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WEEKBLAD VOOR TETERINGEN	

DE LEI VOOR IEDEREEN

Aanleveren kopij: dinsdag voor 12.00 uur: Drukkerij Zopfi, Koningsdijk 24,
4905 AP Oosterhout, Tel.: 0162-453159, E-mail: allerlei@drukkerijzopfi.nl
De Aller-Lei ligt op donderdagochtend bij Zorgcentrum Zuiderhout, ‘t Web, De Jumbo Supermarkt, Mitra Ad van Dongen,
de Willibrorduskerk, Bloemisterij Aarts, MyFysio en Bij Snoek.

U kunt copij en advertentie’s inleveren tot dinsdag 12.00 uur! Lukt het niet op tijd, bel of mail dan even.

Ontvangt u de Aller-Lei voortaan liever digitaal, stuur dan een verzoekje naar: secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl

DORPSRAAD TETERINGEN
DORPSPLATFORM TETERINGEN
Jeugdactiviteiten belangrijk voor jou? Alle verenigingen en organisaties in Teteringen met een jeugdafdeling zijn op uitnodiging onlangs bij elkaar geweest om te ervaren hoe anderen omgaan met hun jeugd.
Organisatieopbouw, financiën, motivatietechnieken, vrijwilligers, e.d. Het werd een feest van herkenning en
de ideeën, initiatieven en kennis vlogen door de zaal. Ook de afdeling ‘Initiatieven wijk en dorpen’ van de
gemeente Breda gaf een uiteenzetting over de subsidie-mogelijkheden. Kortom een zeer geslaagde bijeenkomst die zeker een vervolg zal krijgen. Meer weten, stuur een mail aan: initiatievendorpwijk@breda.nl
JUMBOPLAATJES
Wat een succes die boeken en plaatjes over ‘toen en nu Teteringen’. Een samenwerking van Heemkundekring Teteringen en de Jumbo. Doe je boodschappen, vraag dan om het boek en de plaatjes en je krijgt een prachtig beeld van ‘historie tot nu’ in Teteringen. Heb je dubbelen om te ruilen meld dat dan in b.v. BNdeStem, want er zijn genoeg gegadigden.
PAASEIEREN ZOEKEN
Leuk voor de kinderen van 0 tot 6 jaar: paaseieren zoeken. Het Jeugd Comité gaat het weer organiseren op 16 april. Wel
graag reserveren via: jeugd@jeugdcomiteteteringen.nl Wil je daarbij een handje helpen? ‘Heel graag’, zegt het comité
dan, want die kunnen het met al die kleintjes (b.v. met oog op de veiligheid) goed gebruiken.
DODENHERDENKING 4 MEI
Gelukkig kan dat weer! Zeker nu de oorlog zo dichtbij is. Wil je aan al de slachtoffers van toen en nu een blijk van medeleven geven, kom dan naar de Willibrorduskerk op 4 mei om 19.00 uur. Met een stichtend woord, mooie liederen en een
moment van stilte. We doen het samen!

De Huiskamer

12 april is er weer een ontmoetingsbijeenkomst in ’t Web.
19 april wordt de inleiding verzorgd door Anton Joosen over de Tornado. U weet wel: van
de boekenplanken en vele andere handige
hulpjes in het huishouden.
De middagen beginnen om 14.00 uur; de inleiding start om
15.00 uur.

Heemkundekring
Teterings Erfdeel
Veranderingen in de Tijd
Onze samenleving verandert tegenwoordig zo
snel dat vele zaken alweer tot het verleden behoren. Een overzicht van deze veranderingen komt goed tot
uiting in het Jumbo verzamelboek ‘Teteringen, Veranderingen
in de Tijd’. Hierin wordt door middel van plaatjes en lucht-

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

Zuiderhout Buiten:
• Clubs, evenementen en uitjes
• Gemaksservices & voorlichting
• Een extra thuis - dagbesteding De Blauwe Hoef

