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U kunt copij en advertentie’s
inleveren tot dinsdag 12.00 uur
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

WEEKBLAD VOOR TETERINGEN

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

Aanleveren kopij: dinsdag voor 12.00 uur: Drukkerij Zopfi, Koningsdijk 24,
4905 AP Oosterhout, Tel.: 0162-453159, E-mail: allerlei@drukkerijzopfi.nl

de Volgende Aller-Lei
verschijnt op 4 mei a.s.

DORPSRAAD TETERINGEN

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
Intenties ouders Oomen-den Reijer (hun jgt); Toon v. Haperen e.v.
gekomen. Ze worden anoniem als wij niet meer aan ze denken. Dat mag nooit gebeuren. Gedenken is
Nellie de Jong; Petra de Jong; Jan en Riet Berendenodig en goed, maar ook daadwerkelijk aan de vrede werken is een belangrijke opdracht. Wil je jouw bijDamen; Kees Balemans; Piet Wirken; Ton Hendriks;
Ben Hoogelander; Wim van Harmelen.
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 woensdag 4 mei
19.00 uur Dodenherdenking - m.m.v. Willebrordkoor
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 getraind? 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?

De Huiskamer

4 Mei Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag

Vrijheid deel je met elkaar!

Eindelijk kunnen we weer samen herdenken op 4 mei en vieren 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 oorlogsslachtoffers 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, directeur van persbureau Katholieke Wereldpost die nauwe banden 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 gevangenschap 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 zonsondergang de vlag in top. Beide dagen zonder wimpel.

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 zitten. De spelvorm is shotgun, greensome strokeplay.
Inschrijfgeld voor deze gezellige dag is 47,50
euro. Dit is inclusief greenfee, een Belgisch georienteerde baancatering, borrelhapjes, bierproeverij en een heerlijk diner.
Voor verdere informatie en inschrijving: www.
golfparkdehaenen.nl
Organisatie: Anny Meeren, Martine van Doornmalen, Hans van Lent en Bert Garritsen

KERKNIEUWS

Zo. 24 apr. en 01 mei 11.00 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.

Tel.: 076-5713203

Vieringen Protestantse Gemeente, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 01 mei 10.00 uur: Ds. M. Lock.

WILLIBRORDUSKERK
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-Peetersv.d. Mast; Ben Hoogelander.

Vouwgordijnen

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’.

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

M
FYSIO

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

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

zie ook www.ingridmeester.nl

KLACHTEN?
Bel ons
of
check de website
voor
behandelmogelijkheden

www.my-fysio.nl

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

076 7510345

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

Naamloos-1 1

Pvc vloeren
● Gordijnen

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 Tegelaers, op 79-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk en
zijn begrafenis op onze begraafplaats zijn vrijdag 22 april.

In de Huiskamer is iedereen welkom.
26 april is er een gezellige middag in ’t Web.
3 mei wordt de inleiding verzorgd door AnnaReina van der Sluis. De middagen beginnen om Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
14.00 uur; de inleiding start om 15.00 uur.

Project- en woninginrichting
●

Donderdag 5 mei
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - R. Supardi

Rolgordijnen
● Laminaat

●

Inbetweens

●

●

Tapijt
● Marmoleum
Luxaflex

17-4-2020 19:27:29

Plisse’s
● Vinyl
●

Horren

Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger
Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl

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

Voor iedereen, wel of niet verzekerd

●

●

●

Starten met
golfen

€ 99,00

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

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

Doel:
> Baanpermissiebewijs stap 1 NGF
> Basis technieken en etiquette

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

Meer informatie en cursusdata:

www.landgoedbergvliet.nl/golf/leren-golfen

www.parkzuiderhout.nl

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

Agnes’

VER3

dierenpension

Tilburgse Baan 6
4847 NM Teteringen
T 06 - 25121410
E agnesdierenpension@gmail.com

Website, community en
social media channels
Oosterhoutseweg 131a
4847 DB Teteringen

Meulenspie 29
4847 TK Teteringen
ver3.pro

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
Willem Alexanderplein 7
4847 AL, Teteringen
T 076 - 5720764

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, slingerende loop door dit beekdal.
Op de afgegraven gronden zijn bijzondere planten verschenen. 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

ik

bourgondisch genieten

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

EN ACTUELE OPENINGSTIJDEN

THE HAIRLOUNGE
Haarsalon
Hoolstraat 35 - 4847 AA Teteringen
T 06 - 506 07 407
e-mail : deloods@kpnmail.nl
www.deloodsteteringen.nl

‘ t FrietL

OP WWW.TFRIETLUIK.NL
Heistraat 2, Teteringen
T 076 - 57 13 444
www.snoerenvoetspecilalist

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

Tel.: 0162-453159
www.drukkerijzopfi.nl

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

Meerberg 41 I TETERINGEN
www.tfrietluik.nl

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

Heemkundekring Teterings Erfdeel

Het Statiegeldbonnetje
Vorig jaar had u als klant bij de Jumbo de mogelijkheid om uw statiegeldbonnetje 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

Helpt u mee aan een mooi Willem-Alexanderpark?

Museum de Stee zondag 24 april open
Een nieuw seizoen staat voor de deur, dat geldt zeker voor de openstelling van het Museum 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.
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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-
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Han Olden
Secretaris S<ch<ng Willem Alexanderpark

