
4 Mei Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag
Vrijheid deel je met elkaar!
Eindelijk kunnen we weer samen herdenken op 4 mei en vie-
ren op 5 mei na de Corona-pandemie-periode.
In Teteringen zal op woensdag 4 mei om 19.00 uur in de 
Willibrorduskerk een herdenking plaatsvinden om de oorlogs-
slachtoffers te herdenken. Voor deze herdenking bent u allen 
uitgenodigd. Medewerking zal worden verleend door o.a. het 
Willebrordkoor, een afvaardiging van B & W van de gemeente 
Breda, voorzitter Oranje Comité Teteringen, Dorpsraad enz.
We doen dit met woorden, muziek en bloemen.
Het thema dit jaar is ‘Vrijheid deel je met elkaar’.
Er zal een krans gelegd worden op het graf van Hein Hoeben.
Hein Hoeben was een in Teteringen geboren journalist, direc-
teur van persbureau Katholieke Wereldpost die nauwe ban-
den had met Friedrich Muckermann die leverancier was van  
katholiek nieuws uit het Derde Rijk. Hoeben is in augustus 
1940 aangehouden en is op 28 februari 1942 in gevangen-
schap overleden.
U krijgt ook een roos aangeboden die u kunt leggen bij de 
Calvarieberg of een graf naar keuze.
Na 2 minuten stilte om 20.00 uur zal de herdenking worden 
afgesloten door het blazen van de Last Post door trompettist 
Bart Felet.
U bent van harte welkom, zeker nu in deze tijd, om mee te 
herdenken.
Vlagprotocol
Op 4 mei mag u de hele dag de vlag halfstok 
hangen van zonsopgang tot zonsondergang.
Op 5 mei mag van zonsopgang tot zonsonder-
gang de vlag in top. Beide dagen zonder wim-
pel.

Teterings Golf Festijn 2022
Zondag 26 juni 2022 wordt, na een Corona 
onderbreking, wederom het jaarlijkse, gezellige 
Teterings Golf Festijn gehouden. Vanaf heden is 
inschrijving mogelijk.
Het landenthema is dit keer Belgie. Muziek, 
drankjes en culinair zullen deze dag staan in het 
teken van onze zuiderburen!
Een festijn dat u niet mag missen! Als bewoner 
van Teteringen kunt u individueel, maar ook als 
team van 2 spelers inschrijven. Per team moet 
in ieder geval een ingezetene van Teteringen zit-
ten. De spelvorm is shotgun, greensome stro-
keplay.
Inschrijfgeld voor deze gezellige dag is 47,50 
euro. Dit is inclusief greenfee, een Belgisch ge-
orienteerde baancatering, borrelhapjes, bier-
proeverij en een heerlijk diner.
Voor verdere informatie en inschrijving: www.
golfparkdehaenen.nl
Organisatie: Anny Meeren, Martine van Doorn-

malen, Hans van Lent en Bert Garritsen

De Huiskamer 
In de Huiskamer is iedereen welkom.
26 april is er een gezellige middag in ’t Web.
3 mei wordt de inleiding verzorgd door Anna-
Reina van der Sluis. De middagen beginnen om 
14.00 uur; de inleiding start om 15.00 uur. 

We gedenken dit weekeinde de overledene van april 2021 
en met name Frans van Beek.

Zondag 24 april
09.30 uur Woord- en communieviering - werkgr. liturgie
 overweging mevr. a. Mertens - m.m.v. Willebrordkoor
Intenties Henk v. Rooij; Ton Hendriks; Sander Langen; Henk 
 Roeling; Jan v.d. Wijngaard; ouders van Beek-Peeters- 
 v.d. Mast; Ben Hoogelander. 

Donderdag 28 april
08.30 uur Bidden van het rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - r. Supardi
Intentie o.a. Wim van Harmelen.

