52e jaargang nr. 2493

4 mei 2022

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
WONEN IN DE WOONAKKER KRIJGT VORM

Heeft u belangstelling voor wonen in de nieuwe dorpswijk Woonakker, kom dan op 10 mei a.s. om 19.00 uur
naar de informatiemarkt in ’t Web. Vooral voor starters, senioren en doorstromers komen er kansen. Maar niet alleen voor hen, ook aan allerlei andere vormen van wonen wordt aandacht besteed. Appartementen, rijwoningen,
tweekappers, patiowoningen en zelfs bouwkavels worden er gerealiseerd, zo is het voorstel. Er is en wordt veel
aandacht besteed aan een groene omgeving. Ook met de daar levende dieren en fauna is al rekening gehouden
in het plan. We informeren u tijdens deze avond over het plan en proces van Woonakker, via een presentatie die drie keer wordt
gegeven (handig voor belangstellenden die pas later kunnen komen). Na de presentatie kunt u op de informatiemarkt uw reactie geven en informatie inzien. Er is uiteraard ook gelegenheid om uw vragen te stellen op de markt. Grijp die kans aan. Wonen
in het groen in ons dorp met zijn dorpskarakter! Meld u uiterlijk maandag 9 mei 2022 aan voor de informatiemarkt via www.
woonakker-teteringen.nl Mocht u zich niet via internet kunnen aanmelden, kom dan naar ’t Web die avond, dan verwelkomen
we u aldaar! Kunt u niet komen en heeft u toch vragen, stuur die dan naar: info@woonakker-teteringen.nl of kijk op de website.
Let op: het plan is een eerste ontwerp voor de openbare ruimte. Waar welke woningen exact komen, en wanneer deze te koop
of te huur zijn, is nog niet bekend. De definitieve vaststelling wordt pas begin 2023 verwacht. We kunnen dus, bij voldoende
steun van de Teteringse bewoners, nog aanpassen. Via de website van de dorpsraad gaan we binnenkort uw reacties op het
plan vragen. Hou www.dorpsraad-teteringen.nl dus in de gaten.

Dorpswijk Woonakker -

kom naar de informatiemarkt op

MyFysioYourGym is geopend!

Voorheen bekend als MyFysio aan ’t Willem Alexanderplein
11 zijn we sinds deze week verhuisd. Ons nieuwe adres is
Willem Alexanderplein 3 en we hebben een nieuwe naam:
MyFysioYourGym!
MyFysioYourGym is een groeiende en ambitieuze multidisciplinaire praktijk. Deze ambitie richt zich op de steeds meer
uitbreidende multidisciplinaire zorg voor de patiënt in combinatie met meer zorg aanbieden dan alleen behandeling van
de klacht. Wij richten ons ook op de totale gezondheid van

10

mei a.s.!

de patiënt door het aanbieden van een begeleid sportprogramma YourGym. Wegens deze groei is de praktijk verhuisd
en kunnen we u vanaf deze week welkom heten op ons nieuwe adres.
Vrijdag 6 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag 7 mei
van 10.00 uur tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom op
onze Open Dagen om de praktijk te komen bewonderen.
Tevens kunt u nog van onze openingsactie betreffende het
begeleid sporten profiteren tijdens deze open dagen.
We ontvangen u graag!

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
Woonakker, stap voor stap (12)

Onlangs is de vernieuwde klankbordgroep Woonakker weer
bij elkaar geweest en op de hoogte gesteld van de weer gewijzigde plannen voor het 22,5 hectare grote gebied ten noorden van de Mortelweg. Daarvan is 15 ha beschikbaar voor
woningbouw, het overige terrein moet worden ingericht voor
de aanwezige steenuilen. Bij het archeologisch vooronderzoek
zijn geen zaken naar voren gekomen die de woningbouw zou
beperken. Voor een rendabel plan is het nodig om bijna 550
woningen te bouwen met smalle straten zonder parkeergelegenheid voor de deur en met korte voortuinen. Het parkeren
moet op eigen terrein of op centrale plaatsen gebeuren. De
grotendeels van west naar oost gepande woongebieden worden gescheiden door houtwallen zoals die in deze omgeving
meer voorkomen. Toch moeten er nog heel wat onderzoeken
worden uitgevoerd (o.a. energievoorziening) voordat het plan
echt duidelijk wordt en kan worden omgezet in een bestemmingsplan. Ook moet nog meer duidelijkheid komen over het
interne en externe verkeer! Dat er animo is om daar te bouwen blijkt wel uit de reeds gestarte plannen voor een soort
knarrenhof.
Om de inwoners van Teteringen en ook anderen goed op de
hoogte te stellen van de plannen houden de ontwikkelaars op
dinsdag 10 mei in ‘t Web tussen 19.00 uur en 21.30 uur een
belangrijke informatiebijeenkomst die meer duidelijkheid kan
opleveren over de plannen.
Zie hiervoor ook het artikel in deze Aller-Lei van de ontwikkelaars van het project.
H.A.

