
verspreiden. Anders komen deze in de bus bij onbewoonde
huizen. De oplossing is gevonden in digitale versies van AllerLei die op de website van de Dorpsraad zijn geplaatst.
Zie hiervoor www.dorpsraadteteringen.nl
Op deze website zijn ook de digitale versies van Aller-Lei van
de afgelopen anderhalf jaar te vinden. In de vakantieperiode is
er toch wel het een en ander gebeurd: een flinke aanpassing
van de openbare afvalbakken, plannen om het tennispark te
wijzigen en de tennishal om te bouwen tot een grote trampolinehal, de start van de bouw van een serie nieuwe woningen
in het westelijke deel van de Bouverijen en het bezoek dat
de nieuwe wethouder Greetje Bos aan Teteringen bracht om
zich te laten bijpraten over alle actuele Teteringse zaken. Ook
informatie over de invulling van ons voormalige kermisweekend met de Dorpsloop, Raboloop en het wielrennen is daarin
opgenomen. Al deze informatie zou niet mogelijk zijn zonder
de inzet van drukkerij Zopfi.

Wielerronde Teteringen

Dit jaar zal de jaarlijkse wielerronde (wederom voorafgaand aan de Dorpsloop) op
zondag 26 augustus a.s. worden gehouden;
Wielerronde dit onder auspiciën van de Brabantse WielTeteringen
erfederatie (BWF).
Er zal gestart worden in twee trimmerscategorieën. De categorie 50+ zal van start gaan om 10.00 uur, de categorie
50- vertrekt om 11.30 uur. De afstand bedraagt voor beide
categorieën 50 km.
De BWF biedt de gelegenheid voor iedereen om te starten op
een daglicentie. Info voor startende renners is te vinden op

www.brabantsewielerfederatie.nl/index.php/wedstrijden-bijde-bwf/info-startende-renners
Parcours: 1,3 kilometer rondom de kerk. Start/finish op het
Hoeveneind, ter hoogte van Zandgouw. Dan om het WillemAlexanderplein heen, daarna rechtsaf Kerkstraat, linksaf Varendonk, linksaf Steenbergen, linksaf Hoeveneind. Inschrijven
in café de Dorpsherberg aan het Willem-Alexanderplein 4.
Meer informatie: Frank Langen, cfm.langen@kpnmail.nl

29e Dorpsloop

Op zondag 26 augustus is het weer zover:
dan wordt alweer voor de 29e keer de DorpDorpsloop sloop Teteringen georganiseerd.
Teteringen Het parcours heeft een exact gemeten lengte van 2.500 meter. De 5 km voor heren en dames begint om
14.00 uur. De 10 km voor heren tot 35, heren masters 35-44,
heren masters 45-54, heren masters 55+, dames tot 35 en
dames masters 35+ begint om 15.00 uur.
Op 26 augustus a.s. hopen we weer diverse toppers uit de regio, maar ook veel Teteringse lopers te mogen begroeten op
de 5 km of op de 10 km. Voorinschrijven kan nu al via www.
dorpsloop.nl of www.inschrijven.nl (kosten € 5,50 te betalen
via IDEAL). Deelnemers kunnen hun startnummer (+ voetchip)
afhalen in De Dorpsherberg (via zij-ingang) op zondagmiddag
26 augustus vanaf 12.30 u tot een half uur voor de start. Ook
op de wedstrijddag zelf kan nog ingeschreven worden, maar
dan bedragen de kosten € 7,- (pinnen is helaas niet mogelijk).
Meer informatie via info@dorpsloop.nl

Raboloop

Nog enkele nachtjes slapen, dan wordt alweer de 24e Raboloop gehouden. In 1995 werd deze loop, destijds vanwege
het 200-jarig bestaan van de voormalige gemeente Teteringen, voor het eerst georganiseerd.
Om 16.30 uur starten de leerlingen van groep 1 t/m 4 voor
hun 800 meter (1 ronde). Een half uur later zijn de groepen 5
t/m 8 aan de beurt om 1.600 meter (2 ronden) te lopen. Naast
prijzen voor de beste lopertjes is er voor elk kind een medaille
en een verfrissing.
Bovendien vindt, in samenwerking met het Jeugdcomité, om

