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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
WOONAKKER GROTE BELANGSTELLING INFOMARKT
Meer dan 200 bezoekers bezochten de infomarkt in ’t Web. Er waren veel vragen over starters- en seniorenwoningen, maar ook over beschikbare bouwkavels in het bijzonder. Voor wat betreft de seniorenwoningen is er
vraag naar uitvoeringen met een gezamenlijk hofje, of juist met meer met rust om zich heen.
Weer anderen zoeken een appartement. Bij de starters is er behoeften aan woningen in diverse prijsklassen.
Ook vanuit de CPO groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) waren er veel vragen over de mogelijkheden. Vooral werd de wens uitgesproken voor een natuurlijke leefomgeving met gebruikmaking van natuurlijke materialen in een
dorpskarakter. Veel ontmoetings- en speelplekken. Ook het in- en uitgaande verkeer kwam aan de orde.
Eind dit jaar volgt de bestemmingsplan procedure en ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
MEULENSPIE MET MIDDENDURE APPARTEMENTEN
Tegelijkertijd was er in de Dorpsherberg informatie te verzamelen over de appartementen die daar naast de Curio-Scala zijn
gepland. Aan de architectuur is in het plan veel aandacht besteed om die in het hele Meulenspieplan goed te laten passen.
WILLEM-ALEXANDERPARK
De gedaanteverwisseling op het WAP gaat gestaag verder. 12.000 Plantjes zijn, binnen enkele dagen, door vrijwilligers in het
park aangebracht en de contouren worden al heel duidelijk zichtbaar. Op 16 juni zal al een deel van het park kunnen worden
gebruikt door het Hittegolffestival. Het geheel zal in augustus/september worden opgeleverd. We gaan er een groot feest van
maken. Details in een van de volgende Aller-Lei’s en op www.dorpsraad-teteingen.nl
DORPSPLATFORM
Heb je steun nodig bij leuke plannen in jouw straat of wijk, dan kun je daar organisatorische en/of financiële ondersteuning voor
krijgen. Er is weer een bijeenkomst van het DPT op 23 mei in ’t Web. Een gezellige week allemaal.
Van 31 mei tot en met 3juni

De 43e avondvierdaagse
komt er aan!

Na 2 jaar staat de Avondvierdaagse van Teteringen weer op de agenda. We gaan lopen
van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni. Omdat er niet voldoende vrijwilligers zijn is er geen 15 km meer. U heeft nu de keuze
uit de volgende afstanden: 2,5 km, 5 km of 10 km.

De start is op dinsdag en woensdag vanaf de speelplaats van
de Helder Camera school aan het Zuringveld tussen 18.00
uur en 18.30 uur.
Op donderdag starten we ook tussen 18.00 uur en 18.30 uur,
dan is de vertrekplaats het Willem Alexanderplein.
Op de slotavond vertrekken we ook vanaf het Willem Alexanderplein maar er zijn andere vertrektijden. De 10 km-lopers
starten om 18.00 uur, de 5 km starten om 18.30 uur en tot
slot vertrekken om 19.00 uur de 2,5 km lopers.

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
Via de Hoolstraat lopen alle afstanden dan naar de dik verdiende medaille. De Teteringse winkeliers hebben toegezegd
met een traktatie langs de route te staan.
Op de slotavond zullen enkele muziekkapellen weer voor een
gezellige sfeer zorgen.
Je kunt je inschrijven op maandag 30 mei in Dorpshuis ’t Web
tussen 18.00 uur en 20.00 uur het inschrijfgeld is dan € 4,00.
Dinsdag 31 mei op de eerste avond kan je ook nog inschrijven vanaf 17.30 uur maar dan betaal je € 5,00.
Wij hopen dat er veel kinderen met hun vriendjes of vriendinnetjes, misschien opa en oma of ouders meelopen en genieten van al wat Teteringen te bieden heeft.
De organisatie gaat er van uit dat jonge kinderen altijd onder
begeleiding lopen.
Als u niet meeloopt wilt u misschien wel vrijwilliger worden
bij de Avondvierdaagse! Voor het laatste nieuws zie de site:
www.avondvierdaagseteteringen.nl

