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Nieuwe bouwplannen
voor de Teteringse kom
Mede op aandringen van de Dorpsraad heeft de
Gemeenteraad van Breda eind vorig jaar een besluit genomen om ons oude centrale W. Alexanderplein een beter uiterlijk te geven. Op dit moment wordt gewerkt aan het ter beschikking krijgen van de benodigde financiële middelen via de kadernota van de Gemeente Breda.
Ook is er met omwonenden en belangstellenden al nagedacht over de uitwerking daarvan. Pas onlangs is echter, door
een initiatiefgroep vanuit de gezondheidszorg, een plan gepresenteerd om op het westelijke deel van het plein te komen
tot de bouw van een nieuw gezondheidscentrum. De Dorpsraad staat in principe positief achter dit plan omdat het onderdeel kan zijn van een totale visie op de uitstraling en functie
van dit oude hart van Teteringen. Daarbij moet ook de vrijwel
lege winkelstrip, de lege voormalige grote Rabobank, de totale verkeersituatie en het groen worden betrokken. Dit nieuwe
plan is voor de Dorpsraad reden genoeg om het plan voor het
‘vergroenen’ van de bekende kuil even te parkeren tot er duidelijkheid is over deze belangrijke nieuwe ontwikkeling. Hierover volgt later meer informatie door de initiatiefnemers.
Uiteraard blijft de Dorpsraad zich inzetten om duidelijkheid te
krijgen over het winkelhart op het Scheperijplein, daar wordt
immers met nog meer smart op gewacht. Ook op andere
plaatsen is met de bouw begonnen (Zuringveld en Langelaar)
en vorige week is de verkoop van een serie villa-appartementen aan de Heiackerdreef gestart. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de site www.vandewatergroep.nl

Een oude apotheek
in de Heemschuur

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

remedie tegen pijn en ziekten. De kennis van de Oude Apotheker is nog steeds bewaard gebleven. Veel van de huidige
huismiddeltjes komen uit de oude apotheek, zoals knoflook
voor de spijsvertering.
Tot ver in de twintigste eeuw was de dorpsdokter vaak apotheekhoudend. Dat was ook goed uitvoerbaar, omdat de opleiding tot arts destijds voor een deel overeenkwam met die
van apotheker. Vroeger werden medicijnen zoals hoestdranken, pillen en zetpillen zelf gemaakt. Een kneedbare massa
(vergelijk het met deeg) waarin de geneesmiddelen waren
vermengd, werd op een pillenplank tot een slangetje gerold
en met het mes in gelijke stukjes verdeeld. Die stukjes werden onder het deksel tot mooie ronde pillen gedraaid.
Al deze hulpmiddelen en nog veel meer attributen zijn te zien
in ‘De Dorpsapotheek’ die in Heemschuur ‘De Stee’ is ingericht. De gehele inventaris van de apotheek is in bruikleen gegeven door Geert van der Wijst, oud apotheker in Oosterhout
en Teteringen, en Pieter van Mierlo, oud huisarts in Teteringen.
De officiële opening van de apotheek zal op 21 mei a.s. om
14.30 uur plaatsvinden door Geert van der Wijst en Patricia
Lutken-van Mierlo, huisarts te Oosterhout en dochter van
Pieter van Mierlo.
Wilt u dit evenement bijwonen, u bent van harte welkom en
breng vooral uw kinderen en/of uw kleinkinderen mee en laat
hen kennismaken met de apotheek maar ook met ‘t schooltje, de huiskamer en de keuken van vroeger alsmede de vele
werktuigen en gereedschappen.
De heemschuur is elke eerste en derde zondag van de
maand geopend tot in november. Veel informatie kunt u inzien
via onze website www.teteringserfdeel.nl

Dansen met live-muziek ‘Limit’
Zaterdag 20 mei a.s. vanaf 21.00 uur is het weer dansen met
live-muziek van ‘Limit’ in De Dorpsherberg. De entree bedraagt € 5,00 Zie ook Facebook: dansavond Teteringen.

