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Nieuws over
bouw en crossveld
In de Bouverijen zijn de eerste containers geplaatst die het bouwrijp maken van de grote grasvlakte ten westen van de Verdaasdonklaan aankondigen. Dit bouwrijp maken heeft alles te maken met de
aangekondigde verkoop van 49 woningen door het grote
bouwbedrijf van Wanrooij uit Geffen. Uit onderzoek is gebleken dat er een grote behoefte is aan een grote variatie aan
koop en huurwoningen. In dit plan wordt daar in voorzien.
Naast 33 rij- en hoekwoningen en 12 tweekappers worden er
4 vrijstaande woningen gebouwd, waarvan een deel uitkijkt
over de grote waterplas van de Waterakkers. Inschrijven voor
deze woningen is al mogelijk via de makelaars Van de Water
en De Boer, Storimans en Partners. Beter is nog zich aan te
melden voor de nieuwsbrief van dit project via het adres
nieuwsbrief@vanwanrooij.nl
In het kader van de verbetering van de speelvoorzieningen is
besloten om in Teteringen een kindercrossbaan aan te leggen. Het voornemen was om dit te realiseren op het trapveld
achter in de Hein Hoebenlaan. Na goed overleg met de afdeling ecologie van de gemeente, de wijkbeheerder en niet in
het minst met de medewerking van de gebruiker Cees van
Haperen is besloten om hiervoor toch een andere locatie te
gebruiken. Dit wordt nu op een deel van de bekende paardenwei aan de Heijackerdreef. Deze plaats levert een grotere
sociale veiligheid en op deze plek kunnen ook anderen van
de sportieve activiteiten van de jeugd genieten.

DORPSPLATFORM TETERINGEN

Grote activiteitendichtheid
Teteringen is rijk aan verenigingen, stichtingen, etc. met kleine en grote (privé) initiatieven, meestal gedreven door vrijwilligers. Ben je ook bezig binnen Teteringen met een activiteit
en wil je die uitbreiden, meer uitdiepen of heb je een goed
idee om te starten, dan hebben we nieuws voor je.
Er bestaat sinds kort de DPT (DorpsPlatform Teteringen) die
je kan helpen met raad en daad en zelfs met een kleine finan-
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ciële ondersteuning indien nodig.
DPT is een activiteit van de gemeente Breda die door Teteringse vrijwilligers wordt uitgevoerd. Ze steunen je bij verbetering, creëren van draagvlak, financiële onderbouwing en organisatie van je activiteit. Voor meer info over hoe, door wie
en wat de DPT voor je kan betekenen, kun je mailen naar:
dorpsplatformteteringen@gmail.com

Mantelzorgers van
mensen met dementie
Zorgt u voor iemand met dementie: vader, moeder, partner of
een naaste in Teteringen? Dan nodigen we u graag uit op
donderdag 6 juli in ’t Web van 14.00 uur tot 16.00 uur. We zijn
benieuwd naar uw ervaringen met de zorg. Wat gaat er
goed? Wat kan er beter? Door samen met u in gesprek te
gaan, willen we de zorg voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers in Teteringen verbeteren. Komt u ook?
Graag horen we of we op uw komst mogen rekenen. U kunt
zich aanmelden voor deze middag bij Steunpunt informele
zorg Breda via tel.: 7503200 of e-mail: info@stib-breda.nl
(Graag voor 30 juni a.s.) De koffie staat voor u klaar!
Jan Spruit, voorzitter Stichting Kruiswerk Teteringen

Het Gastenhuis Teteringen
De bouw van Het Gastenhuis Teteringen vordert gestaag. Vanaf dit najaar vinden ook hier, in het voormalige gemeentehuis
van Teteringen, mensen met dementie een warm thuis. Verwachting is dat het Gastenhuis rond oktober wordt opgeleverd.
Bent u op zoek naar een fijne woonomgeving voor uw vader,
moeder of partner met dementie? Of denkt u, als professional in de zorg, dat het Gastenhuis geschikt is voor een van
uw cliënten? Dan bent u van harte welkom tijdens onze informatieavond op 4 juli.
Wonen in het Gastenhuis
Wie 24 uur per dag zorg en begeleiding nodig heeft en beschikt over een diagnose dementie, komt in beginsel in aanmerking voor een woonplek in Het Gastenhuis Teteringen. In

zelf cateren
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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