Heemkundekring
Teterings Erfdeel
Ruilbeurs in Museum de Stee
Een ruilbeurs is een leuke manier om gezellig
contact te maken en bepaalde items met elkaar
te ruilen. Het is doorgaans een uitgelezen kans

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

om je waardevolle verzameling aan te vullen.
Die kans wordt u geboden op zondag 8 mei tussen 14.00 uur
en 16.00 uur in Museum de Stee. Daar kunt u ervoor zorgen
dat uw verzamelboek ‘Teteringen, Veranderingen in de Tijd’ er
al veel sprekender gaat uitzien.
Indien u dubbele plaatjes heeft dan kunt u die één op één ruilen met de dubbele plaatjes van een ander en uit de beperkte
voorraad van de Heemkundekring, zodat u weer een stukje
dichter bij een compleet boek bent.
Het is voor het ruilen handig als u de plaatjes op nummervolgorde aanbiedt.
Er zijn bestuursleden en vrijwilligers aanwezig om u te helpen.
Het museum bevindt zich in Heemschuur de Stee op het Zuringveld 1a in Teteringen. Veel succes!

De Huiskamer

Ook u die dit leest is
welkom in de Huiskamer!
10 mei is onze laatste bijeenkomst voor de zomer in ’t Web.
Omdat het de laatste bijeenkomst is hebben wij een bijzondere gast uitgenodigd en wel de heer Dries Oomen, zanger,
muziekleraar, gitarist en nog zoveel meer. Dries komt voor ons
optreden en zal muziek maken en de muziek voorzien van
zang. U mag dit niet missen!
Vanaf volgende week komen wij dus weer bij elkaar in de
Dorpsherberg t/m 13 september 2022.
17 mei is de eerste Huiskamerbijeenkomst van de zomer in
de Dorpsherberg; misschien op het terras maar wij houden
rekening met een bijeenkomst binnen.
Graag tot ziens.

Biloute! Festival in ‘t Web

Om te luisteren, om gelijkgestemden te ontmoeten in een ontspannen sfeer en om regionale muzikanten een podium te bieden. Dat
is het uitgangspunt van dit Biloute! Festival.
Country-en folkband Biloute!, tevens naamgever van het festival, heeft in 2019 al een feest georganiseerd voor haar fans
en muziekvrienden. Dit was een groot succes. Door Corona
kon het festival in 2020 en 2021 niet doorgaan. Maar nu is het
dan weer zover. Op 21 mei in Dorpshuis ’t Web van 11.30 tot
24.00 uur. Op twee podia zullen maar liefst zo’n 15 verschillende muzikale acts plaatsvinden. Muziek van lokaal bekende
en minder bekende solisten. Voor elk wat wils.
Wij nodigen iedereen uit, de toegang is gratis!

Dorpsmaaltijd 2022

We zijn alweer druk bezig met de organisatie van de Dorpsmaaltijd 2022!
Zet zaterdag 3 september 2022 vast
in uw agenda. Het belooft weer een
superleuke middag te worden. In de
volgende uitgave van de Aller-Lei maken we meer bekend
over de start van de kaartverkoop. Hopelijk tot dan!

Mama Café Teteringen

Het Mama Café is voor ouders/verzorgers en kinderen van
0 tot 6 jaar. Wij komen één keer in de maand samen tussen
10.00 uur en 12.00 uur in Dorpshuis ‘t Web.
Op woensdag 18 mei komt voorleesconsulent Myra van
Boekstart voorlezen aan de kleintjes. Daarnaast kan zij ouders/ verzorgers meer informatie geven over het belang van
voorlezen aan je kind. Deze activiteit is in samenwerking met
Kober Kinderopvang.
Iedereen is van harte welkom! Er is vrije inloop, maar de activiteit begint om 10.30 uur. Entree is gratis!
Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig langs! Voor vragen kan
je mailen naar mamacafeteteringen@gmail.com Actuele informatie is te vinden op facebook.com/mamacafeTeteringen
of Instagram. Hopelijk tot ziens bij het Mama Café!

Take away!