Het beroep van apotheker is al heel oud. De eerste apotheker vestigde zich al in 1276. De benodigde vakkennis ging vroeger over van leermeester
tot leerling, in veel gevallen was dat van vader op zoon. Het
was vooral de kennis van kruiden die een apotheker moest
bezitten, omdat er voornamelijk kruiden werden gebruikt als
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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 21 mei: Eerste Communie
10.00 uur Eucharistieviering - Pater B. Flaat
Diaken B. Hendriksen - gastkoor Chantarelles
m.m.v. opleidingsorkest Euphonia
Misdienaars Erika van den Broek; Brechtje de Haas
Intenties
Franciscus Buiks en echtg. Anna Snijders; Jan v. Gurp;
Herman Damen; Jacques en Pop Oomen-Verpaalen;
Liza Aarts e.v. Jan Rombouts; ouders Rijk-Jutte; Anton
Verschueren e.v. Emmy van Waes; Jac Alberts; Jac en
Corrie v.d. Veeken-v. Haperen; Bets Huisman-Venderbosch; Rein Welschen; Trees van Ierssel-Ruijgers;
Tonnie Mange-Merks; Mien van Wanrooij- Maasmans;
Kees Snijders; Truus Jansen.
Dinsdag 23mei
19.00 uur Eucharistieviering - Pater B. Wooning
Donderdag 25 mei
09.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Owusu

Uit het pastoraal team
Zoals u misschien al wel gehoord hebt werden we opgeschrikt door het tragisch overlijden van pater Edmund Owuzu’s jongere zus op 34e jarige leeftijd. Zij was zwanger van
haar derde kindje en is samen met haar baby tijdens de bevalling gestorven. Ons medeleven gaat uit naar pater Edmund, speciaal naar zijn zwager en zijn kindjes, maar ook
naar de moeder en zijn verdere familie in Ghana.
Begrijpelijk dat pater Edmund in deze moeilijke tijd graag dicht
bij zijn familie wil zijn en daarom heeft zowel het bestuur van
de SVD als van de Augustinusparochie besloten om pater
Edmunds verlof te vervroegen. Pater Edmund vertrekt daarom 7 juni voor drie maanden naar zijn familie in zijn geboorteland Ghana en zal per 15 september weer terug zijn. Dan
zal ook P. Richard Lobo ondertussen gearriveerd zijn zodat
we dan met vier leden van de SVD voltallig zullen zijn.
De komende drie maanden zal het werk van pater Edmund
waar mogelijk worden overgenomen door Diaken Ben Hendriksen en door mij en met hulp van enkele medebroeders
van de SVD in het Missiehuis van Teteringen.
Pater Gilbert Razón zal de Engelstalige vieringen van pater
Edmund overnemen. We zullen proberen om alles zoveel
mogelijk doorgang te laten vinden, maar misschien dat er af
en toe een kleine hapering op zal treden. We hopen dat u begrip hebt voor de situatie. We vragen uw gebed voor Mar-tha
Owuzu en haar baby, maar zeker ook voor Pater Edmund en
zijn familie.
Pater Bert Wooning parochieel administrator

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.

Eerste Communie
Vanaf maart zijn we druk bezig om de 25 communicanten
voor te bereiden op hun Eerste Communie. We leren ze veel
over Jezus, de kerk en het geloof en hebben allemaal leuke
dingen met ze gedaan. Op zondag 21 mei a.s. is het dan zover. Om 10.00 uur doen de communicanten hun Eerste
Communie in de H. Willibrorduskerk. Als u dit bijzondere
moment wilt meemaken, bent ook u natuurlijk van harte welkom.
De Communiewerkgroep

Wilt u meer weten of
een afspraak met ons maken?

Week van de Nederlandse missionaris
Van 27 mei t/m 4 juni is dit jaar de week van de Nederlandse
Missionaris. Wij willen hier in de parochie extra aandacht aan
besteden en een extra collecte hiervoor houden.