Zondag 1 mei
09.30 uur Eucharistieviering - pater r. lobo - Diaken V. de Haas 

Intenties ouders Oomen-den Reijer (hun jgt); Toon v. Haperen e.v. 
 Nellie de Jong; Petra de Jong; Jan en Riet Berende-
 Damen; Kees Balemans; Piet Wirken; Ton Hendriks; 
 Ben Hoogelander; Wim van Harmelen.

woensdag 4 mei
19.00 uur Dodenherdenking - m.m.v. Willebrordkoor

Donderdag 5 mei
08.30 uur Bidden van het rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - r. Supardi

Overleden
Woensdag 6 april is Bep (alias Ben) Hoogelander, weduwnaar van 
Toos van Doremalen, op 94-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in 
onze kerk en zijn begrafenis op onze begraafplaats waren 12 april.
Zaterdag 16 april is Wim van Harmelen, weduwnaar van Marijke Te-
gelaers, op 79-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk en 
zijn begrafenis op onze begraafplaats zijn vrijdag 22 april.

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 24 apr. en 01 mei 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. 01 mei 10.00 uur: Ds. M. Lock.

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 24 apr. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.
Zo. 01 mei 10.00 uur: Ds. A. Los.

IVN-natuurwandeling 
in het Markdal
Op zondag 24 april maken de natuurgidsen 
van IVN Mark & Donge een natuurwandeling in 

het Markdal te Breda. Het thema van de wandeling is ‘ruimte 
voor water, natuur en mensen’.

HErDENKINg oorlogSSlacHtoFFErS NU MEEr DaN ooIt NoDIg
Ook in ons dorp Teteringen zijn slachtoffers te betreuren geweest en de oorlog is nu ook wel heel dichtbij 
gekomen. Ze worden anoniem als wij niet meer aan ze denken. Dat mag nooit gebeuren. Gedenken is 
nodig en goed, maar ook daadwerkelijk aan de vrede werken is een belangrijke opdracht. Wil je jouw bij-
drage geven, kom dan allemaal op 4 mei om 19.00 uur naar de Willibrorduskerk en neem je kinderen mee. 

Juist de jeugd is nodig om de boodschap van vrede verder door te geven. Stichtende woorden, mooie liederen, een 
kranslegging, de Last Post en een moment van stilte zijn de ingrediënten die ons innerlijk raken.

aVoNDVIErDaaGSE van 31 mEi t/m 3 juni

Altijd weer een feest voor de kinderen. Het volbrengen ervan blijft ze bij tot in lengte van jaren. Zou er al worden ge-
traind? Gaan jouw kinderen ook meedoen? Dan vragen we je een paar uurtjes te geven. Want voor begeleiding van de 
jeugd kun je niet genoeg aan veiligheid doen. En ... misschien ook leuk voor jezelf? 
Kijk op www.avondvierdaagseteteringen.nl en geef je op. Wij gaan dan met de weergoden aan de slag. Oké?
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WEEKBlaD Voor tEtErINgEN 

aanlEvErEn kopij: dinSdaG voor 12.00 uur: drukkErij Zopfi, koninGSdijk 24, 
4905 ap ooStErhout, tEl.: 0162-453159, E-mail: allErlEi@drukkErijZopfi.nl

U kunt copij en advertentie’s   
inleveren tot dinsdag 12.00 uur
De Aller-Lei ligt op donderdagochtend bij Zorg-
centrum Zuiderhout, ‘t Web, De Jumbo Super-
markt, Mitra Ad van Dongen, de Willibrordus-
kerk, Bloemisterij Aarts,  MyFysio en Bij Snoek 

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

� Pvc vloeren � Rolgordijnen � Tapijt � Plisse’s
� Gordijnen � Laminaat � Marmoleum � Vinyl
� Vouwgordijnen � Inbetweens � Luxaflex � Horren

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

Hoolstraat 31 � Teteringen � telefoon 076 - 5713312 � info@jorissenbv.nl

Project- en woninginrichting

 

Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 - Breda
T 076-5416 122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com

zie ook www.ingridmeester.nl

Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger

Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout

0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl

Voor iedereen, wel of niet verzekerd

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

KERKNIEUWS
WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203

M
FYSIO

KLACHTEN?