Wonen: Parkappartementen in verschillende prijsklassen
Ondersteuning & Zorg: Langdurige zorg en zorg aan huis
We nodigen u uit
Wilt u weten hoe uw leven in Park Zuiderhout eruit kan zien? Neem contact op
met ons serviceteam via (076) 578 4000 of serviceteam@parkzuiderhout.nl

www.parkzuiderhout.nl
foto’s een beeld geschetst over een periode van een kleine
100 jaar.
Dit boek, een samenwerkingsverband tussen Jumbo en Teterings Erfdeel, blijkt nu al een groot succes te zijn. Via de
sociale media als facebook worden door de mensen al volop
plaatjes geruild om een compleet boek te verkrijgen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Teterings Erfdeel
werd door voorzitter Ad van Beurden gewezen op een ruilbeurs in Heemschuur de Stee op 8 en 22 mei. Daarover wordt
u te zijner tijd nog bericht. Tevens zijn er dan ook mokken en
een vlag van Teteringen te koop. De mokken zijn voorzien van
pentekeningen van de overleden kunstenaar Piet Hohmann
over locaties in Teteringen.
Na genoemde vergadering gaf journalist Theo Jongedijk een
uitvoerige voordracht over zijn onderzoek naar de moord op
‘Het Meisje van Teteringen’. Hij stipte de diverse mogelijkheden aan die wellicht een andere kijk op dit drama geven. Ook
hier gelden de ‘Veranderingen in de Tijd’.

Anglicaanse hymnen en anthems

Zondag 24 april 2022 om 15.00 uur zingt het Concertkoor
Breda o.b.v. het door Hennie Vaatstra bespeelde orgel en o.l.v.
Geert van den Dungen Anglicaanse hymnen en anthems.
Deze liederen zullen worden afgewisseld door aria’s vertolkt
door sopraan Charlotte Munnik, door voordracht van gedichten, door orgelspel van Hennie Vaatstra en door samenzang.
Onder meer zal het Hallelujah uit The Messiah van G.F. Händel door de gewelven van de R.K. Laurentiuskerk klinken.
De kerkdeuren zijn open om 14.15 uur, de duur uitvoering is
ongeveer 1½ uur. De toegangsprijs (incl. programmaboekje)
is € 15,00. Voor houders van een Bredapas en voor jongeren
onder de 18 jaar is de toegangsprijs € 7,50.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.concertkoor.nl (eventueel
telefonisch via 06-10089415), bij de Vrije Boekhandel en bij
boekhandel Van Kemenade & Hollaers. Tevens kaartverkoop
- voorafgaande aan het concert - bij de entree van de kerk.

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

Op het Schoolakkerplein, gelegen op enkele honderden meters van de R.K. Laurentiuskerk, is ruime gelegenheid tot gratis parkeren.
Wij zien uw komst naar de R.K. Laurentiuskerk in Ginneken
weer graag tegemoet.

Starten met
golfen

€ 99,00

Harmonie Euphonia
OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia Teteringen zal, indien van tevoren
aangemeld viametalen@harmonie-euphonia.
info, op zaterdag 9 april tussen 09.00 en
11.00 uur weer oude metalen ophalen in Teteringen.
Tussentijds oude metalen inleveren? Dat kan. Ook als u buiten regio Teteringen woont. Stuur een mail (met foto indien
mogelijk) naar: metalen@harmonie-euphonia.info
Tussentijds inleveren kan ook bij Fietsen Breda Peter v.d.
Broek, Tilburgseweg 1 in Breda.

Garage Sale
in de wijk Waterdonken

De wijk Waterdonken houdt een voorjaarsopruiming in huis en u kunt zaterdag 9 april a.s.
voor een koopje de leukste en mooiste tweedehands spullen scoren op de Waterdonken Garage Sale.
Kom gezellig langs tussen 10.00 en 14.00 uur bij onze maar
liefst 25 deelnemende huizen om gezellig te buurten met elkaar en heerlijk te struinen en snuffelen tussen allerlei spullen.
Van speelgoed, spelletjes, (kinder)boeken, puzzels, knuffels,
verkleedkleren tot kleding in diverse maten, maar ook zeker
inventaris voor in huis of de baby-/kinderkamer. Er zit vast iets
voor u tussen. Kinderen kunnen heerlijk mee koopjes scoren
of zich uitleven in de vele speeltuinen die onze fijne wijk heeft.
De Garage Sale is een initiatief van ouders uit de wijk Waterdonken die thuis mooie en nette spullen hebben liggen die ze
niet meer gebruiken. Spullen die in goede staat zijn en waarvan het zonde is om deze zomaar weg te doen. Wij maken er
graag weer andere mensen blij mee. De wijk is gelegen in een
hele mooie groene en waterrijke omgeving. De Waterdonken
Garage Sale is dan ook zeer goed te combineren met een
heerlijke fietstocht of wandeling door onze prachtige wijk. Vergeet vooral niet bij de deelnemende huizen een Bij Snoek bon
te kopen voor €1,00 om hiermee een heerlijk ijsje t.w.v. €1,50
te gaan halen bij onze ijsboerderij en landwinkel Bij Snoek
gelegen aan de Zwarte Dijk 2 in Teteringen. OP = OP. Graag
tot ziens op zaterdag 9 april.
Maasdijk 73 - 77 - 137 - 139 - 182 - 242 - 254 - 274
Blokvucht 17 - 20 - 24 - 30 - 36
Lange Weide 58 - 73 - 118 - 121 - 136 - 138 - 170 - 187 188 - 190 - 202 - 222