De Huiskamer

17 mei was weer de eerste Huiskamerbijeenkomst van deze zomer in de Dorpsherberg.
24 mei hebben wij een inleiding vanaf 15.00 uur
door Lex Merlijn van Tools to Work (u weet wel
de vroegere Derde Wereld Werkplaats).
Op 31 mei is er op het terras (of binnen) ontmoeting.
Tot ziens in de Dorpsherberg vanaf 14.00 uur

Tweede Ruilbeurs
in Museum ‘de Stee’

Op de eerste ruilbeurs op 8 mei waren 195
enthousiaste bezoekers aanwezig. Een groot
aantal van hen konden de nog ontbrekende
plaatjes bemachtigen, anderen kwamen door
het ruilen een eind in de goede richting.
Een herkansing wordt u geboden op zondag 22 mei tussen

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

14.00 uur en 16.00 uur in Museum de Stee. Daar kunt u ervoor zorgen dat in uw verzamelboek ‘Teteringen, Veranderingen in de Tijd’ geen blinde vlekken meer aanwezig zijn maar
alleen plaatjes.
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 uiteindelijk
een compleet boek in uw bezit heeft.
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 de Heemschuur ‘de Stee’ op het
Zuringveld 1a in Teteringen. Veel succes!

Sterk Huis

Op 2 juli a.s. opent Sterk Huis voor iedereen haar deuren. Van
13.00 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom om kennis
te komen maken met wat Sterk Huis allemaal te bieden heeft.
Er zijn leuke activiteiten voor kinderen en er zijn natuurlijk lekkere hapjes.
Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij bieden een warme en veilige omgeving waar je terecht kunt met
grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen. De hulp van Sterk
Huis is gericht op: - Ontwikkeling en gedrag
- Opvoeding en ouderschap
- Huiselijk geweld en kindermishandeling
- Seksueel misbruik
- Problemen bij scheiden
- Pleegzorg en gezinshuizen
- Leren en werk
Locatie Laanzicht - Maria Rabbonistraat 7 - Teteringen

Carnavalskapel FFF-Anders

Laten wij ons eens voorstellen: wij zijn FFF-Anders, een gezellige carnavalskapel uit Teteringen. We bestaan momenteel uit
15 leden. Ons repertoire is uiteenlopend van Wim Sonneveld,
via Wilbert Pigmans, DJ Otzi naar Mart Hoogkamer en van
Abba, via Franky Vally naar Queen, zeer gevarieerd dus. We
repeteren elke dinsdag van 20.45 uur tot 22.15 uur in dorpshuis ’t Web en praten na de repetitie graag nog wat na onder
het genot van een drankje.
Carnavalskapel maar buiten carnaval verzorgen we ook geregeld een optredens. Zo hebben we o.a. gespeeld met de
marathon van Rotterdam, Singelloop Breda, Bloemencorso
Zundert groot en klein, Koningsdag in Amsterdam, dorpsloop
in Teteringen en diverse andere binnen en buiten feesten en
activiteiten in ons dorp en omgeving
Zoals ook andere kapellen zijn wij op zoek naar muzikanten
die ons willen komen versterken. Wij zoeken op dit moment
trompetten, trombones, baritons en tenor saxen. Heb je zin
en wil je eens komen kijken, luisteren of nog beter meedoen
dan graag even contact opnemen via fffanders@gmail.com
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Gewijzigde openingstijden:
VAN VRIJDAG T/M ZONDAG
VANAF 16.30 TOT 20.00 UUR

www.tfrietluik.nl | www.restaurant-groen.nl
MEERBERG 41 | TETERINGEN | 076 886 0680

Meld je snel aan
voor de zomerlessen!