totaal zijn er 20 appartementen beschikbaar.
Tijdens de informatieavond krijgt u een beeld van het wonen,
de zorg en de begeleiding in het Gastenhuis. Er wordt uitgelegd hoe het levensritme en de individuele behoeften van de
bewoners centraal worden gesteld en hoe men graag samenwerkt met de bestaande sociale netwerken van de bewoners. Ook wordt er meer informatie gegeven over de benodigde CIZ-indicatie, de kosten en alle voorzieningen, en u
krijgt een beeld van hoe het Gastenhuis er straks van binnen
uit zal zien. Uiteraard is er alle ruimte voor ‘t stellen van vragen.
U kunt zich aanmelden voor de informatieavond via het formulier dat u vindt op de website van het Gastenhuis of via ‘n
mailtje naar: teteringen@hetgastenhuis.nl U ontvangt dan tijdig een uitnodiging met daarin de exacte locatie.
Bent u deze avond niet in de gelegenheid te komen maar wilt
u wel graag meer informatie over het Gastenhuis ontvangen?
Stuur dan een mail aan zorgechtpaar Maarten Hogeweg en
Marian Slingerland via teteringen@hetgastenhuis.nl
Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/teteringen

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
We gedenken dit weekeinde de overledenen van juni 2016
Marie-Louise Pinxteren e.v. Jan de Bruijn; Dien Kleindop e.v. Wim
Langen.
Zondag 25 juni
10.00 uur
Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
Diaken B. Hendriksen - Willebrordkoor
Misdienaars Erika van den Broek; Florent Muskee
Intenties
Peter en Agnes Touw-Michielsen; Cees en Door Kleindop-Kimenai; Jan v. Gurp; Herman Damen; Jacques en
Pop Oomen-Verpaalen; Christ Rombouts; Anton Verschueren e.v. Emmy v. Waes; Jacques Alberts; Louise
Hoeben; Toos Hoogelander-v. Doremalen; Toos JoosenGeerts; Johannes Holtkamp; Martien van den Broek
e.v. Tiny Maat; Hans Sio e.e. Ina Frumau.
Dinsdag 27 juni
19.00 uur
Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Donderdag 29 juni
09.00 uur
Eucharistieviering - Pater S.V.D.

Het is altijd Pinksteren
Alvorens met het liturgische jaar verder te gaan wil ik opnieuw
stilstaan bij een ander aspect van het Pinksterfeest: In de Bijbel staat geschreven dat na het ontvangen van de Geest iedereen het Blijde Nieuws kon verstaan in zijn eigen taal. Iedereen werd uitgenodigd om mee te doen want iedereen is
waardevol. En inderdaad: vanaf het begin sloten duizenden
mensen uit verschillende landen en culturen zich bij de Apostelen en hun leerlingen aan. Dat gaf soms wel spanningen en
problemen maar door de inspiratie en kracht van de Geest
wisten ze die op te lossen of, tenminste, ermee te leven. Daar
zouden we heden ten dage nog wel van kunnen leren….!
Je kunt nog al eens iemand horen zeggen dat het ideaal van
de multiculturele maatschappij is mislukt. Volgens mij is het
hier, zoals dikwijls, kwestie vanuit welke hoek men ‘t bekijkt.
Inderdaad, er zijn genoeg voorbeelden om aan te geven dat
de multiculturele maatschappij gebreken vertoont en die worden ons zo dikwijls voorgeschoteld dat je de indruk kunt krijgen dat die multiculturele maatschappij inderdaad mislukt is.
Maar er zijn ook heel wat positieve beelden en gebeurtenissen van multiculturele aard die niet op de televisie of in de
kranten verschijnen. Is het geen positief teken dat vele mensen met een migratieachtergrond werkzaam zijn in allerlei
takken van onze samenleving? Is het geen succes van de
multiculturele maatschappij dat we zien dat vele bestuurders
en conducteurs van trams, treinen en bussen een migrantenafkomst hebben? Is het geen succes van de multiculturele
maatschappij dat een behoorlijk aantal televisiepresentatoren, wetenschappers, politieagenten, toneelspelers een mi-

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

gratieachtergrond hebben? Is het geen positief teken dat vele
jongeren van beide geslacht met elkaar omgaan zonder dat
ze moeite lijken te hebben dat hun partner of vriendin niet uit
hetzelfde land of cultuur komen? En wat zou het Nederlandse voetbal betekenen zonder spelers die een migratieachtergrond hebben? Wanneer we dat alles zien, waarom dan zo
gemakkelijk zeggen dat de multiculturele maatschappij mislukt is? Natuurlijk, er valt nog veel te verbeteren en te leren :
aan beide kanten. Het is immers niet alleen ‘Zij moeten zich
aanpassen aan ons’, maar ook ’Wij moeten ons aanpassen
aan hen en bereid zijn van hen te leren’. En dat is een inspanning van ‘lange adem’. Maar geen hopeloze taak, integendeel,
dat kan heel verrijkend zijn voor ons beiden. Dat behalve de
aangename herinnering aan de afgelopen vrije dagen van
Pinksteren, ook deze gedachte ons moge bijblijven gedurende de rest van dit jaar!
Bert Wooning svd
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 met
de bus. Koffie/thee, lunch en de toegang en rondleiding in
het park zijn inbegrepen. U kunt zich tot 6 juli opgeven in het
parochiecentrum. De kosten zijn € 30,00 te voldoen bij opgave. Het wordt zeker de moeite waard!
Ambrosiusgilde
Het Ambrosiusgilde Teteringen bestaat dit jaar 300 jaar en dat
wordt gevierd op zondag 9 juli 2017. De dag begint met een
Gilde-mis om 09.30 uur in de Willibrorduskerk.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 25 juni 11.30 uur: Eucharistieviering.
Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 25 juni 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 25 juni 10.00 uur: Ds. H. Bouma, Bilthoven.