IVN-seizoenenwandeling
Pannenhoef - lente

Op zondag 10 april wandelen de natuurgidsen
van IVN Mark & Donge in de Pannenhoef. Het
is de tweede van de vier-seizoenen wandelingen - de lentewandeling. Zo volgen we elk seizoen de veranderingen in de
natuur.
De Pannenhoef is een uitgestrekt natuurgebied met afwisselende landschappen zoals bossen, weilanden en vennen. Het
Brabants Landschap heeft vanaf de jaren negentig ingezet op
herstel van de natuurwaarden en het gebied de Pannenhoef
omgevormd tot een waterrijk natuurgebied. In en om de vennen en de weilanden leven veel water- en moerasvogels. De
weilanden en de gebieden rondom de vennen bezitten een
bijzondere rijkdom aan specifieke planten.
Vertrek om 13.30 uur. De wandeling duurt tot ± 15.00/15.30
uur. Als u mee wilt wandelen, moet u vooraf inschrijven via
onze website. U ontvangt daarna een bevestiging via e-mail
met daarin de startlocatie.
Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

Binnen 1 dag de baan op
Landgoed Bergvliet biedt verschillende
mogelijkheden om te starten met golfen.
Denk aan privélessen of een ééndaagse
golfcursus. Deze zomer bieden wij volop
mogelijkheid om te beginnen met golf!
De ééndaagse stap 1 cursus:
> Ontvangst met koﬃe/thee/frisdrank
> Oefenen op de drivingrange en
uiteindelijk golfen op de baan
> Inclusief gebruik van drivingrange
golfballen en -clubs
> Golfaccessoires en golfballen
> Lunch
Doel:
> Baanpermissiebewijs stap 1 NGF
> Basis technieken en etiquette
Meer informatie en cursusdata:

www.landgoedbergvliet.nl/golf/leren-golfen
landgoedbergvliet.nl
Salesdreef 2 | 4904 SW Oosterhout | 076 - 579 5666 | contact@landgoedbergvliet.nl
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bourgondisch genieten

TAKE AWAY
K I J K V O O R O N S
UITGEBREIDE ASSORTIMENT

EN ACTUELE OPENINGSTIJDEN

OP WWW.TFRIETLUIK.NL
Meerberg 41 I TETERINGEN
www.tfrietluik.nl

KERKNIEUWS

Bloemisterij

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 10 april: Palmzondag
09.30 uur	Eucharistieviering - Pater Wijtten en Diaken de Haas
m.m.v. Willebrordkoor
Intenties Jeanne Biemans w.v. Jan Biemans; ouders Snoek-Aarts
en Olivia v.d. Akker; Bea Husson e.v. Rob v. Herwaarde;
Ton Hendriks; Mart Pijpers; Adri van Beek; Mien Aartsen
e.v. Piet van Beek.
Donderdag 14 april
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur	Eucharistieviering - R. Supardi
Vrijdag 15 april
15.00 uur Kruisweg - mmv Diaken de Haas en mevr. H. Oomen
m.m.v. Exaudi nos
Zaterdag 16 april: Paaswake
21.00 uur: Eucharistieviering - Pater H. Wijtten - Diaken de Haas
m.m.v. Consonne
Intenties ouders Snoek-Aarts en Olivia v.d. Akker; Ton Hendriks;
Pastor Adri Verheijden; Pastor Toon Stoop;
Herman Damen en dochter Wendy; Karel van Lieshout.
Zondag 17 april: Eerste Paasdag
09.30 uur	Eucharistieviering - Pater Wijtten - Diaken V. de Haas
m.m.v. Willebrordkoor
Intenties Irma Smeets-Waeijen; Jules Jansen; Adri Verheijden;
Cees de Bie; Piet Wirken; ouders Oomen-den Reijer;
Ton Hendriks.
Maandag 18 april: Tweede Paasdag
10.30 uur Viering in Lucaskerk - Pastoraal team
Donderdag 21 april
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur	Eucharistieviering - R. Supardi