De wondere wereld van de tuin

Jubileummarkt Groei en Bloei

Groei & Bloei Breda e.o. is een afdeling van de landelijke vereniging Groei en Bloei.
Om het uitgestelde 60-jarig jubileum alsnog te vieren, organiseren zij op 12 juni a.s. van 10.00 uur tot 17.00 uur een
jubileummarkt. De locatie is het Floralia Park in Oosterhout
aan de Beneluxweg.
Op deze markt is iedereen welkom, de ruim 500 leden met
aanhang, maar ook iedereen die belangstelling heeft voor tuinen, tuinieren, bloemschikken, fotograferen, natuur of klimaat.
Alle clubs binnen de afdeling laten zien waar zij mee bezig
zijn, d.m.v. uitleg van hun activiteiten of door workshops of
demonstraties te geven. Er zijn stands van non-profit organisaties die te maken hebben met de natuur en het milieu. Ook
zijn er standhouders met keramiek, thee, boeken, planten en
plantensteunen. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten,
zoals bloemschikken en het maken van een insectenhotel.
Er is parkeergelegenheid en de toegang is gratis.

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

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 22 mei
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - m.m.v. Consonne
Intenties Bea Hosson e.v. Rob van Herwaarde; Rob Hildes e.v.
Helma Taks; ouders Franciscus Buiks en Anna Snijders;
Anneke Verschueren-van der Rijken; Jan Anssems.
Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag
10.30 uur Eucharistieviering in de Franciscuskerk!
Intentie
o.a. Anneke Verschueren-v.d. Rijken; Karel van Lieshout;
Pastor Adri Verheijden; Herman Damen; Jan Anssems.
Zondag 29 mei
09.30 uur Eucharistieviering - Pater Supardi m.m.v. Cantores
Intenties Anneke Verschueren-van der Rijken; Wim van Harmelen,
w.v. Marijke van Harmelen-Tegelaers; Ton Hendriks en echtg. Geera
Albers; Jan Anssems.
Donderdag 2 juni
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering – R. Supardi
Intenties o.a. Anneke Verschueren-van der Rijken; Jan Anssems.

Hemelvaartsdag
Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Traditiegetrouw
gaan we dan dauwtrappen vanuit de Michael-, de Bethlehemen de Willibrorduskern. Het vertrek is 09.00 uur. Bij aankomst
in de Franciscuskerk is er koffie en/of thee met broodjes.
U kunt zich hiervoor opgeven (vóór woensdag 25 mei) bij uw
parochiecentrum.
Annakapel
Vanaf 18 mei t/m 14 september is de St. Annakapel iedere
woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur geopend voor bezoek.
U bent dan in de gelegenheid de kapel te bezichtigen, een
kaarsje aan te steken of een moment van stilte of persoonlijke
gedachte in acht te nemen.
Met het motto ‘Onder de groene linde’ staat er een kopje koffie of thee klaar om een praatje met elkaar te kunnen maken.
Iedereen is van harte welkom.
Cursus ‘Geloof in kunst’
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de cursus ‘Geloof in
Kunst’ die start op 21 mei in Breda. Deze cursus is bestemd
voor iedere geïnteresseerde en belangstellende. Speciaal
voor mensen die op de een of andere wijze betrokken zijn bij
een kerkgebouw, zoals voor de openstelling, de ontvangst
en gastvrijheid, voor rondleidingen, het schoonhouden, voor
kosters, kerkwachten, leden van bloemengroepen, technische mensen enz. U kunt zich eenvoudig opgeven via de
website van het Sint Franciscuscentrum.
Wat is Hemelvaart?
Het woord zegt het al: het gaat over een vaart naar de hemel. Wie maakte die hemelvaart? Dat was Jezus, de zoon
van God. Wanneer gebeurde dit dan? Veertig dagen nadat Hij
opstond uit de dood.
Denk je nu: hooo eens even… zoon van God? Opgestaan
uit de dood?! Dat is het verhaal over Pasen. Wij pakken hier
het verhaal op na Jezus’ opstanding. Best bizar als je erover
nadenkt. Iemand die je hebt zien overlijden, staat ineens voor
je neus. In de Bijbel (het boek waar al onze historische feiten
vandaan komen) staat ook dat sommige mensen wat tijd nodig hadden om te geloven dat Jezus ‘echt’ was. Geen wonder.
En dan nog veertig dagen op aarde… Jezus liet zich na zijn
opstanding nog vaak zien aan zijn leerlingen. Die leerlingen
zijn de mensen die hem voor zijn dood ‘volgden’. En dan niet
op Instagram. Nee, ze gingen letterlijk overal met hem mee
naartoe. Jezus ging rond om mensen te leren hoe God de
aarde heeft bedoeld en hoe je liefdevol met elkaar omgaat. Hij
deed ook ‘wonderen’ - hij genas mensen van allerlei ziektes