WOENSDAG T/M VRIJDAG GEOPEND
VAN 17.00 TOT 20.00 UUR
EN IN HET WEEKEND VAN 12.00 TOT 20.00 UUR

OF SCHUIF AAN BIJ RESTAURANT GROEN
WWW.RESTAURANT-GROEN.NL

WOENSDAG T/M VRIJDAG
VANAF 17.00 UUR GEOPEND
EN IN HET WEEKEND VANAF 12.00 UUR
MEERBERG 41 | TETERINGEN | 076 886 0680

Strippenkaartactie
Deal van de maand: Mei

18 holes baan: Nu € 415,100 strippen voor de 18 holes
wedstrijdbaan.
Normale prijs € 465,-

Par-3 baan: Nu € 260,-

60 strippen voor de Par-3 baan.
Normale prijs € 310,-

Bekijk de voorwaarden op
www.landgoedbergvliet.nl
Landgoed
Bergvliet
| Salesdreef|2076
| Oosterhout
MEERBERG
41 | TETERINGEN
886 0680

Harmonie Euphonia
Teteringen
OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia Teteringen zal (indien van tevoren
aangemeld via het mailadres: metalen@harmonie-euphonia.info) op zaterdag 14 mei tussen 09.00 uur
en 11.00 uur weer oude metalen ophalen in regio Teteringen.
Tussentijds oude metalen inleveren kan ook. Zelfs als u buiten
regio Teteringen woont. Stuur een mail (indien mogelijk met
foto) naar: metalen@harmonie-euphonia.info
Oude metalen inleveren kan ook bij Fietsen Breda - Peter van
den Broek, Tilburgseweg 1 in Breda.

Thuisnietouwe zoekt muzikanten

In Teteringen oefent wekelijks op dinsdag van 20.00 uur tot
22.00 uur een groep van 16 enthousiaste muzikanten. Dit gebeurt al ruim 15 jaar en ondertussen is deze band bekend in
de regio. Gezelligheid en plezier zijn belangrijk, maar ook het
steeds beter worden als band is een streven.
De repetitie is in ‘t Web in Teteringen.
Het eerste uur van deze repetitie wordt er samen met de dirigent hard gewerkt aan nieuw repertoire. Na een welverdiende
pauze worden de bekende nummers herhaald.
Thuisnietouwe treedt op met Carnaval maar ook door het
jaar heen op braderieën en kapellenfestivals. Graag breiden
ze hun huidige bezetting uit met een of meerdere trompetten
maar ook andere muzikanten zijn van harte welkom.
Kom een keer kijken en luisteren! Je bent van harte welkom!
Kijk ook eens op de Facebookpagina of de website.
Voor informatie en/of het maken van een afspraak kun je
contact opnemen met de secretaris, Philip Lijmbach, tel.: 0683811866. Je kunt natuurlijk ook een mail sturen naar info@
thuisnietouwe.nl Hopelijk tot ziens!

landen, droge weiden, poelen, bosjes en er staan bomen. In
2007 zijn in het deel van het gebied, de Castelreesche heide
genaamd, een aantal werkzaamheden uitgevoerd waarbij de
vennen zijn hersteld. Het levert een rijke vegetatie en een bijzondere vogelstand op.
Het thema van de vogelwandeling is ‘vroege fluiters’.
De vallei van het Merkske is een uitstekend gebied voor zeer
veel verschillende vogelsoorten. Het biedt volop voedsel en
er zijn goede broedplaatsen. In het voorjaar worden er meer
vroege fluiters waargenomen dan in het najaar.
Vertrek om 08.00 uur. De vogelwandeling duurt ± 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-stadsplantenwandeling Zandberg

Zondag 15 mei wandelen de natuurgidsen
van IVN Mark & Donge door de Bredase wijk
Zandberg op zoek naar natuur. We gaan samen speuren naar
alles wat spontaan groeit en bloeit in de stenige omgeving.
Wilde planten vestigen zich op de vreemdste plaatsen; op het
dak of in een keldergat, langs de gevel, rond een lantaarnpaal, in de goot en tussen stoeptegels. Fascinerend hoe elk
stukje kale grond door de natuur bezet wordt.
Bloeiende planten trekken allerlei insecten aan, zoals hommels, bijen en vlinders. Vogels komen op de insecten, hun
larven en de plantenzaden af. Zo zorgen wilde planten, insec-

IVN vogelwandeling langs
het Merkske en op de
Castelreesche heide
Op zondagochtend 8 mei maken de natuurgidsen van IVN Mark & Donge een vogelwandeling langs het
Merkske en op de Castelreesche heide.
Het Merkske is een sterk meanderende laaglandbeek en
vormt voor een deel een natuurlijke grens tussen Nederland
en België. Het Merkske ontspringt in België en kabbelt rustig
naar de Mark in Nederland. In het beekdal liggen natte hooi-

L. v.d. Westen Montage
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

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

de Volgende
Aller-Lei
verschijnt
op 18 mei a.s.
ten en vogels voor een gevarieerde flora en fauna, midden
in de stad.
Laat u verrassen door de natuur bij u voor de deur en om
de hoek en wandel met ons
mee.
Neem een loep of vergrootglas mee en er gaan werelden
voor u open!
Wilt u meer weten over stadsplanten in Breda, kijk dan op
de website www.stadsplantenbreda.nl
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
49ste Nationale Molendag

Naar de molens!