Bel ons 
of 

check de website 
voor 

behandelmogelijkheden

www.my-fysio.nl

076 7510345

    MyFysio W.Alexanderplein 11 Teteringen  www.my-fysio.nl

Naamloos-1   1 17-4-2020   19:27:29

GEZOCHT: Plaatjes Jumbo Teteringen boek 
Heeft u plaatjes over of wilt u ruilen? Bel 06 - 22907992

de Volgende Aller-lei 
Verschijnt op 4 mei A.s.



Tel.: 0162-453159
www.drukkerijzopfi.nl

De voorheen sterk meanderende rivier de Mark werd in het 
verleden gedeeltelijk gekanaliseerd. De snelle waterafvoer 
bleek echter rampzalig voor de grondwaterstand te zijn. Nu 
wordt er al jaren gewerkt aan herstel van de natuurlijke, slin-
gerende loop door dit beekdal.
Op de afgegraven gronden zijn bijzondere planten versche-
nen. De verschillen in de landschappen zorgen voor grote 
variatie en grote verscheidenheid aan plantengroei in het 
vlakke en natte beekdal. Zover je kijkt zie je een weids groen 
landschap.
De, op sommige plaatsen, steile, afgekalfde oevers van de 
rivier de Mark bieden een broedplaats aan vogels, met name 
aan oeverzwaluwen en ijsvogels.
De wandeling start om 13.30 uur en duurt anderhalf tot twee 
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

IVN-natuurwandeling 
Boswachterij Dorst
Zondag 1 mei trekken de natuurgidsen van 

IVN Mark & Donge het bos in voor een familiewandeling - op 

zoek naar diersporen.
Het bos zit vol dieren, maar je komt ze weinig tegen. Veel 
dieren verschuilen zich zo gauw ze mensen horen, zien of 
ruiken, zoals reeën, die een scherpe neus hebben. Maar als 
we goed zoeken, vinden wij hun pootafdrukken of keutels. 
Zo kun je aan de sporen die ze achterlaten, ontdekken welke 
dieren in het bos wonen.
Sinds kort leven er nieuwe runderen rondom de leemputten; 
de zwarte Galloways. Die grote grazers zie je niet over het 
hoofd, en hun uitwerpselen al helemaal niet.
Kun je het verschil zien tussen de hoefafdrukken van ree en 
rund? Wat zullen we nog meer vinden? Uilenballen, veren, 
knaagsporen, wildpaadjes?
Ga mee op een gezellige én spannende speurtocht voor het 
hele gezin, speciaal gericht op kinderen.
Als u mee wilt wandelen moet u vooraf inschrijven via onze 
website. U ontvangt daarna een bevestiging via e-mail met 
daarin de startlocatie. De wandeling start om 13.30 uur en 
duurt anderhalf tot twee uur.
Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op 
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

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

T A K E  A W A Y
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

rietL   ikF‘t b o u r g o n d i s c h  g e n i e t e n

Binnen 1 dag de baan op

landgoedbergvliet.nl

 Salesdreef 2  |  4904 SW Oosterhout  |  076 - 579 5666  |  contact@landgoedbergvliet.nl

€ 99,00

Starten met 
golfen

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

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:
Verwarming - Gas - Water - Riolering
Ventilatie - Dakbedekking - Loodgieterswerk
Sanitair - Onderhoud - Storingsdienst 24 uur