en psychische aandoeningen.
Gedurende die veertig dagen na zijn opstanding bracht Jezus
tijd door met zijn leerlingen en deed hij nog meer wonderen.
Hij vertelde de leerlingen dat zij verder moesten gaan met zijn
werk als Hij er niet meer was. Hij zou namelijk terug gaan naar
Zijn Vader - God - in de hemel. Jezus gaf ze ook de opdracht
om mensen te vertellen over zijn opstanding (de boodschap
van Pasen).
En toen, voor hun ogen, steeg Jezus op naar de hemel. Whoa.
Op de veertigste dag nam Jezus de leerlingen een eindje mee
de stad (Jeruzalem) uit. Hij had ze daarvoor nog gezegd: ‘Ik
zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader wordt ingelost.’ En toen, voor hun ogen, steeg Jezus op naar de hemel.
Whoa. Cliffhanger! De leerlingen schijnen nog een tijdje naar
de lucht te hebben gestaard toen er opeens twee mannen in
witte gewaden (engelen) voor hun stonden: ‘Wat staan jullie in
de lucht te staren? Jezus zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ En met dat
bericht gingen de leerlingen superblij en hoopvol terug naar
de stad. Maar ehm, wat bedoelde Jezus met ‘wat de Vader
heeft beloofd’? Nou… met die cliffhanger blijf je dus achter …
tot Pinksteren!
Triduüm in Sacramentskerk
Op 26, 27 en 28 juli a.s. wordt in de Sacramentskerk weer het
jaarlijkse triduüm georganiseerd. Dit jaar het 84ste.
Nog steeds brengt het triduüm in de Sacramentskerk mensen bijeen die elkaar helpen. Tegenwoordig ligt de nadruk
van het triduüm niet alleen bij zieken maar ook voor mensen
die behoeften hebben aan contact en die daar door het jaar
weinig mogelijkheden toe hebben. Op deze drie dagen van
het triduüm worden de vaste mantelzorgers van onze gasten
ontlast van hun mantelzorgtaak.
Aan de opzet van het triduüm is in de loop der jaren niet zo
veel veranderd: ook vroeger al hielden liturgische plechtigheden en ontspanning, bezinning en plezier elkaar in evenwicht
op een manier die velen aansprak en nog steeds aanspreekt.
En wat ook is gebleven, is de betrokkenheid van de vele vrijwilligers die een week van hun vakantie gebruiken om anderen bij te staan.
Wilt u als vrijwilliger deelnemen, dan kunt u zich aanmelden
via het formulier op www.triduumbreda.nl (pagina vrijwilligers).
Mocht u deze dagen bij willen wonen, dan kunt u zich hiervoor op (laten) geven op dinsdag 28 juni 2022 tussen 10.00
uur en 12.00 uur bij Marjolijn en Helma, tel.: 06 - 82042793;
of download het aanmeldformulier op www.triduumbreda.nl
en stuur dit vóór 28 juni op naar Marjolijn Goos, Burg. Middelaerlaan 19, 4835 EK Breda.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 22 en 29 mei 11.00 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.