Uit het pastoraal team
De Goede Week, de week voor Pasen is een intense periode
voor christenen. Haar rijke symboliek en doorleefde liturgie
brengt gelovigen binnen in de passie, dood en verrijzenis
van Christus. Wat is de betekenis van deze week voor ons?
Waarom spreken we van de ‘Goede’ Week? Voor Jezus was
deze week toch niet bepaald ‘goed’ te noemen? Bovendien
gaan de gebeurtenissen die in de Goede Week worden herdacht toch eerder samen met gevoelens van onmacht, verraad, wanhoop?
Palmzondag. Hier begint de Goede Week. Jezus komt Jeruzalem niet onopgemerkt binnen. Hoewel hij op een ezeltje zit,
behandelt het volk hem als een koning. En dat is Hij: koning
van Israël. Ze verstaan alleen nog niet wat voor een koning
Hij wil zijn. Ze leggen hun kleding neer om erover te lopen.
Ze zwaaien met palmtakken (in ons deel van Europa gebruikt
men buxus-takjes) en zingen: Hosanna!
Op Witte Donderdag begint het triduüm. Jezus en de leerlingen treffen de laatste voorbereidingen om Pesach te vieren,
het joodse feest dat de doortocht van Israël door de woestijn - uit Egypte naar het Land van Belofte - gedenkt. Een
gelijkaardige doortocht staat Jezus nu te wachten, door de
dood heen naar de overwinning van de Liefde. Hij leeft er
heel bewust naartoe en bereidt ook zijn leerlingen voor op
het afscheid. Hij bukt zich om hun vuile voeten te wassen en
geeft nog een laatste les mee: Heb elkaar lief, dien elkaar. Het
Laatste Avondmaal gezien als de instelling van het sacrament
van de eucharistie. Onze benaming is afkomstig van het witte
gewaad dat de priester draagt tijdens de viering, een contrast
met de andere dagen van de vasten, waarop de liturgische
kleur paars is.
Op Goede Vrijdag wordt Jezus voor Pontius Pilatus gebracht
en ter dood veroordeeld. Hij draagt het kruis de Calvarieberg
op en wordt eraan genageld. Vandaag is er geen eucharis-

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
tie. Het is de soberste dag op de kerkelijke kalender. Goede
Vrijdag is nog altijd een dag van vasten en onthouding voor
katholieken. Voor ons Christenen is het kruis echter als een
symbool van redding.
Dan Stille Zaterdag en Paaswake. Stille Zaterdag is een dag
van wachten. Het is oorverdovend stil bij Jezus, want die bevindt zich op dit moment in zijn graf, met een zware steen
ervoor. Hij is bij de doden, afgedaald ter helle zoals we zeggen
in de geloofsbelijdenis.
Pas ‘s avonds laat wordt die stilte doorbroken en kan de
paaswake beginnen. Die begint met het ontsteken van vuur in
het donker buiten de kerk. De paaskaars wordt ontstoken en
het Licht - Christus - wordt doorgegeven van kaars tot kaars.
Eindelijk weerklinken weer het Alleluja en Gloria, uitdrukkingen
van vreugde en grootheid, die tijdens de hele veertigdagentijd
gesmoord waren.
Op Paaszondag, de zondag van Pasen, kan de blijdschap niet
op. In de kerk worden gelovigen begroet met een vreugdevol:
Christus is verrezen! Met Paaszondag begint de 50-daagse
paastijd, die duurt tot Pinksteren. Deze hele periode staat
voor de tijd waarin Jezus in visioenen tastbaar aan de leerlingen verscheen en zij maar langzaamaan beseften op welke
manier Hij voor hen bleef leven. Zonder de kruisdood en verrijzenis van Jezus bestaat ons geloof niet.
Ik wens jullie allen een gezegende Goede Week toe.
Pater Richard Lobo
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 10 apr. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Za. 16 april 21.30 uur: Paaswake.
Zo. 17 apr. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.
Vieringen Protestantse Gemeente, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 10 apr. 10.00 uur: Ds. J. van Kempen.
Za. 16 apr. 19.30 uur: Paaswake; T. van Prooijen.
Zo. 17 apr. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 10 apr. 10.00 uur: Ds. D. Bierenbroodspot.
Za. 16 apr. 22.00 uur: Ds. A. Vlieger.
Zo. 17 apr. 10.00 uur: Ds. J. Heetderks.