Park Zuiderhout

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Waar het dauwtrappen vandaan komt? Er zijn vele theorieën
een ervan is de volgende: ‘Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen’.
In vele plaatsen in Nederland wordt deze oude traditie nog
in ere gehouden. Vele jaren werd in Teteringen op de morgen
van Hemelvaart de eucharistie gevierd bij de fam. Wouters op

Neemt u dan contact
op met ons.

Arnold Janssenlaan 46
4847 DK Teteringen
T (076) 578 40 00
E info@parkzuiderhout.nl
I www.parkzuiderhout.nl

de Tilburgsebaan. Vanaf het W. Alexanderplein liep of fietste
men in de vroege ochtend naar deze eucharistie viering.
Dit jaar is de Augustinusviering met Hemelvaart in de Franciscuskerk en leek het ons een mooi idee om vanuit alle parochiekernen gezamenlijk te voet of per fiets naar deze viering
te gaan. Loopt of fietst u mee? Als u mee wilt lopen of fietsen informeer dan bij uw parochiecentrum, hoe laat de wandel en/of fietsgroep vertrekt. Wij zien u heel graag komen.
Het pastoraal team
Bedevaart
In alle vroegte vertrokken de studenten van de Priester- en
Diakenopleiding Bovendonk op zondag 7 mei voor hun bedevaart naar Zegge. In 2016 vond deze pelgrimstocht naar
‘Onze Lieve Vrouw van den Zeg’ voor de eerste maal plaats.
Nu in 2017 viel de eerste zondag van de meimaand samen
met Roepingenzondag.
De bedetocht van Hoeven naar Zegge duurt ongeveer anderhalf uur. Onderweg bidden de deelnemers samen de rozenkrans. Conform de Brabantse traditie besluit de groep de
bedevaart met het samen drinken van een kop koffie en het
eten van worstenbrood in café Kerkzicht in Zegge.
Het hoogtepunt van de bedevaart is de viering van de eucharistie bij de opening van de meimaand. Bisschop Liesen is de
hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Rector Schnell, Marc
Lindeijer sj, spirituaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, en kapelaan Thai Nguyen zijn de concelebranten.
De diakens Vincent de Haas en Jan van Steenoven verlenen
liturgische assistentie. De schola van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk verzorgt de liturgische gezangen.
Bisschop Liesen verbindt in zijn homilie de liturgische lezingen van Roepingenzondag met de Mariaverering. In Zegge
ben je thuis bij onze Moeder Maria. Jezus spreekt over zichzelf als de deur die toegang geeft tot het huis van de Vader.
Jezus Christus gebruikt in zijn prediking beelden die Hij ontleent aan de zichtbare wereld. Deze woorden doen geen
recht aan God. God is een mysterie, een geheim. De bisschop ontleedt in zijn homilie de etymologie van het woord
‘geheim’. De tweede lettergreep van het woord betekent
‘huis’. Jezus maakt het geheim van God bekend, zodat wij
bij God thuis zijn en kinderen van God zijn. Hij opent de deur.
Wanneer we de rozenkrans bidden, overwegen wij de geheimen van de rozenkrans, de centrale gebeurtenissen uit de
heils- en verlossingsgeschiedenis. Op deze manier komen
we thuis bij God.

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

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 21 mei 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. 21 mei 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 21 mei. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Katjeskelder
Zo. 21 mei 09.00 uur: Mevr. T. Raams.

Tools To Work 30 jaar
Wethouder Miriam Haagh heeft op 8
mei het 30 jarig lustrum van stichting
Tools To Work geopend met het hijsen
van de nieuwe Tools To Work vlag. Zaterdag 13 mei was er
een open dag.
Op 6 mei 1987 is de stichting opgericht toen onder de naam
Derde Wereld Werkplaats. Aan de oprichting werkten o.a.
mee: het COS, Arbeidspastoraat, FNV en religieuze organisaties. De start van de revisie van goederen is in een werkplaatsje in een pand aan de Genraal Maczekstraat met enkele vrijwilligers. De doelstelling om jongeren naar werk te begeleiden komt niet echt van de grond. De in opdracht van