De volgende Aller-Lei verschijnt op 1 juni a.s.
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
Protestantse Gem. Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 22 mei: Kerk gesloten.
Zo. 29 mei 10.00 uur: Ds Kuipers.
Protestantse Gem. Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 22 en 29 mei 10.00 uur:
Ds. A. Vlieger.
Katjeskelder
Zo. 22 mei 09.00 uur:
Dr. F. Bosman; Vlijmen.
Zo. 29 mei 09.00 uur:
Ds. R. Wouda, Zwijndrecht.

IVNnatuurwandeling
op het Landgoed
Oosterheide

Op zondag 29 mei maken de
natuurgidsen van IVN Mark &
Donge een wandeling op het
landgoed Oosterheide.
Dit landgoed is een voormalig
heidegebied tussen Oosterhout en Teteringen waar in het
verleden legeroefeningen werden gehouden. De drie bergjes die er werden opgeworpen
dienden als kogelvangers.
Eind negentiende eeuw werd
het gebied beplant met bos.
Bij de aanleg van het bos zijn
70 verschillende boomsoorten gebruikt. Het lijkt daardoor dat je in een park wandelt. In sommige lanen zijn
ongebruikelijke boomsoorten
met elkaar gecombineerd.
Het thema van de wandeling
is danook: Landgoed Oosterheide bos of park?
Het gebied vormt een aantrekkelijk en gevarieerd landschap. Er zijn vennetjes en
amfibiepoelen uitgegraven.
Op de akkertjes worden oude
graansoorten verbouwd en
op de verspreid liggende weilanden groeit en bloeit een grote
verscheidenheid aan bloemen en planten, die allerlei insecten
aantrekken, wat weer gunstig is voor de vogelstand.
Vertrek om 13.30 uur. De wandeling duurt ± twee uur. Als
u mee wilt wandelen, moet u vooraf inschrijven via de website. U ontvangt dan 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

Voor de fietsliefhebbers!

Fietsgilde De Baronie trekt er alweer 2 maanden met enthousiaste fietsliefhebbers op uit. Ze rijden in groepjes van 10 tot
15 personen per gids. Er wordt regelmatig gestopt om uitleg

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

zie ook www.ingridmeester.nl

Wie wil deze zomer helpen met de verzorging van
kleine honden en katten? Mail naar agnesdierenpension@gmail.com of bel 0625121410. (min. 15 jaar)
Alle Teteringen-plaatjes die u mist te koop! 1, 2 of 3 stuks
€ 1,00. 4, 5 of 6 Stuks € 2,00 enz. Bel 06 - 22907992.

APOTHEEK TETERINGEN
G e n e e smiddelen

Willebrordstraat 5
4847 RJ Teteringen
T 076-5711444
apotheekteteringen.leef.nl
info@apotheekteteringen.nl

Bloemisterij

TANKPUNT BV
Ta n k st a t i on

Hoolstraat 44 - 4847 AD Teteringen
T 076-5870856 - bloemisterijaarts.nl
bloemisterijaarts@ziggo.nl

T 076- 5935985
ta nk p unt. nl
i nf o@ ta nk p unt. n l

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

ICKE R S

Café en zaalverhuur
Willem Alexanderplein 4
4847 AL Teteringen - 076-5713202
dorpsherbergteteringen.nl

Studiecoach - trainer
en/of interim-manager
Platte Akker 105-4847 KN-Teteringen
06-39323554 ickers.nl info@ickers.nl

te geven over historie, heemkunde, flora en fauna enz. Verder
zijn er bij iedere tocht één of meerdere stops bij een horecagelegenheid. Neem altijd wat contant geld mee. Soms moet
er per tafel worden afgerekend.
Het programma voor de maanden juni en juli
do 2 juni Bergse Vesting - Intratuin 10.00 uur
za 11 juni Hoogstratenroute - Speelbos 10.00 uur
ma 13 juni Heilige driehoek - Intratuin 12.30 uur
di 21 juni Dijken en welen - Intratuin 10.00 uur
wo 22 juni Midzomeravondtocht - Speelbos 19.00 uur
wo 29 juni Kwekerij - Speelbos 10.00 uur
za 2 juli Eiland van Dordrecht - Intratuin 09.00 uur
do 7 juli Van zand naar zeeklei - Intratuin 10.00 uur
di 12 juli Drimmelen - Intratuin 10.00 uur
do 21 juli Regte heide - Speelbos 10.00 uur
vr 29 juli Waterbeheerroute - Intratuin 09.00 uur
Voor gedetailleerde informatie over de routes zie www.gildebaronie.nl/fietstochten