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

Koop Lokaal 
Tete r i n g s e On de r n e m e rs Ve re n i g i n g

Agnes’ 
dierenpension

Tilburgse Baan 6
4847 NM Teteringen

T 06 - 25121410
E agnesdierenpension@gmail.com

VER3
Website, community en 
social media channels

Meulenspie 29
4847 TK Teteringen

ver3.pro

THE HAIRLOUNGE
Haarsalon

Willem Alexanderplein 7
4847 AL, Teteringen

T 076 - 5720764

oosterhoutseweg 131a
4847 DB teteringen

Hoolstraat 35 - 4847 AA Teteringen
T 06 - 506 07 407

e-mail : deloods@kpnmail.nl
www.deloodsteteringen.nl

Heistraat 2, Teteringen
T 076 - 57 13 444

www.snoerenvoetspecilalist



Beloken Pasen - 24 april
Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zon-
dag na Pasen (beter: de achtste paasdag). Sinds het jaar 
2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de 
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.
‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘luiken’, Middelne-
derlands voor ‘sluiten’. Beloken Pasen is de sluitdag van 
het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint op 
Paaszondag.
Beloken Pasen heet in het Latijn: Dominica in albis (zondag 
van de witte kleren) en in het Duits: Weisser Sonntag. Deze 
benaming gaat terug op een oudchristelijke praktijk. In de 
Paasnacht werden de catechumenen gedoopt. Daarbij ont-
vingen ze een albe, een wit doopgewaad. Die bleven ze dra-
gen tot de eerste zondag daarop.
Vaak wordt het woord ‘beloken’ in verband gebracht met 
een motief uit de evangelielezing in de mis van deze dag: die 
is genomen uit het Johannesevangelie : hoofdstuk 20, vers 
19 tot met 31. Deze perikoop begint zo: In de avond van 
die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijf-
plaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, 
kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede 
zij u!’ De leerlingen zijn nog steeds bang en houden hun 
deuren ‘beloken’, gesloten.
De verrezen Jezus laat zich niet buiten sluiten en verschijnt 
ondanks de ‘beloken’ deuren aan zijn leerlingen, waarop 
hun harten als het ware ontsloten worden. Zelfs de scepti-
sche apostel Thomas wordt door de Verrezene overtuigd, zo 
blijkt uit het vervolg van de lezing: ‘Kom hier met uw vinger 
en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn 
zijde, en wees niet langer ongelovig maar gelovig.’ Ook in de 
kerken van de Byzantijnse ritus wordt op de eerste zondag 
na Pasen deze passage uit het Johannesevangelie voorge-
lezen. Beloken Pasen heet daar dan ook: Zondag van Sint 
Thomas. 
De associatie van Beloken Pasen met de gesloten deuren 
van het verblijf der leerlingen, is slechts een vrome. Want 
vroeger, toen het Pinksterfeest ook een octaaf had, sprak 
men van Beloken Pinksteren als sluitdag van het Pinkster-
octaaf.
In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II de zon-
dag na Pasen uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartig-
heid. De Poolse paus, in 2005 gestorven op de vooravond 
van deze zondag, was een vereerder van de Poolse zieneres 
Maria Faustina Kowalska. Aan haar zou Christus in de jaren 
dertig van de vorige eeuw zijn verschenen en Zichzelf heb-
ben bekendgemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid.

Bredase sport- en beweegactiviteiten vindbaar op 
www.actiefinbreda.nl

Hét platform voor als je wilt spor-
ten, maar je weet niet waar
In Breda zijn er veel sport- en beweegactiviteiten. Toch we-
ten veel Bredanaars niet waar er gesport kan worden. Www.
actiefinbreda.nl is een onlineplatform dat inspeelt op deze 
behoefte. Met als doel om zoveel mogelijk inwoners van de 
gemeente Breda te informeren over de sportmogelijkheden. 
Er is aanbod voor iedereen tussen de 0 en 100 jaar.
proefles
Alle inwoners uit Breda kunnen op www.actiefinbreda.nl ac-
tueel sport- en beweegaanbod vinden, zowel stedelijk als 
bij hen in de buurt. Via het online platform boekt de inwoner 
eenvoudig een proefles bij een sport- en beweegaanbieder. 
Vrijwel alle proeflessen zijn kosteloos om een keer te pro-
beren.
aanleiding
“We lanceren het platform natuurlijk niet voor niets”, vertelt 
projectleider Joan Kuipers. “Uit onderzoek blijkt dat inwoners 
op zoek zijn naar passende sport- en beweegactiviteiten 
maar het niet kunnen vinden. Ook kwam uit adviestrajecten 
en een enquête naar voren dat sport- en beweegaanbieders 
graag hun zichtbaarheid willen vergroten en nieuwe leden 
willen werven.” Actief in Breda is een samenwerking tus-
sen Breda Actief, de gemeente Breda, MOOIWERK en Zorg 
voor Elkaar Breda.
actief in Breda 60plus
Begin 2022 staat het aanbod voor 60plus centraal. 26.000 
huishoudens in Breda ontvingen medio maart 
een fysieke uitgave van het boekje Actief in 
Breda. Inwoners die nog geen exemplaar 
hebben ontvangen en enthousiast zijn ge-
worden kunnen een exemplaar aanvragen via 
info@actiefinbreda.nl 