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

Vraag en Aanbod Int. (VAI) gereviseerde goederen worden via
VAI opgestuurd naar Afrika. Financieel is de stichting afhankelijk van de inkomsten van VAI. Na een korte onderbreking
is er een herstart van de werkzaamheden in 1990 in een
werkplaats achter Zorgcentrum Zuiderhout. Een betaalde
kracht leidt de werkzaamheden. In 2001 wordt de komst van
de golfbaan en appartementen gemeld en is er geen plaats
meer voor de werkplaats. In die tijd start de fondswerving
voor een nieuwe pand. In 2001 bezoekt een groep van zes
vrijwilligers projecten in Kenia, Afrika. Dat wordt ook de start
van de eigen fondswerving en het opsturen van de eerste
container voor eigen projecten. In die tijd wordt ook gestart
met de inzameling goederen en een PR team. In 2005 is de
start van SKIT trainingscursussen door onze vrijwilligers. Sewing Knitting information Transfer, de opleiding van monteurs
en trainers van monteurs in Afrika op het gebied van naai- en
breimachinerevisie en het opzetten van Trainingscentra. In de
afgelopen 12 jaar uitgegroeid is tot een zeer goed uitgeruste
ploeg met mensen die monteurs en trainers van monteurs opleid. Voor dit werk is uitstekend video lesmateriaal ontwikkeld.
In 2006 start de bouw van de werkplaats aan de Laanzichtweg na een succesvolle fondswerving. In januari 2007 is de
start van de werkzaamheden in het ruime nieuwbouw pand.
In 2012 bestaat de stichting 25 jaar en tijdens dat jubileum en
de verandering van de naam in Tools To Work. De professionele arbeidsfit/re-integratie poot worden arbeidsfit trajecten
voor de gemeente Breda, Oosterhout en Drimmelen en het
UWV uitgevoerd. De resultaten zijn goed, 11 mensen in 2015,
vorig jaar 9 en dit jaar al weer 4 mensen uitgestroomd naar
werk. Daarnaast bieden zij 9 mensen dagbesteding aan (o.a.
voor Prisma, MEE). Kortom Tools To Work is volop in bedrijf.

NAC OldStars bij DIA
60-plus? Meld u aan voor NAC OldStars bij DIA. Onder het
motto ‘voetbal is méér dan voetbal’ kunnen 60-plussers
voortaan weer als echte voetbalhelden bewegen. Vanaf september 2016 zal 'Walking Football', een variant op voetbal
waarbij niet gerend mag worden en zonder keepers wordt
gespeeld, zijn intrede doen bij DIA in Teteringen. Om zestigplussers Walking Football alvast te laten ervaren wordt op
woensdag 7 juni een kennismakingsochtend georganiseerd
bij DIA. NAC Oldstars Het project NAC OldStars begint iedere week met het drinken van een kop koffie in de kantine.
Daarna volgt het sportieve deel dat bestaat uit ‘Walking Football’. De oefeningen zijn, met behulp van de voorafgaande fittest die wordt afgenomen door een fysiotherapeut, speciaal
aangepast op de lichamelijke gesteldheid van de OldStars.
Na afloop van de trainingen wordt in de kantine onder het genot van een drankje nog even nagebabbeld tijdens de derde
helft. NAC OldStars bestaat echter niet alleen uit Walking
Football-trainingen. Gedurende het project staan verschillende sociale activiteiten op het programma. Deze activiteiten
variëren van gezamenlijke lunches, biljart- en/of kaartmiddagen tot nationale en internationale oefenwedstrijden. Naast
het bevorderen en stimuleren van een gezonde leefstijl staat
gezellig samenzijn centraal. Meer informatie over het project
is te vinden op www.nac.nl/oldstars
Proefochtend
Op woensdag 7 juni kunnen geïnteresseerde zestigplussers
Walking Football gratis uitproberen bij DIA, daarnaast ontvangen ze meer informatie over het programma en kan er
deelgenomen worden aan ‘n fittest, afgenomen door een fysiotherapeut. De kennismakingsochtend start om 09.30 uur.
Deelnemers ontvangen een NAC-trainingspak in bruikleen.
Het meenemen van gym-, sport- of voetbalschoenen wordt
geadviseerd, maar is niet verplicht. Geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden via tel.: 5214500 of via info.teamplay@nac.nl