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

Bijeenkomst Parkinson & Dans

Het Parkinson Café Breda is weer van start. Op 20 mei staat
een bijeenkomst op het programma met als thema Parkinson
& Dans. Bewegen op muziek kan mensen met Parkinson helpen. Het zorgt voor een betere motoriek, meer spierkracht en
een beter evenwicht. Deze middag vindt plaats van 14.00 uur
tot 16.00 uur in ‘t Web (inloop vanaf 13.30 uur). Aanmelden
is niet nodig.
Eirini Kreza van Switch2move laat je ervaren wat bewegen kan
betekenen. ‘Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. We
willen mensen de kans geven hun relatie met hun lichaam te
herstellen. We oefenen bewegingen die hen in het dagelijks
leven kunnen helpen, bij knoopjes vastmaken, tandenpoetsen, maar ook bij freezing.’ Mantelzorgers zien ook de effecten voor henzelf: meer plezier en verbinding, minder stress.
Benieuwd welke voordelen bewegen op muziek voor jou kan
hebben? Kom dan op 20 mei naar het Parkinson Café!

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

Parkinson Café Breda
Parkinson Café Breda is een informeel trefpunt voor mensen
met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantelzorgers.
Elke maand is er een gezellige middag met praktische informatie. Toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid.
Zet ook alvast 24 juni in je agenda. Dan organiseert StiB de
Parkinson Carrousel, met meerdere workshops. Aanmelden
kan via www.stib-breda.nl/agenda

Week van de Jonge Mantelzorger

Van 1 tot 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger.
StiB en Jongerenwerk Breda zetten jonge mantelzorgers deze
week in het zonnetje. Jonge mantelzorgers zelf kunnen deelnemen aan meerdere gratis activiteiten. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.stib-breda.nl/weekjmz
Eén op de vier jongeren is jonge mantelzorger. Ze groeien op
in een gezin waarin een ouder, broer of zus extra zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld door langdurige ziekte, een beperking,
psychische problemen of verslaving.
Veel impact
Veel jonge mantelzorgers weten niet dat ze mantelzorger zijn.
Terwijl de impact groot kan zijn. Concentreren op school is
bijvoorbeeld lastig als je zusje in het ziekenhuis ligt. Of als je
je zorgen maakt over je moeder die eigenlijk niet alleen thuis
kan zijn.
De Week van de Jonge Mantelzorger vraagt extra aandacht
voor deze jongeren. Bij de jonge mantelzorgers, mensen in
hun omgeving én professionals. Bijvoorbeeld via een landelijke én lokale socialmediacampagne.
Wat is er te doen?
In de week van 1 tot 7 juni wordt er landelijk veel georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Maar ook voor professionals
die met deze doelgroep te maken hebben. In Breda staan er
meerdere activiteiten voor jonge mantelzorgers op het programma. Zoals bowlen, dieren knuffelen, minigolf, Crazy88 en
spelen bij Kabonk. Jonge mantelzorgers kunnen zo de situatie thuis even loslaten en ontmoeten leeftijdsgenoten die in
eenzelfde situatie zitten.
Vernieuwd en verrassend veelzijdig