Dongecentrale - ontdekfabriek
en evenementenlocatie

Woensdag 13 april start een nieuwe toekomst voor de Dongecentrale, de meer dan 100 jaar oude energiecentrale in
Geertruidenberg. In het ketelhuis opent een educatie- en
belevingscentrum voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en
8: de Risk Factory. Daartoe is een compleet ‘oefendorp’ in
de fabriekshal gerealiseerd. Het aangrenzende machinehuis
is betrokken door Fijnevent, die er besloten congressen en

evenementen gaat organiseren.
Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 - Breda
Eigenaren BOEi en provincie Noord-Brabant werken sinds
T 076-5416122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com
2012 aan de restauratie en herbestemming van het complex
aan de Donge. Het kantoorgebouw uit 1951 is inmiddels
zie ook www.ingridmeester.nl
compleet verhuurd. BOEi en de provincie gaan zich nu richten op de restauratie en herbestemming van het filtergebouw,
GEZOCHT: Plaatjes Jumbo Teteringen boek
schakelgebouw en de voormalige dienstwoningen.
Heeft u plaatjes over of wilt u ruilen? Bel 06 - 22907992
Jolanda Trijselaar, directeur Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant/Risk Factory: ‘Na een voorbereidingsperiode van
Gezocht: Oproep-chauffeur voor enkele uren per week
bijna drie jaar, waarin hard gewerkt is door heel veel enthousiaste en betrokken mensen, gaan de deuren van de Risk
Gepensioneerd en in bezit van rijbewijs BE
Factory dan officieel open. In onze ontdekfabriek leren 10-12
Bij Interesse bel met Hertz autoverhuur 076-5142033
jarigen allerlei risico’s herkennen op het gebied van veiligheid,
gezondheid en duurzaamheid. Een educatief belevingscentrum op een unieke, cultuurhistorische locatie.’
de Volgende Aller-Lei
Hans van Avendonk, mede-eigenaar Fijnevent: ‘In onze branverschijnt op 20 april a.s.
che zijn dit soort locaties uniek. Dus vanaf begin af aan waren
we geïnteresseerd in de Dongecentrale. Een prachtige industriële locatie waar je energie van krijgt. Waarin de
mogelijkheden rijk in omvang zijn voor een geslaagde bijeenkomst. Voor ons als evenementenorganisatiebureau van grote toegevoegde waarde om onze (potentiële) opdrachtgevers hiermee
te verrassen. 300m2 vrije vloeroppervlakte staat
klaar. We gaan dit avontuur graag aan.’
Stijn Smeulders, gedeputeerde Provincie NoordBrabant: ‘Energieproductie van de Dongecentrale is essentieel geweest voor de industrialisering
KLACHTEN?
en elektrificering van Brabant. Door het erfgoedBel ons
complex te behouden en een nieuwe bestemof
ming te geven blijft dat verhaal behouden en becheck de website
leefbaar voor toekomstige generaties.’
voor
behandelmogelijkheden
Sylvia Pijnenborg, directeur BOEi: ‘Het heeft
flink wat creativiteit en kunde nodig gehad om
www.my-fysio.nl
de centrale weer bruikbaar te maken. Een pluim
voor beide huurders dat zij het avontuur aan
076 7510345
zijn gegaan en nu een unieke ruimte betrekken.
Door de herbestemmingen als educatiecentrum
en evenementenlocatie kunnen straks veel meer
mensen van het gebouw en de omgeving genieten. Er ontstaat hier echt nieuwe energie.’
De machines en installaties uit de jaren ‘30 van
de vorige eeuw zijn zoveel mogelijk intact gehouden, terwijl de beide ruimtes aan de moderne
eisen van de huurders zijn aangepast. Beide partijen hebben nu een eigen entree en parkeergeleMyFysio W.Alexanderplein 11 Teteringen www.my-fysio.nl
genheid op het terrein.
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Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:
Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Steenbergen 15
4847AR Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975
www.michelzandvliet.nl

L. v.d. Westen Montage
17-4-2020 19:27:29
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

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

In het oude gemeentehuis van Teteringen is sinds 2018 Het Gastenhuis actief. Het Gastenhuis is een kleinschalige woonvorm
voor mensen met dementie.
Nu de corona voor een groot deel onder controle is, durven wij
het, zij het voorzichtig, wel aan om ons huis wat meer naar buiten
te profileren.

Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger

Omdat onze bewoners uit verschillende delen van het land komen
en de omgeving niet kennen zijn wij op zoek naar enkele vrijwilligers om, als het weer het toelaat, een eindje te gaan wandelen.
Een aantal bewoners is nog wel in staat om een behoorlijk eind
te lopen, anderen zijn voor een iets verdere wandeling rolstoelafhankelijk.

Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout

Wij willen de vrijwilligers ook inzetten om samen met één of enkele bewoners in de tuin bezig te zijn, een spelletje te doen, de
krant te lezen of om alleen maar te praten over vroeger.

0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl

Graag komen wij met u in contact.
U kunt ons bellen op nummer 076-3034425 of mailen naar teteringen@hetgastenhuis.nl

Voor iedereen, wel of niet verzekerd

Annette van der Land en Kees Sprong, Locatiemanagers

Pianostudio

Frank Antens
Mitra Ad van Dongen
Scheperij 1
4847EZ Teteringen

Bredaseweg 106a
4902 NS Oosterhout
T +31(0)6 24 749 440
f.antens@hetnet.nl

T 076-5607800
info@seydlitz.nl

Koop Lokaal
Tete r i n g s e O n d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g
Project- en woninginrichting

De Chinese Muur
Teteringen

Hoolstraat 31 - Teteringen
T 076 - 5713312
info@jorissenbv.nl

Oosterhoutseweg 69
4847 DA Teteringen
T 076 - 571 4131

Balemans Ruitersportcentrum
Laanzichtweg 105
4847 SH Teteringen
T 076 - 571 05 16

Vrijmarkt STEK & Belcrum Beach

Met koningsdag wordt er van 09.00 uur tot 16.00 uur eindelijk weer een feestelijke vrijmarkt georganiseerd bij Belcrum
Beach en Stek! De traditionele vrijmarkt in het Havenkwartier
kan gelukkig na 2 jaar van corona-perikelen weer plaats vinden.
Zoals voorgaande jaren kun je op Koningsdag weer een plekje
bemachtigen. Dit jaar kan iedereen die zich inschrijft voor een
plekje. En zijn/haar eigen kleedje of tafeltje meenemen. Op
beide locaties zijn de plekken 2 x 2 meter.
Voor een plek betaal je €15,- en kun je dit op de dag zelf
door middel van pin afrekenen. Reserveer je voor 15 april dan
betaal je maar €12,50! Op het STEK terrein kan je ook een
marktkraam huren voor €25,-.
Wilt je gegarandeerd zijn van een plekje op de vrijmarkt op
het STEK terrein, reageer dan snel en mail naar : markt@stekbreda.nl o.v.v. Vrijmarkt.
Voor een plekje bij Belcrum Beach graag een mailtje sturen
naar bestuur@belcrumbeach.nl
Wees er op tijd bij, er zijn maar een beperkt aantal plaatsen.