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

16.00 uur door Jump een gezamenlijke warming up plaats op
het Willem-Alexanderplein. Alle reden dus om je alsnog op te
geven voor deze sportieve wedstrijd.
Voor basisschoolleerlingen die zich nog niet hebben op aangemeld, bestaat de mogelijkheid om zich alsnog in te schrijven via de website www.dorpsloop.nl. Dit kan t/m vrijdag 24
augustus. Ouders let op: alleen het voorinschrijven is gratis.
Afhalen startnummers en na-inschrijven kan op 26 augustus
tussen 14.00 uur en 16.00 uur bij de Dorpsherberg. Deelname bij na-inschrijven kost € 2,00. Voor vragen over de Raboloop kan gebeld worden met Eric van Hooijdonk, telefoon
06-37256781. E-mail: raboloop@dorpsloop.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 19 augustus
10.00 uur
Eucharistieviering – Pastor E. Owusu
Willebrordkoor
Misdienaars Elias Kruis.
Intenties
ouders Oomen-v. Engelen (hun jgt); Ad Akkermans; René Kaijen; Toon van Oosterhout;
Christina Backx-Havermans; Riet van GilsPijpers; Henny en Rikie Vrakking-v.d. Heiligenberg; Conny v.d. Brand e.v. Walter Verdaas;
Toos Hoogelander-van Doremalen;
Annie Martens e.v. Joop Valk.
Donderdag 23 augustus
08.45 uur
Bidden van het Rozenhoedje.
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Uit het pastoraal team
‘Het brood des levens’
Normaal gesproken lezen we dit jaar het Marcus-evangelie,
maar deze maand, komt Johannes aan het woord. We lezen
zijn versie van de broodvermenigvuldiging en we zullen in het
vervolg horen dat Jezus dit spectaculaire teken een heel eigen betekenis geeft, namelijk, dat Hijzelf het levende Brood is
dat uit de hemel is neergedaald.
Niet het broodwonder op zichzelf is belangrijk, wel het teken
dat er schuil achter gaat, en dat is dat God leven geeft in
overvloed, en dat niemand tekortkomt als we willen delen.
De Eucharistie gaat over het ontvangen en door God gevoed
worden, zodat we kracht en genade hebben om naar anderen toe te gaan om hen te voeden, te kleden, te huisvesten,
te bezoeken en te begraven. Alle materie, alle producten die
ons worden aangereikt, we kunnen er niet omheen … het
maakt ons leven een stukje prettiger. Maar voedsel voor de
ziel, voedsel voor de Geest, dat is wat ons werkelijk in leven
houdt, wat zwaar op je drukt wordt dan wat makkelijker te
dragen.
Het ‘Brood des Levens’. Dat is een uitspraak met een dubbele betekenis: Ik ben er voor jullie; maar ook: Zoals Ik er ben
voor jullie, zoals jullie leven van Mij, zo mogen jullie er ook
zijn voor elkaar. En weet dan, als wij Brood met elkaar delen:
dat wij met Johannes Jezus zelf mogen nazeggen: ‘Dit is het
Brood om van te leven!’
Edmund Owuso
Startzondag
Zondag 26 augustus is er geen viering in onze kerk in Teteringen, maar in de Franciscuskerk. De opgegeven misintenties
worden dáár gelezen, tenzij betrokken het anders willen.
5 jaar Augustinusparochie
Op zondag 26 augustus om 10.30 uur, de startzondag van
het nieuwe werkjaar in de Augustinusparochie, komen we in
de Franciscuskerk aan het Belgiëplein in Breda Noord voor
een feestelijke viering bij elkaar.
We vieren dat we 5 jaar Augustinusparochie zijn onder het