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

Verspreiding: 0165-578222

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
Katjeskelder
Zo. 25 juni 09.00 uur: Drs. H. Berflo, Dorst.

Energie voor senioren
Op woensdagmiddag 7 juni was er in ’t
Web een vooraf aangekondigde bijeenkomst over energie (Gas en elektriciteit).
De leden van de Seniorenvereniging Teteringen (SVT) kregen alles te zien en te horen over de kosten van gas en elektriciteit.
Met behulp van een diashow werd op te
begrijpen wijze uitgelegd, hoe een energiejaarafrekening in elkaar zit. Eens per jaar
krijgen we die allemaal in de brievenbus of
in de e-mailbox en we moeten dan maar
afwachten, of we moeten bijbetalen. Wie
hoopt niet, dat hij of zij ‘n flink bedrag terug
ontvangt? Indien gewenst, werden ook de
meegebrachte energierekeningen van de
bezoekers aan een kritische blik onderworpen. Uiteindelijk kon men dan een advies
krijgen om al dan niet over te stappen naar
een andere energieleverancier, in dit geval
van KBO-Brabant. Zo’n overstap verloopt
overigens zonder slag of stoot en je komt
daarbij ook geen minuut zonder gas of elektriciteit te zitten. Deze middag was al bij al nuttig,
omdat uitleg over de energierekening meer inzicht geeft in de samenstelling van deze naar verhouding grote maandelijkse kostenpost. Wilt u
als SVT-lid ook uw energierekening eens laten
bekijken, kijk dan op www.onsledenvoordeel.nl
of bel: 085 - 4863363.

Lootatelier exposeert!
In het weekend van 24 en 25 juni zal Lootatelier
divers werk van 7 verschillende kunstenaars uit de
regio exposeren. In het pand waar ooit ‘de Soos’
van Teteringen en later peuterspeelzaal ‘het Kruimelsoosje’ gevestigd zijn geweest, zit nu Lootatelier van Penney Rombouts.
Kunstenaar en lijstenmaker Penney Rombouts
en haar man David Neumann hebben in 2014
het pand van de gemeente Breda gekocht waarna ze het zo
hebben verbouwd dat er in gewoond en gewerkt kan worden. Het was de wens van de gemeente dat het pand gedeeltelijk een culturele bestemming zou krijgen.
De expositie vindt plaats op zaterdag 24 juni en zondag 25
juni van 10.00 uur tot 17.00 uur en de entree is gratis.
Loot-atelier heeft de intentie om de expositie een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Kijk voor meer informatie op
www.lootatelier.nl Nu nog mooi weer!

Dirigentenconcert
Op donderdag 6 juli om 20.00 uur in ‘t Web werkt Harmonie
Euphonia mee met het HAFA examen van 3 dirigenten, die
hun sporen op mu-zikaal gebied al ruim verdiend hebben. Er
worden interessante, karakteristieke harmoniestukken
gespeeld. De toegang is gratis.
Allereerst Amanda van der Veer. In het dagelijks leven is ze
zijdelings werkzaam bij het onderwijs. Zij begon haar muzikale loopbaan op de blokfluit en stapte al na een jaar over op
de saxofoon. Nu, na het behalen van diverse HaFaBra diploma’s, is zij zowel sopraan- als altsaxofoondocente en dirigent
van een jeugdorkest, alsmede van 2 fanfares.

Peter den Tuinder is leerkracht basisonderwijs. Met 8 jaar roffelde hij al bij een drumband, met op 16 jaar de overstap naar
slagwerker in een orkest. Daar ging zijn liefde tevens uit naar
de bugel en de trompet. Ook hij is dirigent van een opleidingsorkest en tevens arrangeur en dirigent van een showen drumfanfare en nog veel meer.
Ruud Huijbers is met 26 jaar de Benjamin en werkt bij ‘n bierbrouwerij. Hij vult zijn verdere tijd als slag-werker bij een harmonie en is ook bastrombonist bij Blaasband Smesh. Zijn
streven is om dirigent bij een opleidingsorkest te worden. En

mogelijk, zowel artistiek als organisatorisch, met
ondermeer promconcerten e.d. bezig te zijn.
U ziet drie veelbelovende dirigenten en hoort een
prachtig muzikaal programma.
Zing je mee, met TMC?