Belcrum Beach 2002
Vanaf heden kun je zittend en staand weer 
lekker relaxen in de zon, de kinderen laten 
spelen in het zand, met vrienden onder het 
genot van een drankje en een hapje lekker 
bij kletsen, dansen op de muziek van bands 
en DJs en als je daar zin in hebt een bootje 
huren om over de singels of de Mark te varen.
Nu we geen corona regels meer hebben kun-

nen we gelukkig ook onze activiteiten weer oppakken. Ie-
dere vrijdag zorgen voornamelijk lokale DJs voor muziek in 
diverse stijlen, iedere zondagmiddag hebben we een (lokale) 
band en DJ staan, op woensdagmiddag zijn er vanaf juni 
mei activiteiten voor onze kleine bezoekers.
Op zaterdagmiddag en avond hebben we vanaf 14 mei in 
samenwerking met KAIROS een nieuw concept: “Zandlo-
per”. Het strand wordt dan extra aangekleed en je kunt ge-
nieten van DJs die een varieteit aan stijlen zullen draaien: 
lounge, disco, wereld, afro, deephouse. 
We hebben deze winter niet stil gezeten, aan de voorkant 
van ons strand hebben we een extra terras gemaakt, hier 
kun je aan het water heerlijk genieten van de ondergaande 
zon. 
We hebben ook weer een aantal nieuwe speciale biertjes in 
ons assortiment opgenomen.
Wil je een bedrijfsborrel met je collega’s doen, een bruiloft, 
feestje of je verjaardag vieren, ook dat is bij ons mogelijk, kijk 
dan even op onze website.
Voor alle activiteiten komend seizoen check onze website 
en social media. Binnenkort staan hier al onze komende ac-
tiviteiten op. 
Onze vrijwilligers, beheerders, bestuur en Kachu’s World 
catering zullen jullie dit seizoen weer met open armen ont-
vangen!
Belcrum Beach, Veilingkade 12a, 4815Hc Breda (in het 
Havenkwartier).
Openingstijden: woensdag en donderdag van 12.00 uur tot 
19.00 uur, vrijdag en zaterdag van 12.00 uur tot 23.00 uur, 
zondag van 12.00 uur tot 21.00 uur.