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

thema: “God laat je gaan, maar Hij laat je niet los”. Dit geldt
zowel voor een ieder persoonlijk, als voor de vier parochiekernen, die één Augustinusparochie vormen. We organiseren
veel samen, maar elke parochiekern mag ook iets ‘eigens’
behouden. Het belooft een mooie viering te worden met het
pastoraal team als voorgangers, Kindernevendienst voor de
allerkleinsten, het Augustinuskoor dat de zang ondersteunt,
beelden, interactie en een hapje en een drankje en zelfs flessen heuse Augustinuswijn. Op deze dag willen we ook aandacht vragen voor een landelijk evenement van katholieke en
protestante kerken: ‘Back to Church’: Kerkproeverij.
De Kerkproeverij is een Engels initiatief. Daar is de Back to
Church Sunday een jaarlijks terugkerend fenomeen. Kerkgangers vragen vrienden, collegae of familieleden om op die
zondag mee naar de kerk te gaan en zo het christelijk geloof
te proeven. De initiatiefnemer van Back to Church zegt: “Het
gaat om één persoon die een ander uitnodigt. Dat betekent
dat leden van de parochie naar hun vrienden kijken en iemand
op de koffie vragen van wie ze denken dat God dat zou willen.
Ik denk dat er mensen om ons heen wachten op een uitnodiging. Brengt u ook iemand mee?
Meersdeldreef
Woensdag 22 augustus sluiten we, als Augustinusparochie,
aan bij de Maria Hemelvaartviering van de Senioren Vereniging uit Teteringen. Traditiegetrouw is er een eucharistieviering om 13.30 uur bij de grot in Meerseldreef. De viering wordt
opgeluisterd door het koor Exaudi Nos. Na afloop is er gelegenheid om wat te drinken op het terras bij de paters. Het
seniorenorkest Entre Nous zal daar voor de nodige vrolijke
noten zorgen. Als u graag naar Meerseldreef wilt en geen eigen vervoer heeft, meldt u zich dan bij het secretariaat van u
parochiecentrum, dan kunnen ze u hierbij helpen.
Twee werelden
Wanneer we eenmaal het concept van een ‘binnenwereld’
te pakken hebben, kunnen we zien dat we die wereld altijd
bewonen, ook als we ons het meest gevangen voelen in de
externe realiteit. En als we genieten van willekeurig welke ervaring, dan is dat omdat we tegelijkertijd in twee werelden
verkeren: de realiteit om ons heen en die binnenin onszelf.
Als iemand volop geniet van een boek, dan is het alsof hij
dat boek heeft meegenomen in de diepten van z’n innerlijk,
waar hij niet gestoord kan worden. Als hij opgaat in golf, dan
neemt hij het golf spel mee naar binnen. Als hij zich verliest
in de liefde, dan heeft hij het meisje tot een deel van zichzelf
gemaakt. Hoe dieper hij zich kan terugtrekken in die innerlijke
wereld, des te meer kan hij genieten van wat hij meemaakt
in het gewone leven. Aan de andere kant, als hij zich gevangen voelt in de buitenwereld door verveling of spanning, dan
wordt elke ervaring onbevredigend en oppervlakkig. Om het
mechanisme van 3D bewustzijn te begrijpen, is het belangrijk
dat we de onafhankelijke werkelijkheid van een innerlijke wereld erkennen, en dat we zicht krijgen op het misverstand dat
de uiterlijke wereld onze enige ‘echte’ realiteit is.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 19 aug. 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 aug. 10.00 uur: Ds. M. Wagenvoorde.
Vieringen Protestantse Gemeente
Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 19 aug. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.

Uitvaartverzorging

Van Gemert
Sinds 1962 een begrip in Breda e.o.
De helpende hand bij het verzorgen van de
totale uitvaart, in iedere klasse en stijl.
Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.
Vraag naar ons informatiepakket.
Heuvelstraat 181 in Breda
T 076-5212868

Bloemisterij
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur
Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44 - Teteringen
Tel.: 076 - 5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

Katjeskelder
Zo. 19 aug. 09.00 uur: Ds. A. Heringa;
m.m.v. Francis van ’t Hoen, dwarsfluit.
Groots jubileumweekend