Op 14 en 15 mei 2022 is het
weer Nationale Molendag,
het belangrijkste molenevenement van Nederland. Honderden oude wind- en watermolens door heel Nederland
openen hun deuren om bezoek te ontvangen. Vereniging De Hollandse Molen,
organiseert het evenement
jaarlijks, samen met het Gilde
der Vrijwillige Molenaars.

KERKNIEUWS

Bloemisterij

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 8 mei
09.30 uur Woord- en Communieviering - werkgroep Liturgie
overweging dhr. Mart van Nijnatten - Willebrordkoor
Intenties Cornelia Schoenmakers e.v. Antonius van den Boer (jgt);
Annie Martens ev. Joop Valk; Jeanne Biemans w.v.
Jan Biemans; Anton Verschueren; Ben Hoogelander;
Wim v. Harmelen, w.v. Marijke van Harmelen- Tegelaers;
Jan van Gurp; overl. fam. van Gurp-van Dongen.
Donderdag 12 mei
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - R. Supardi
Zaterdag 14 mei
13.30 uur Eucharistie - Eerste Communie viering - R. Supardi
Zondag 15 mei
09.30 uur Eucharistie - Eerste Communie viering - R. Supardi
Intenties Mart Pijpers; Nico Smits; ouders Pieter van Beek en
Catharina Maas en zoon René; Jan de Wijs en echtg.

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

Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 - Breda
T 076-5416122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com

zie ook www.ingridmeester.nl

op het gebied van:

VERWEIJ ELECTRIC
SOLUTIONS
Elektro installateur
T 076-5621718
Hoge Stee 12 - Teteringen
www.v-e-s.biz

Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Jumbo
Teteringen

Steenbergen 15

Voor al uw
werkzaamheden
4847AR
Teteringen
op het
gebied
van:
Tel.:
076-2600062

Scheperij 3
4847 EZ Teteringen
T 076 - 5794160

Mob.: 06-51563975

Loodgieterswerk
www.michelzandvliet.nl
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

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

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
Tandprothetische Praktijk

Rob Luijten
Espakker 1 rood
4847 HD Teteringen
T 076 - 5715712

Kindercentrum

Belle Fleur
Arnold Janssenlaan 150
4847 DK Teteringen
T 076 - 2310000
www.bellefleur.nl
teteringen@bellefleur.nl

Pedicurepraktijk

M. de Voort
Kampakker 37
4847 SB Teteringen
T 076 - 5873999
info@mdevoort.nl

Francien de Wijs-v.d. Eng; Rob Hilders e.v. Helma Tax;
Joke van Zon e.v. Wim Snoeren; Wim van Harmelen, w.v.
Marijke van Harmelen-Tegelaers.
Donderdag 19 mei
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - R. Supardi
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 08 en 15 mei 11.00 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

Vieringen Protestantse Gemeente, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 08 mei 10.00 uur: Ds. H. Val.
Zo. 15 mei 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 08 mei 10.00 uur: Ds. C. Nieuwenhuizen.
Zo. 15 mei 10.00 uur: Ds. M. Luteyn, Tilburg.
Katjeskelder
Zo. 08 mei 09.00 uur: H. de Bruijn.
Zo. 15 mei 09.00 uur: Ds. E. Fockens, Terheijden.

Bied een kwetsbaar kind
wat Brabantse gastvrijheid

Elk jaar komen er honderden kinderen uit verschillende Europese landen op vakantie bij Nederlandse gezinnen via Europa
Kinderhulp. Zo’n vijftig van deze kinderen verblijven bij Brabantse vakantiegezinnen. Voor deze zomer zoeken wij nog
nieuwe vakantiegezinnen in Noord-Brabant voor kinderen uit
Duitsland, Frankrijk en Nederland.
Lijkt het jou leuk om deze zomer een kwetsbaar kind een onbezorgde zomer te geven?
Kijk dan op www.europakinderhulp.nl voor meer informatie.

Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger
Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout
0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl
Voor iedereen, wel of niet verzekerd

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Uit het pastoraal team
Vrijdag 4 maart 2022 maakte Paus Franciscus de heiligverklaring van de Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma
bekend. Op zondag 15 mei zal de officiële heiligverklaring
plaatsvinden in Rome.
Titus Brandsma werd 23 februari 1881 geboren in Ugoklooster (nabij Bolsward) als Anno Sjoerd Brandsma. Titus werd zijn
kloosternaam bij het intreden bij de orde der karmelieten, en
ook de naam van zijn vader. Het meest bekend – en geëerd
– is Titus ongetwijfeld door zijn heldhaftige verzet tegen de
nationaal-socialistische bezetting en zijn dood in het concentratiekamp van Dachau. Maar Titus was veel meer dan een
verzetsheld. Titus Brandsma, van held tot Heilige.
Na zijn doctoraat aan de Gregoriana in Rome (1909) bracht
Titus veertien jaar door in Oss, waar het studiehuis van de
Karmel was gevestigd. Naast zijn docentschap aan jonge karmelieten in opleiding, werd hij actief in het maatschappelijke
leven van de stad. Veel aandacht kreeg hij als journalist en als
hoofdredacteur van De stad Oss, dat hij een nieuw profiel gaf.
Verder richtte hij het tijdschrift Carmelrozen op, vooral gericht
op spiritualiteit, waarvoor hij een groot aantal artikelen schreef.
Titus heeft het gevaar van het opkomende nationaal-socialisme al vroeg doorzien en besteedde er verschillende colleges aan. In samenspraak met Kardinaal de Jong spoorde
hij tijdens de bezetting de katholieke kranten en tijdschriften
aan om advertenties te weren van organisaties die dichtbij
de nationaal-socialistische ideologie stonden - een actie die
de bezettende overheid in het verkeerde keelgat schoot. Het
leidde tot zijn arrestatie in januari 1942, gevolgd door een
martelgang langs Scheveningen, Amersfoort en Kleve, die
zou eindigen in Dachau.
Talloze getuigenissen leren ons dat Titus ondanks de extreme
omstandigheden standvastig overeind bleef op zijn geestelijke
weg. In zijn cel in Scheveningen, zijn ‘betere’ kloostercel, vond
hij de ware eenzaamheid die hij in het klooster nooit had ervaren. In de verschillende kampen was hij een voorbeeld voor
zijn medegevangenen, die hij ondersteunde in het behoud
van hun innerlijke waardigheid. Totaal uitgeput door de barre
omstandigheden overleed hij op 26 juli 1942 in het concentratiekamp. Zijn heldhaftige houding in zijn gevangenisjaren was
doorslaggevend voor zijn zaligverklaring in 1985.
P. Richard Lobo SVD
Roepingenzondag
Op 8 mei is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag
voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO) maakte voor deze gelegenheid een video waarin
verschillende mensen vertellen wat hen de grootste vreugde
in hun roeping geeft en of zij konden vertellen wanneer zij voor
het eerst verliefd werden op God.
“Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om
voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op
Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw,” zo benadrukt de
voorzitter van het IRO Patrick Kuipers, rector van de priesteropleidingen het Ariënsinstituut en Bovendonk.
Het IRO is het landelijk samenwerkingsorgaan van bisdommen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen, dat elk
jaar materiaal uitbrengt om de aandacht voor en het gebed
om roepingen te bevorderen. Het thema is dit jaar: ‘Vreugde
verbindt’. Rector Kuipers: “Het is een oproep om ons in het
nadenken over, het bidden voor en het begeleiden van roepingen vooral te laten leiden door de vreugde die een roeping

teweegbrengt in het hart van degene die geroepen wordt.”
Er zijn posters en gebedsprentjes verspreid in de parochies
en kloosters, ook is is er een video gemaakt waarin priesters,
diakens en religieuzen iets vertellen over de vreugde die hun
roeping hen geeft.
Aan het begin van zijn pontificaat schreef paus Franciscus in
zijn apostolische exhortatie Evangelii gaudium: “De vreugde
van het Evangelie vervult het hart en het hele leven van hen
die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem,
worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de innerlijke
leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde
altijd geboren en herboren” (nr. 1). Wie aangestoken is door
die vreugde kan volgens rector Kuipers niet anders dan deze
doorgeven aan de mensen om hem heen. “En dan zullen we
merken dat vreugde verbindt. De Kerk van de toekomst heeft
mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn,
echte vreugdebodes die mensen bij elkaar brengen rond de
persoon van Jezus Christus.” In een video wordt ook diaken
Anton Janssen kort geciteerd. Bekijk ook het uitgebreidere
interview met diaken Janssen. Meer informatie over Roepingenzondag: www.roeping.nu
49ste Nationale Molendag op 14 en 15 mei

Kom naar de molen!