TTV in actie voor clubkas
De Teteringse Tennisvereniging komt in actie om
geld op te halen voor de eigen clubkas. De club
doet mee aan de Nationale Belmaanden, een

initiatief van de VriendenLoterij waarmee clubs en verenigingen structureel geld op kunnen halen vanuit hun achterban.
Van februari t/m mei vinden de Nationale Belmaanden plaats.
Op donderdag 18 mei bellen leden van de Teteringse Tennisvereniging andere clubleden en hun aanhang met de oproep
mee te spelen met de VriendenLoterij. De helft van ieder verkocht lot komt direct ten goede aan de clubkas van TTV. Als
50 deelnemers b.v. met één lot een heel jaar voor een club of
vereniging meespelen, dan levert dit de clubkas € 4.700 op.
De clubleden maken als deelnemers van de VriendenLoterij
maandelijks kans op grote (geld)prijzen.
De VriendenLoterij keert tijdens de Nationale Belmaanden
per kalendermaand extra geldbedragen uit aan de zeven clubs
en verenigingen die de meeste loten hebben verkocht. Dit
bedrag komt bovenop de structurele inkomsten die clubs en
verenigingen vanaf de Nationale Belmaanden genereren.
Clubs en verenigingen kunnen zich nog t/m 30 mei aanmelden. Meer informatie op: www.vriendenloterij.nl/clubs

Harmonie Euphonia
OPHALEN OUDE METALEN 3 JUNI
Euphonia Teteringen zal op zaterdag 3 juni 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, Peter van den Broek, Tilburgseweg 1 in Breda.
Indien u oude metalen wilt laten ophalen kunt u dit kenbaar
maken via de mail: secretaris@harmonie-euphonia.info, ze
zullen dan zsm contact met u op kunnen nemen. Alvast bedankt voor uw medewerking voor het steunen van Euphonia!

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Gouden hangertje gevonden bij het speeltuintje Lage Stee.
Info, tel.: 076-5711722 of mob.: 06-12177210.

“Ik zie het als een bijzondere taak om
nabestaanden bij te mogen staan.
Samen in alle rust, met respect en
op een persoonlijke manier een
laatste afscheid verzorgen.”
Marc van Esch
Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 19 mei
Chinese kippensoep, atjam ketjap, bami goreng,
sperzieboontjes, kroepoek, vruchtenkwark
Vrijdag 26 mei - Menu 1
Franse mosterdsoep, goulash, mexicomix, witte rijst,
witlofsalade, vruchtenkwark
Vrijdag 26 mei - Menu 2
Franse mosterdsoep, kipfilet met jus, snijboontjes,
gebakken aardappeltjes, appelmoes, vruchtenkwark
Kosten voor de maaltijd € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag reserveren in ‘t Web, tel.: 5713579. ‘t Web
is open om 12.00 uur. Aanvang maaltijd 12.45 uur.
De mooie bloemen op tafel worden wekelijks
geschonken door Bloemisterij Adriaan Aarts.

Red Cross Shopping Saturday
Zaterdag 20 mei a.s. van 13.00 tot 17.00 uur is er de
eerste Red Cross Shopping Saturday aan de Hoge
Steenweg 19 en 21 te Breda.
De RED CROSS SHOP is ‘n winkel waar nieuwe en zo
goed al nieuwe kleding wordt verkocht. Voor lage prijzen kunt u schoenen, laarzen en kleding kopen. De
opbrengst komt t.g.v. de lokale activiteiten van het Rode Kruis de Baronie, zoals EHBO-lessen, onderwijs.
Bij aanschaf vanaf € 5,00 ontvangt u een mooi sieraad
naar keuze van € 1,00. Openingstijden zijn woensdag
donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

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

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