Spanjaardsgat festival 2022

Een écht orkestfestival met dit jaar ‘n Spaans tintje, nieuwe programmaonderdelen en verrassende combinaties.
Het Spanjaardsgat festival komt na drie jaar stilte weer met
een nieuwe editie. Van 1 t/m 6 juni 2022, waaronder het Pinksterweekend, klinkt er weer muziek in de haven van Breda.
Het programma van 2022 heeft een Spaans tintje met onder
andere de Bolero van Ravel, uitgevoerd door het Philips Symfonie Orkest, Belle Perez met het Breda’s Festival Orkest en
het Academie Orkest met flamencogroep Vamos en danser
Herman Bosker.
Een écht orkestfestival
De noodgedwongen pauze van drie jaar heeft het festivalbestuur gebruikt om de opzet van het festival goed tegen het
licht te houden. Relevant zijn en blijven was daarbij het uitgangspunt. Het Spanjaardsgat festival is daarom een écht orkestfestival geworden en ingekort naar zes dagen. Zo blijft de
hoge kwaliteit van de programmering gewaarborgd en biedt
het duidelijkheid aan zowel bezoekers als deelnemers.
Ook de vormgeving is aangepakt, zodat het beter aansluit
bij de verdere professionalisering van het festival. Een festival
voor en door de mensen in en uit Breda, aan het Spanjaardsgat waar de eenden zwemmen. Daarom blijft de eend het
symbool van het festival, maar met meer kleurgebruik om de
veelzijdigheid van het festival te benadrukken.
Nieuw op het programma
Heel veel mensen in Breda en omgeving spelen een instrument. Helaas kunnen zij bijna nooit meer samen op een podium spelen. Daarom biedt het Spanjaardsgat festival amateurmusici, maar ook professionele orkesten en artiesten, een
groot en professioneel buitenpodium. De SaxDag op 4 juni

2022 is daar een goed voorbeeld van. Dit nieuwe programmaonderdeel biedt onder andere een Open-Air-Masterclass
van Benjamin Herman en de mogelijkheid om met het ensemble van het Utrechts conservatorium onder leiding van Johan
van der Linden mee te spelen.
Daarnaast is de afsluiter van het festival nieuw: Breda Zingt.
Lokaal talent, waaronder popkoor B-Vocals, band, groot orkest Caecilia en solisten zorgen ervoor dat honderden mensen gaan meezingen op klassiekers, evergreens, pophits en
eigentijdse liedjes. Maar ook de vaste programmaonderdelen
leveren dit jaar weer verrassende combinaties op. Dennis van
Aarssen (winnaar The Voice 2019) treedt samen met het Marinierskapel op en Euphonia gaat samen met Pater Moeskroen
het muzikale avontuur aan. Kortom, het Spanjaardsgat festival
staat garant voor een verrassend veelzijdig programma.
Over het Spanjaardsgat festival
Met het Spanjaardsgat festival wil de stichting Spanjaardsgat
Breda een bijdrage leveren aan het culturele leven van Breda
en (ruime) omgeving. Het creëert daarom voor amateurmusici
en orkesten de gelegenheid om groots opgezette concerten
te geven op een zeer professioneel buitenpodium. Het festival verbindt alle soorten muzikale activiteiten en wil laten zien
dat Breda trots kan zijn op haar amateurmuziekgezelschappen, de eigen muziekcultuur en lokale podiumkunsten. Het
fungeert als een onafhankelijk platform om het genre pop en
licht-klassieke muziek te presenteren. Cross-overs, verrassende muzikale invalshoeken en een hoge standaard voor de
concerten maken, dat ook het publiek inmiddels weet te vinden. Kijk voor meer informatie op hetspanjaardsgat.nl.