Op 14 en 15 mei 2022 is het weer Nationale Molendag, het
belangrijkste molenevenement van Nederland, mede mogelijk
gemaakt door de VriendenLoterij. Honderden oude wind- en
watermolens door heel Nederland openen weer hun deuren
om het bezoek te ontvangen. Vereniging De Hollandse Molen, belangenvereniging van alle nog werkende oude molens
in Nederland organiseren het evenement jaarlijks, samen met
het Gilde der Vrijwillige Molenaars.
Molenaars en molengidsen staan overal te popelen om hun
bezoekers van alles te vertellen en veel te laten zien van dit
oer-Hollandse levende monument. Bovendien worden bij een
groot aantal plaatsen feestelijke activiteiten georganiseerd.
Voor kinderen is ligt er een leuke cadeautje klaar. Op www.
nationalemolendag.nl zijn alle deelnemende molens te vinden
Grote variëteit
Nederland heeft molens in allerlei soorten en maten én functies. Van kleine ‘spinnenkoppen’ tot grote stellingmolens, houten standerd- en wipmolens, achtkante grondzeilers en ronde
stenen molens enzovoort. Dat molens graan kunnen malen en
water kunnen verplaatsen is algemeen bekend. Maar molens
malen ook mosterd en zelfs krijt, kunnen olie slaan en hout zagen. Elke molen is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat duizenden vrijwilligers actief zijn in
molenland. Als vrijwillig molenaar, maar ook als molengidsen,
in educatieteams of in molenwinkels waar meel, mosterd, olie,
en meer molenproducten worden verkocht. Tijdens de Nationale Molendagen delen al deze liefhebbers graag hun passie
en wordt een oproep gedaan aan andere enthousiastelingen.
Er zijn ook kleine juweeltjes. Bijvoorbeeld de recent gerestaureerde tjasker (foto) in Nationaal park Weerribben-Wieden bij
Jonen. Alleen op de fiets en via een trekpontje te bereiken
draait de kleine molen stoer in het prachtige landschap.
Extra activiteiten tijdens Nationale Molendag
Op Nationale Molendag is voor iedereen wat extra’s te beleven. Sommige zijn jarig, zoals de Hompesche Molen in Stevensweert (L), die 300 jaar wordt. Bij veel korenmolens worden pannenkoeken gebakken. Ook is er vaak muziek, wordt
er een springkussen voor de kinderen neergezet of zijn er
boeken- of plantjesmarkten.
Wie een keer wil ontbijten op de stelling met een prachtig uitzicht kan op zaterdag naar molen De Hoop in Zoetermeer.
Verschillende molens zijn ook met een pendelbootje te bezoeken en zo vanaf het water te bewonderen, bijvoorbeeld in
Leiden en in Rijpwetering (ZH).
Een aantal molens doen mee aan “Mills on the air”waarbij
zendamateurs verbonden zijn met andere zendamateurs
overal ter wereld. En met elkaar vanaf de Broekdijkmolen in
Warmond (ZH), de Oude Molen in Fijnaart (NB) en De Een-

dracht in Gieterveen (D).
Op veel molens zijn verhalenvertellers te beluisteren. Bijvoorbeeld in Weert bij de Sint Anna (L), in Utrecht bij Rijn en Zon
en bij de Noordmolen in Ambt Delden (Ov). Bij de Noordmolen
kunt u bovendien leren hoe u olie kunt slaan.
Welke molens zijn open?
Nationale Molendag is een evenement dat niet veel moleneigenaren willen missen. Soms doen zich omstandigheden voor
waardoor een molen toch een jaar moet overslaan. Zo zijn
langs de Limburgse Maas bijvoorbeeld niet alle gevolgen van
de overstromingen in 2021 achter de rug. Op andere plaatsen
is er juist extra groot feest, omdat de restauratie succesvol is
afgerond. Zo is de Ceres in Bovenkarspel (NH) na de dramatische brand in de Nieuwjaarsnacht van 2020 gelukkig nu volledig gerestaureerd. De molen werd recent feestelijk geopend
en doet op Nationale Molendag weer mee.
Op de site www.nationalemolendag.nl zijn de bijzonderheden
en de openingstijden van alle deelnemende molens te vinden.
In aanloop naar Nationale Molendag komen daar steeds meer
molens bij. Ook zijn er fiets- en wandeltochten te vinden.
Molenquiz en Fotowedstrijd
Ook online wordt Nationale Molendag gevierd. Er is een molenquiz, waarmee een molenarrangement ter waarde van
€450 kan worden gewonnen. De gelukkige winnaar mag overnachten en dineren in een bijzondere omgeving. Daarnaast
is er een fotowedstrijd, waarvoor Junioren en volwassenen
hun molenfoto’s kunnen inzenden. In de week na Nationale
Molendag bepalen de publiekstemmers via de site welke fotografen het molenarrangement winnen. Onder de stemmers
wordt een molenarrangement verloot.
Meer weten?
De Nationale Molendag wordt georganiseerd door vereniging
De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillig Molenaars,
financieel ondersteund door de VriendenLoterij.
Het volledige programma voor Nationale Molendag is te vinden op molens.nl