 
Helpt	u	mee	aan	een	mooi	Willem-Alexanderpark?	 
Op	woensdagavond	14	december	2021	hebben	wij	in	samenwerking	met	de	gemeente	Breda	de	
plannen	voor	de	herinrich<ng	van	het	Willem-Alexanderplein	gepresenteerd.	Meer	informa<e	over	
de	plannen	treD	u	aan	op	onze	website	www.willem-alexanderplein.nl.	
Zoals	u	kunt	zien,	zijn	op	het	Willem-Alexanderplein	de	werkzaamheden	gestart	die	moeten	leiden	
tot	een	park.	Begin	augustus	zijn	de	werkzaamheden	waarschijnlijk	afgerond.	Het	Willem-
Alexanderplein	is	dan	een	groene	en	aantrekkelijke	verblijfsplek	die	<jdens	evenementen	weer	kan	
func<oneren	als	een	echt	stadshart.	
In	de	week	van	28	maart	vindt	de	aanplant	van	nieuwe	bomen	plaats.	Eind	april	of	begin	mei	zal	een	
groep	enthousiaste	vrijwilligers	onder	begeleiding	van	de	gemeente	helpen	met	het	planten	van	
ongeveer	12.000	vaste	planten.	Dan	gaat	het	park	echt	vorm	krijgen.	Vanaf	half	mei	start	de	S<ch<ng	
Willem-Alexanderpark	Teteringen	met	haar	onderhoudswerkzaamheden	aan	het	park.	De	s<ch<ng	
heeD	hierover	afspraken	gemaakt	met	de	gemeente	in	de	vorm	van	een	parkdeal.	
Iedereen	die	energie	heeD	en	een	mooi	park	midden	in	Teteringen	ziet	ziQen,	is	nog	al<jd	welkom	als	
vrijwilliger.	Vindt	u	het	leuk	om	met	een	aantal	dorpsgenoten	te	helpen	bij	het	aanplanten	of	bij	het	
onderhoud	dan	horen	wij	dit	graag	van	u.	Als	u	serieus	overweegt	een	ac<eve	bijdrage	te	leveren	aan	
het	park,	kunt	u	dit	doorgeven	via	e-mail	secretariaat.wap@xs4all.nl.	
Wij	bespreken	dan	met	u	een	bij	uw	wensen	en	beschikbaarheid	passende	bijdrage.	Mocht	u	vragen	
hebben	over	de	aard	van	de	werkzaamheden	dan	horen	wij	dat	ook	graag.	 
		
Han	Olden	
Secretaris	S<ch<ng	Willem	Alexanderpark	 

S

Heemkundekring Teterings Erfdeel
Het Statiegeldbonnetje 
Vorig jaar had u als klant bij de Jumbo de mogelijkheid om uw statie-
geldbonnetje in de statiegeld box te stoppen. Gezien de opbrengst 
hebben velen van deze gelegenheid gebruik gemaakt.
De Vereniging Teterings Erfdeel is hier bijzonder mee ingenomen. Ook 
nu kunt u in de maanden april en mei de vereniging weer steunen 
met uw statiegeldbonnetje. De opbrengst van alle bonnetjes komt ten 

goede aan het onderhoud van de inventaris in Heemschuur de Stee.
In de Stee vindt het museum haar onderdak waar de meest waardevolle objecten uit 
de tijden van weleer zijn tentoongesteld. Een bezoek hieraan is meer dan de moeite 
waard.
Het museum is weer vanaf 24 april elke 2e en 4e zondag van de maand tot november 
open voor bezoek.

Het bestuur van Teterings Erfdeel

Museum de Stee zondag 24 april open
Een nieuw seizoen staat voor de deur, dat geldt zeker voor de openstelling van het Mu-
seum de Stee. De afgelopen maanden is er weer volop door onze vrijwilligers gewerkt 
om het overzicht in de ruimte nog verder te verbeteren.
Als u de veranderingen zelf wilt ontdekken kom dan zondag 24 april tussen 14.00 uur 
en 16.00 uur naar het museum in Heemschuur de Stee. U bent van harte welkom en 
u kunt vrijelijk rondlopen om de sfeer van weleer in u op te nemen. Voor vragen kunt u 
terecht bij de aanwezige bestuursleden en vrijwilligers.
Tegelijkertijd kunt u van de gelegenheid gebruikmaken nog een paar dubbele plaatjes 
uit het boek ‘Teteringen, Veranderingen in de Tijd’, te ruilen met een van de andere 
bezoekers.
Het museum is gevestigd aan het Zuringveld 1a in Teteringen. De toegangsprijs bestaat 
uit een vrijwillige bijdrage t.b.v. het onderhoud van de erfgoederen.
Het museum is vanaf 24 april t/m 27 november 2022 elke tweede en vierde zondag 
van de maand geopend voor het publiek.