Mixed Hockey Club Teteringen
bestaat 45 jaar

Dit najaar bestaat de Mixed Hockey Club Teteringen 45
jaar. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit mee te
komen vieren.
Op vrijdagavond 31 augustus beginnen we met een
Tropisch Hawaï feest voor de jongere jeugd tot 12 jaar.
Alle kinderen zijn welkom, je hoeft geen lid te zijn. Inloop
vanaf 18.30 uur, het feest duurt tot 21.00 uur, kaartjes
kopen is niet nodig want alles is gratis! Trek je leukste
zomeroutfit aan want er is een prijs te winnen. Locatie
MHCT clubhuis, Sportpark De Gouwen.
Op zaterdag 1 september is er rondom het clubhuis
vanaf 15.00 uur van alles te zien en te doen; een mega
stormbaan voor de jeugd, kramen met eten en drinken,
hockeyspullen, sportkleding, een leuk Rad van Fortuin
met toffe prijzen. Tijdens een gezellige borrel met muziek van Wazzzup en Lucifer zijn alle oud-leden, vrienden en vriendinnen van MHCT, sponsors en dorpsgenoten die eens willen komen kijken bij onze club van
harte welkom op Sportpark De Gouwen, Donkerstraat
38c in Teteringen.
Op zondag 2 september zal het 40ste Warming Up Toernooi plaatsvinden voor senioren/
veteranen/trimteams. Het toernooi duurt de
hele dag en zal eindigen met een gezamenlijke
borrel om ongeveer 15:30 uur. Iedereen is welkom, zegt het voort!

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

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

076 7510345

Stoelyoga

Vanaf 29 augustus t/m 19 december: op
woensdag van 13.30 tot 14.30 uur bewegingen op de stoel. Aandachtsoefeningen, lenigheid en ontspanningsoefeningen met muziek.
Vanaf 13.15 uur bent u welkom in het Bakhuis
van ’t Web.

Denk je aan scheiden?

Wil je meer weten over de voordelen en nadelen voor jou van bij elkaar blijven of schei-

L. v.d. Westen Montage
Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:
Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Hoolstraat 65
4847 AB Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975
www.michelzandvliet.nl

Hoolstraat 77
4847 AB Teteringen
Tel.: 076 - 5879760
Fax: 076 - 5879752

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

den; het effect op je kinderen; de financiële
gevolgen: voorzieningen, wetten en regels;
de echtscheidingsprocedure, een advocaat
of mediator, het ouderschapsplan? Geef je
dan op voor ‘Goed uit elkaar’. Op donderdagavond in september, oktober bij het IMW,
Willemstraat 20 Breda, vlakbij het NS station.
Voor deelname hoef je niet te betalen. Je kunt
je aanmelden voor één of meer bijeenkomsten. Aan het eind van elke avond krijg je een
naslagwerk mee over het onderwerp van die
avond.
Bel 076 - 530 58 88 (IMW) of mail antwoord@
imwbreda.nl
Meer weten? Kijk bij ‘Goed uit elkaar’ op imwbreda.nl

Fietsgilde De Baronie

Bijgaand het programma voor augustus. Er is
een extra lange ‘Tour de Baronie’: de route
naar Willemstad naar het noordwesten op 24
augustus. We sluiten de maand af met de traditionele Bloemencorsotocht. Bij deze editie zal er wat meer
gefietst worden dan in de voorafgaande jaren. Er zal onder
andere een kijkje kunnen worden genomen bij de wagenbouwers van Schijf en Achtmaal.
Programma
18 aug. Bergsche Vestingroute, start 10.00 uur Intratuin
22 aug. Vennenroute, start 13.00 uur Boshuis
24 aug. Tour de Baronie Willemstad,
start 09.00 uur Intratuin
29 aug. Regte Heideroute, start 10.00 uur Boshuis
31 aug. Bloemencorsotocht, start 10.00 uur Boshuis
Informatie: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen

PIANOSTUDIO FRANK ANTENS
PIANOLESSEN en OPTREDENS
www.frankantens.com
06 24 749 440

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

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi

Koningsdijk 24 - 4905 AP Oosterhout
Tel.: 0162-453159 www.drukkerijzopfi.nl

Kapster; komt bij u aan huis! Ervaren en professioneel. Overdag, maar ook ‘s avonds. Bel voor info: 06 - 21 55 81 73.
Makkelijk voor u en niet te duur. Groetjes!