Sing Along avond
Vind je zingen leuk, altijd al aan het mee zingen in
de auto/op de fiets? Kom dan naar Dorpshuis ’t
Web om samen met ons mee te zingen. We zijn
een koor met 25 leden en in alle stemgroepen is
nog plaats. We zingen liedjes als Home (Dotan),
Umbrella (Baseballs), Budapest (George Ezra) en
Het regent zonnestralen (Acda en de Munnik) oftewel een heel divers repertoire.
Op onze Sing Along avond zingen we samen met
jou liedjes uit ons repertoire o.b.v. een pianist en
onze eigen dirigente Aranka van Dorst. Je kunt dan
de sfeer van onze wekelijkse zangavond proeven!
Uiteraard drinken we halverwege een kopje koffie
of thee die wij je aanbieden. De kosten zijn € 20,00 per maand
en als je je nu inschrijft krijg je de maand september gratis!
Begint het al te kriebelen? Kom dan meezingen (of kijken) op
maandag 3 juli van 19.45 tot 21.30 uur in ’t Web. Voor meer
informatie zie www.themondaycrew.nl of onze Facebookpagina of stuur een mail naar info@themondaycrew.nl

De kuil en de huisartsenpraktijk II
Graag wil ik reageren op het artikel van dhr Ton Wirken over
de Kuil en de Huisartsenpraktijk in de Allerlei van vorige week.
De heer Ton Wirken is in Teteringen bekend als voorzitter van
de KBO, voorzitter van de Avondvierdaagse, lid van de werkgroep Senioren en lid van de Dorpsraad van Teteringen.
Naar mijn idee had hij door zijn bekend zijn in Teteringen toch
wel eerder geweten waarom er nog steeds niets is gedaan
met het Centrale plein van Teteringen. Al lang is het voor menig dorpsbewoner een doorn in het oog.
Waarom al niet eerder zoals hij voorstelt de kuil op hoogte
gebracht en het plein aangepast met mooie tegels en een
paar plantenbakken en tuinbakken gerenoveerd. Ik neem aan
dat als je in de Dorpsraad van Teteringen zit je beslist ook zelf
daar allang eerder wat aan had kunnen laten doen. Nu ineens
is het ‘ons plein’, ik voel me niet aangesproken.
Wij wonen hier al 45 jaar en in die tijd is niets bijzonders opgeknapt aan dit plein! Heel jammer maar hier moet onze eigen Dorpsraad waarschijnlijk bij zichzelf te raden gaan.
Voor mij en hopelijk voor meer bewoners van Teteringen,
mag er een prachtig gebouw komen voor huisartsen, paramedici, tandartsen en fysiotherapeuten. Dat is volkomen op
zijn plaats en is handig voor alle bewoners van Teteringen.
Iedereen kan hier terecht en het gebouw van de Rabobank
zal de gemeente Breda, waar wij onder vallen, eens nader
moeten bekijken en bezien wat daar van gemaakt kan worden.
Marie-Thérèse de Jongh

Mama Café juni
Woensdag 21 en vrijdag 23 juni
is er weer Mama Café in ‘t Web.
Inloop tussen 10.00 uur en 12.00
uur, 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!

Het Eetpunt
in ‘t Web
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.
Vrijdag 30 juni - Menu 1
Garnalencocktail, frietjes, snack
(bamihap, kaassouffle, rundvlees
kroket of frikandel), salade, appelmoes, ijs van ijsboerderij Snoek.
Vrijdag 30 juni - Menu 2
Tomatensoep, frietjes , snack, salade, appelmoes, ijs van
IJsboerderij Snoek.
Kosten voor de maaltijd € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk
woensdag te reserveren in ‘t Web, tel.: 5713579. ‘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.

Parkinson Café

M
FYSIO

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

Vrijdag 23 juni van 14.00 tot 16.00 uur
staat het Parkinson Café Breda in het
teken van patiëntgerichte zorg voor Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
mensen met de ziekte van Parkinson.
Revalidatie tijdens en na kanker
Patiëntgerichte zorg betekent het zoveel mogelijk afstemmen van zorg op de eigenschappen en wensen van de
patiënt. De middag wordt verzorgd door Dr. Martijn van
www.my-fysio.nl
den Eijk, die promoveerde op dit onderwerp. Parkinson
Café vindt plaats in ‘t Web (inloop vanaf 13.30 uur).
Parkinson Café Breda is een informeel trefpunt voor menPraktijk Fysiotherapie
sen met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantelW.
Alexanderplein
11 4847 AL Teteringen
zorgers. Elke maand is er een gezellige middag met praktische informatie. Toegang is vrij en er is voldoende par076 7510345
keergelegenheid.