Kober en Breda slaan handen ineen
voor kansengelijkheid

Kober kinderopvang startte in januari 2022 de zoektocht naar
80 nieuwe groepshulpen. Bij het zoeken naar de juiste mensen werkt Kober nauw samen met Gemeente Breda. Samen
creëerden ze kansen voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Dat leidde tot een klinkend resultaat. In februari
2022 startte de werving van 80 groepshulpen op diverse kinderopvanglocaties van Kober. Inmiddels zijn al 56 groepshulpen aangenomen, 17 hiervan kwamen via Gemeente Breda.
Groepshulpen zijn de drijvende krachten achter de dagelijkse gang van zaken bij de ruim 200 vestigingen van Kober.
Een groepshulp ondersteunt de pedagogisch medewerkers.
Denk daarbij aan het verrichten van licht huishoudelijk werk
en het bewaken van de voorraad. De groepshulp biedt ook
een helpende hand bij het begeleiden van kinderen tijdens het
spelen. Kober zocht enthousiaste collega’s die onderdeel willen zijn van een team en graag werken in een omgeving met
kinderen.
Samen voor gelijke kansen
Marit Kersten, werkgeversadviseur bij Gemeente Breda, is enthousiast over de samenwerking met Kober. ‘Het is mijn werk
om kansen te creëren voor mensen die een minder luxe positie hebben op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld doordat zij geen
diploma’s hebben, een tijd niet hebben gewerkt of statushouder zijn. Gemeente Breda zet zich in voor deze mensen. Toen
Kober bij ons aanklopte, zag ik direct kansen.’
Arthur Faessen, Manager HR bij Kober, vindt het bieden van
kansen net zo belangrijk als Kersten. “Er is een groep mensen
die denkt dat zij niet in aanmerking komen voor een baan bij
Kober. Wij willen laten zien dat er wel mogelijkheden zijn en
dat je bij Kober zelfs kunt doorgroeien. Daarom namen we
contact op met Gemeente Breda.” Vanuit Breda werd de samenwerking al snel uitgebreid naar een regionale samenwerking met WerkgeversServicepunt West-Brabant en het UWV
als partner. Kersten: ‘Wij waren direct enthousiast. Iedereen
heeft recht op een baan en gelijke arbeidskansen. Samen met
Kober maken we dit mogelijk. Deze samenwerking heeft positieve gevolgen voor alle betrokkenen.’ Faessen beaamt dit.
‘Enerzijds hebben wij als organisatie te maken met de hoge
werkdruk bij onze pedagogisch medewerkers. Dat willen we
graag oplossen. Anderzijds zijn wij een maatschappelijke organisatie en voelen wij ons verantwoordelijk voor de sociale
en maatschappelijke impact die wij kunnen maken.’
Trainingen en persoonlijke begeleiding
Sollicitanten die via de reguliere sollicitatieprocedure bij Kober
zijn aangenomen, volgen een interne opleiding tot groepshulp. Voor de sollicitanten die via WSP West-Brabant aan de
slag gaan en uit de gemeenten Breda, Etten-Leur, Bergen op
Zoom en Roosendaal komen, is een verkorte training ingericht
die zes dagdelen beslaat. Onderwijsinstelling Curio geeft deze

trainingen en ontfermt zich over de
terugkomdagen. Kersten: ‘Tijdens de cursusdagen leren de
groepshulpen de basisvaardigheden van een groepshulp.
Ook krijgen ze informatie over de verschillende doelgroepen
en bijbehorende taken. Gemeente Breda zet zich ook na het
ondertekenen van het contract in voor de nieuwe groepshulpen. We bieden nazorg en checken regelmatig in bij de
nieuwe groepshulpen en Kober. Zo zetten we ons niet alleen
in voor werkgelegenheid, maar ook voor zelfredzaamheid. Het
behaalde certificaat, samen met de opgedane werkervaring
vergroot de arbeidskansen voor deze kersverse werknemers.’
Speeddaten in plaats van spannend gesprek
“Voor deze functie hebben we de sollicitatieprocedure aangepast”, vertelt Faessen. “We kregen enorm veel reacties op
onze vacature. Om zoveel mogelijk mensen een kans te geven zich te laten zien, organiseerden we een speeddate met
onze medewerkers. Zo konden de kandidaten Kober leren
kennen en andersom. Speeddates waren enerzijds efficiënt
omdat we meer dan tweehonderd mensen wilden spreken.
Anderzijds wilden we de drempel voor de sollicitanten verlagen. Een speeddate is een minder officiële en minder stressvolle kennismaking dan een sollicitatiegesprek.”
Faessen: ‘Tijdens de speeddate werd duidelijk dat veel
sollicitanten een hoger opleidingsniveau hebben. Zij kunnen later doorstromen naar de interne BBL-opleiding van
Kober.’Kersten vult hem aan. ‘Je biedt de sollicitanten niet
alleen een kans op een baan, maar ook toekomstperspectief.
Het is belangrijk dat mensen met een minder luxe positie op
de arbeidsmarkt weten dat wij samen met andere organisaties kansen voor ze willen creëren. Kober zet een mooi voorbeeld voor soortgelijke organisaties. Ik ben trots op dit grote
samenwerkingstraject en ik hoop dat we in de toekomst meer
van dit soort trajecten kunnen opstarten.’

Negen keer judogoud
voor Bliemer Arashi!