Bredase Smaakmaker Pien Rosmalen

Demissionair wethouder Daan Quaars heeft ‘duizendpoot’
Pien Rosmalen de onderscheiding Bredase Smaakmaker
overhandigd. Zowel haar werk als journalist en programmamaker als haar vele vrijwilligerswerk staat in het teken van verbinding en betrokkenheid.
Het organiseren en voor anderen in de weer zijn, zat er bij Pien
al vroeg in. Zo maakte ze als kind een eigen natuurtijdschrift
waarvan de opbrengst naar een goed doel ging en zette ze
zich op de middelbare school in als buddy voor
aidspatiënten. Voor haar werk trekt ze momenteel een project om Stedelijk Museum Breda toegankelijker te maken voor
mensen die vanuit hun achtergrond minder makkelijk een museum bezoeken. Pien wil dolgraag laten zien dat mensen sterker worden als ze zich gehoord en gezien voelen.
Plezier brengen
Als vrijwilliger kent Breda Pien van uiteenlopende projecten.
Zo was ze jarenlang het aanspreekpunt van de Peejkes, de
publiciteitscommissie van ’t Kielegat en op carnavalsdinsdag
is ze steevast op de Grote Markt te vinden als pannenkoekenbakker.
Tijdens de coronalockdown was ze een van de trekkers van
‘Baas van Breda’, de online stadsquiz waaraan duizenden
stadgenoten plezier beleefden. ‘Ik vind het heel fijn dat ik iets
voor Breda kan betekenen’, vertelt Pien. ‘Als ik ergens kan
helpen, doe ik dat, want als anderen blij zijn, ben ik dat ook.’
Daan Quaars prees het enthousiasme van Pien om zich voor
Breda en de Bredanaars in te zetten. ‘Pien is Smaakmaker
van Breda in hart en nieren. Al jaren. Ik ken haar niet anders
dan dat ze telkens weer gave dingen bedenkt en mensen in
beweging krijgt. Pien denkt in wat er wél kan en het is zo cool
dat zij met haar warmte en aanstekelijke enthousiasme ongelofelijk veel gedaan krijgt! Dus deze heb je zó verdiend, Pien.
Namens het gemeentebestuur: dikke dank je wel!’
Kleur en smaak aan Breda
Sinds vier jaar benoemen de gemeente Breda en Breda Marketing jaarlijks een aantal Bredanaars tot Bredase Smaakmaker omdat zij kleur en smaak toevoegen aan de stad. Smaakmakers zetten zich belangeloos in voor anderen en maken
van Breda een mooiere plek.  
Smaakmakers worden door iemand uit hun omgeving genomineerd. Een vakjury (bestaande uit verschillende Bredanaars

vanuit sport, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.) beoordeelt alle nominaties en beslist wie er tot Smaakmaker wordt verkozen.
Het verhaal van Pien is te lezen op www.bredasesmaakmakers.nl BredaNu maakt van alle nieuwe smaakmakers een
korte documentaire.

Buitenspeeldag 2022

gemeenten en iedereen die spelen leuk en belangrijk vindt op
om een Buitenspeeldag-activiteit te organiseren.
Nickelodeon en Jantje Beton bieden ieder op hun eigen manier een helpende hand bij het creëren van spellen, speelplekken en het organiseren van speelactiviteiten. Daarnaast gaan
zenders Nickelodeon en Nick jr. ieder jaar tijdens de Buitenspeeldag op zwart om buitenspelen te stimuleren. Doe jij dit
jaar ook mee met de Buitenspeeldag op 8 juni?

Maak van héél Noord-Brabant één grote speelplek
tijdens de Buitenspeeldag!
Art Rendez Vous Breda
Na twee coronajaren komt er binnenkort eindelijk weer een Via KOP (Kunstenaars Ontwikkel Platform) kregen kunsteechte Buitenspeeldag! Nickelodeon en Jantje Beton roepen naars Wencke Nilsson en Bas Steens de opdracht om nieuwe
kinderen en volwassenen op om van de bank te komen en in kunstwerken te maken voor de gloednieuwe werkplek voor
de buurt een speelactiviteit te organiseren, zodat zoveel mo- Bredase Tech Start-ups in de B’WISE incubator. Op zondag
gelijk kinderen op woensdag 8 juni gaan buitenspelen. Vol- 29 mei krijg je tijdens de 13e kunstrondgang van Art Rendez
gens onze landkaart kunnen kinderen in Noord-Brabant op Vous Breda de kans om deze plek te bekijken. Tussen 15.00
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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
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