Vocaal Ensemble Novafonie
zoekt nieuwe leden

Het koor uit de Haagse Beemden werkt op het moment aan
‘Project 20’. Daarbij staat a capella koormuziek centraal uit de
twintiger jaren van verschillende eeuwen. Zoals muziek van
Diepenbrock en Stanford uit de jaren twintig van de vorige
eeuw. Maar ook onze huidige eeuw komt aan bod met muziek
van onder anderen Ola Gjeilo en Karl Jenkins. De uitvoering
vindt plaats in november 2022 in Breda. Novafonie biedt ook
de mogelijkheid om op projectbasis met dit programma mee
te zingen.
Requiem van John Rutter
Daarnaast zingt Novafonie het Requiem van de hedendaagse
Engelse componist John Rutter (1945). Het gaat om de uitvoering voor koor, solist en instrumentaal ensemble. Een heel
bijzonder werk waarin verschillende stijlen - van gregoriaans
tot jazz - elkaar ontmoeten!
Repetities en aanmelden
Je kunt je nu aanmelden voor dit zangproject via novafonie@
gmail.com. Er is op het moment vooral behoefte aan (hoge)
sopranen en (hoge) tenoren. Enige zangervaring wordt gevraagd. Voor bladmuziek en oefenfiles wordt gezorgd. Kom
een keer vrijblijvend een avond meezingen en sfeer proeven.
De koffie staat klaar!
Repetities zijn iedere donderdag van 20.00 uur tot 22.15 uur
in Buurthuis Gageldonk, Gageldonksepad 5 te Breda (Haagse
Beemden). Meer info op http://novafoniebreda.nl/
Vocaal Ensemble Novafonie
Novafonie is een a capella kamerkoor o.l.v. dirigent Alice Roes
en bestaat al ruim dertig jaar. Op het repertoire staat muziek
van 1600 tot heden, van klassiek tot hedendaags. Bij het koor
staat zingen met plezier en op niveau voorop. Ieder jaar geeft
het koor een concert in Breda. Daarbij gaat Novafonie regelmatig de samenwerking aan met bijvoorbeeld een dansgezelschap of een toneelvereniging.

Sportintroductie 60+

Samen bewegen voor 60-plussers

Breda Actief wil graag dat alle Bredanaars lekker in hun vel
zitten. Voor Bredase 60-plussers die het lastig vinden om te
gaan bewegen, niet weten wat de mogelijkheden zijn, moeite
hebben met bewegen of fitter willen worden organiseert Breda Actief in samenwerking met wonen met gemak en beweegaanbieders in de wijk de sportintroductie 60+.
Het is een 8 weeks programma waarin Bredanaars verschillende beweegmogelijkheden kunnen ervaren en beoefenen.
Samen ontdekken wat passend is. Bovendien is het gezellig
om dit samen met buurtgenoten te doen. Na afloop is er nog
gelegenheid om gezellig iets te drinken.
Programma
Het introductieprogramma start op woensdag 11 mei en de
laatste keer is op woensdag 29 juni. Het tijdstip is van 10.00
uur tot 11.00 uur in de Drie Linden, Heisprong 15 4841 NA
Prinsenbeek. Kosten zijn € 25,00 voor het gehele programma.
Aanmelden
Inwoners die geïnteresseerd zijn kunnen zich telefonisch aanmelden vóór 3 mei op het nummer 076 –523 35 55 of via
joan,kuipers@breda-actief.nl. Na aanmelding ontvangt de
deelnemer een bevestiging met de benodigde informatie.
Verbroedering in de regio door judo-samenwerking