Bliemer Arashi Sport is het eerste toernooi na de laatste lockdown goed gestart. Opnieuw groot judofeest in Breda/Haagse Beemden in Sporthal De Ganzerik met 130 deelnemers,
waar opnieuw het jaarlijkse judotoernooi werd gehouden door
JV Haagse Beemden afgelopen zondag. Bliemer Arashi Sport
pakte hier 9x goud en 7 zilveren medailles.
In de Haagse Beemden Breda werden zondag 27 maart
prachtige partijen gedemonstreerd. Verschillende verrassingen en enkele teleurstellingen. Na twee jaar geen toernooien
begonnen de meeste deelnemers met 0 punten op dit 500
puntentoernooi. In drie blokken wisten de Arashi-judoka’s
goed te scoren. Met de nieuwe regels mag er niet meer om
het hoofd gepakt worden en de bekende stoeprand-techniek
mag ook pas vanaf 12 jaar. Ieder blok startte met een uitgebreide warming up, waar iedereen aan de mat en kinderen
kon wennen. Isaiah Rakic uit Heusdenhout won al zijn partijen
met Ippon. Ook Jayden Meeuwesen uit Boeimeer won alles
met 100% score. De Oosterhoutse vrienden Jax van Gils en
Bram van Es werden ook ongeslagen kampioen, terwijl het
voor hen hun eerste toernooi was! Pepijn van Loon won al zijn
partijen met gevarieerde technieken staande en op de grond
met houdgrepen. Ook werden kampioen: Noah van den Berg,
Ruben Soeters, Melle Visser en Luuk van de Weijer! Zilver
werd gewonnen door: Lennon Boer, Robbe Hanegraaf, Jip de
Vries, Sven Velthuis, Jens de Vries, Mohammed Benkaddour
en Pim Oerlemans. Tweede paasdag wordt het volgende 500
puntentoernooi gehouden in Oosterhout en begin juli in Lage
Zwaluwe. Meer info zie www.budokwaiarashi.nl

Jeroen van Eggermond
eerste Bredase Smaakmaker 2022

Jeroen Eggermond (34) bekend van de skatecultuur, is benoemd tot eerste Bredase Smaakmaker van 2022. Als oprichter van Pier15 ontwikkelde hij in Breda een toonaangevende
plek die de skatecultuur samenbrengt met mooie evenemen-

ten. Hij creëerde een plek waar mensen bij elkaar komen, ple- hebt een bootje huren om over de singels of de Mark te varen.
Nu we geen corona regels meer hebben kunnen we gelukkig
zier hebben en zichzelf mogen zijn.
Pier15 is al lang niet meer alleen een skatepark. In zeven jaar ook onze activiteiten weer oppakken. Iedere vrijdag zorgen
groeide de hal uit tot een experimenteel bolwerk met een voornamelijk lokale DJs voor muziek in diverse stijlen, iedere
binnen- en buitenskatebaan, een bowl, basketbalveld, free- zondagmiddag hebben we een (lokale) band en DJ staan, op
runpark en horeca met buitenterras. Jeroen haalde met zijn woensdagmiddag zijn er vanaf juni mei activiteiten voor onze
team belangrijke skateboardkampioenschappen naar Breda kleine bezoekers.
en maakte van Pier15 een plek voor iedereen waar ook be- Op zaterdagmiddag en avond hebben we vanaf 14 mei in saginnende bands een podium krijgen en kunstenaars kunnen menwerking met KAIROS een nieuw concept : “Zandloper”.
Het strand wordt dan extra aangekleed en je kunt genieten
exposeren en experimenteren.
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Belcrum Beach 2002

Vanaf heden kun je zittend en staand weer lekker relaxen in de
Han
Olden
zon, de kinderen laten spelen in het zand, met vrienden onder
Secretaris
S<ch<ng
Willem
Alexanderpark
het genot van
een drankje
en een
hapje lekker bij kletsen,

S

dansen op de muziek van bands en DJs en als je daar zin in

Het is vrije inloop en de toegang is gratis.
Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig langs! Voor vragen kan
je mailen naar mamacafeteteringen@gmail.com
Actuele informatie is te vinden via facebook.com/mamacafe
Teteringen.
Hopelijk tot ziens bij het Mama Café!

WIJK
waterdonken
ORGANISEERT EEN

GARAGE SALE
KOM GEZELLIG LANGS

ZATERDAG 9 APRIL 2022
10.00 - 14.00 UUR

MAASDIJK
73 - 77 - 137 - 139 - 182 - 242 - 254 - 274

BLOKVUCHT
17 - 20 - 24 - 30 - 36

LANGE WEIDE
58 - 73 - 118 - 121 - 136 - 138 - 170 - 187 - 188 - 190 - 202 - 222

VOOR MEER INFO CHECK ONZE INSTAGRAM OF FACEBOOK PAGINA
@WIJK.WATERDONKEN
www.drukkerijkoevoets.nl