53e ronde bij Bliemer Arashi

In de gymzaal aan de Markkant in Vrachelen werd na 2 jaar
opnieuw het 500-punten-judotoernooi georganiseerd door
Bliemer Arashi Sport. Met deelnemers uit Breda (JV Haagse
Beemden en Arashi), Teteringen (Arashi), Made (JC Made),
Oosterhout (Arashi), Terheijden (Haragei), Heusdenhout (Arashi), Zevenbergen (JVZ), Boeimeer (Arashi), Zandberg (Arashi)
en Lage-Zwaluwe (Hirundo) streden 140 deelnemers in 28
poules op maandag 2e Paasdag om de begeerde judopunten. In Straatsburg won oud-judoka van Arashi, Vera Wandel
de Europcup onder 18 jaar.
Met 40 deelnemers van Bliemer Arashi Sport zelf, werden er
meteen door 9 judoka’s van Arashi de eerste prijs gewonnen
en werden er 8 judoka’s tweede! Bij het 500 puntentoernooi
kan men bij iedere 50 punten een medaille verdienen en bij
elke 100 punten een nieuwe beker verdienen. Bij 500 punten ontvangt men de gouden beker er mag men niet meer
deelnemen. Men is dan klaar voor het nog grotere werk, want
tussentijds kan men aan andere instaptoernooien deelnemen.
Arashi was deze keer voor de 10e maal gastheer en wist met
al de vrijwilligers (arbiters, klokkers, schrijvers, koffie, administrateurs en EHBO) opnieuw een fantastisch evenement
te organiseren. Bij de jongste jeugd werd veel gescoord met
hakbijlen en bij de oudere jeugd zagen we mooi grondwerk.
De oudste deelnemers lieten spectaculair judo zien met overnames, combinaties en tactiek. Genieten dus voor de ouders,
liefhebbers en kenners! De 200 puntenbeker werd binnengehaald door Sven Velthuis (Heusdenhout). De 300 puntenbeker werd gewonnen door Pim Oerlemans (Oosterhout). De
gouden 500 puntenbeker was er voor Elof Henckens die nu
klaar is met dit systeem. De volgende Arashi-judoka’s wisten
de hoogste trede van het podium te behalen (1e plaatsen):
Jax van Gils (Oosterhout), Lennon Boer (Teteringen), Emma
de Graauw (Oosterhout), Chris van Bodegom (Teteringen),
Colin van Loon (Oosterhout), Daan Rollé (Boeimeer), Beau
Duchemin (Oosterhout), Elof Henckens (Oosterhout) en Pim
Oerlemans (Oosterhout). Tweede werden: Owen de Graauw
(Oosterhout), Noah Pranger (Heusdenhout), Nant v.d. Bogaard (Oosterhout), Merijn Wurth (Boeimeer), Isaiah Rakic
(Heusdenhout), Luka Katic (Oosterhout), Pepijn van Loon
(Oosterhout) en Noah v.d. Berg (Oosterhout). In Straatsburg
wist Vera Wandel na de Europacup in Tsjechië vorige maand
nu ook hier de Europacup te veroveren. Hiermee heeft ze haar
2e ticket binnen voor de Europese kampioenschappen onder
18 jaar! Ook staat ze nu nr. 1 op de wereldranglijst! Sinds enkele jaren heeft Wandel Arashi verruild voor een grotere club
met een toegewijde coach van wereldniveau. Op woensdag

problemen, zij kunnen het goed gebruiken om even onbezorgd kind te kunnen zijn. Tijdens de vakantie gaat het dan
ook niet om dure uitjes, maar om tijd en aandacht. Lekker een
stuk fietsen, samen knutselen of een middagje zwemmen;
het zijn de kleine dingen die het doen. Veel gezinnen nodigen
Bied een kwetsbaar kind
jaren achtereen hetzelfde vakantiekind uit, waardoor er een
hechte band opgebouwd kan worden.
wat Brabantse gastvrijheid
Elk jaar komen er honderden kinderen uit verschillende Euro- Extra vakantiegezinnen gezocht
pese landen op vakantie bij Nederlandse gezinnen via Europa Door corona konden de reizen de afgelopen jaren niet alleKinderhulp. Zo’n vijftig van deze kinderen verblijven bij Bra- maal doorgaan. Daarom zijn er helaas wat vakantiegezinnen
bantse vakantiegezinnen. Voor deze zomer zoeken wij nog gestopt. Voor dit jaar zijn de perspectieven gunstig en zijn wij
Helpt
mee aan eeninmooi
Willem-Alexanderpark?
nieuwe uvakantiegezinnen
Noord-Brabant
voor kinderen uit op zoek naar nieuwe vakantieouders in Noord-Brabant!
Lijkt het jou leuk om deze zomer een kwetsbaar kind een onDuitsland, Frankrijk en Nederland.
bezorgde zomer te geven?
Tijd en aandacht
Op
woensdagavond
14 december
2021
hebben
wij inKijksamenwerking
met de gemeente
Breda
de
dan op www.europakinderhulp.nl
voor meer
informatie.
De kinderen
komen uit gezinnen
met sociale
en/of
financiële
biedt Arashi extra wedstrijdtraining in Oosterhout. Het volgende 500 puntentoernooi is in juli in Lage Zwaluwe. Meer info
www.budokwaiarashi.nl

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 WillemAlexanderplein 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.

S

Han Olden
Secretaris S<ch<ng Willem Alexanderpark
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