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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
MET WWW.DORPSRAAD-TETERINGEN.NL
KUN JE PRIJZEN WINNEN!
Ga naar de website toe, vul de enquête in en
win. De nieuwe website is nu operationeel. Je
kunt er alles op vinden over Teteringen. Of het
nu gaat om de Teteringse verenigingen, organisaties en clubs, zorg en welzijn, Jeugd en onderwijs of wonen
en bedrijven, het staat er allemaal vop. Maar ook nieuws of
de uitgebreide agenda van alle activiteiten in Teteringen. Wil
je jouw gegevens of nieuws op de website? Stuur dan een
mail naar: secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl en we gaan
je helpen.
HET WILLEM-ALEXANDERPARK groeit en bloeit steeds
uitgebreider. Vrijwilligers van de beheersstichting hebben er al
heel veel plantjes ingezet. 18 Juni vindt daar het Hittegolf-festival plaats en op 3 september de Dorpsmaaltijd. De opening
van het WAP wordt een fantastisch feest voor alle inwoners
van Teteringen. Schrijf al deze data alvast in je agenda. Van
de beheerstichting WAP krijgt u binnenkort uitgebreide informatie hierover. Geweldig wat ze doen.
OOK HET HAENENVELD krijgt een transformatie waar de
hele buurt dan bijeenkomen kan, elkaar ontmoeten, sporten,
leren over de biotoop ter plaatse en….veel evenementen, die
nu al worden voorbereid. Rij of fiets er eens langs. Maar let
op, ook voor de honden is plaats, alleen aangelijnd natuurlijk,
want er lopen veel kinderen rond.
DE WOONAKKER gaat een nieuwe fase in. Nu vast staat
dat er gebouwd kan worden omdat aan alle voorwaarden is
voldaan wordt er verder nagedacht over wat er dan moet komen. Tijdens de info-markt in ’t Web heeft het projectbureau

al een mogelijke inrichting voorgesteld waar binnenkort een
nieuwe klankbordgroep van bewoners zijn licht over zal laten schijnen. Aan vele groepen uit de samenleving is gedacht
en prioriteit hebben de starters, senioren en CPO’s. De grote
belangstelling van huidige inwoners van Teteringen voor de
infomarkt was veelzeggend. Nader nieuws volgt.
OOK HET VERKEER OP DE OOSTERHOUTSEWEG komt
binnenkort weer aan de orde. De drukte, vooral tijdens de
spitsuren, moet aangepakt worden. Dat kan voor een deel
niet zonder de medewerking van de gemeente Oosterhout
om de toevloed van het verkeer uit midden- en het noordelijke
deel van die stad om te leiden naar de A27. Als de definitieve colleges van beide steden weer geïnstalleerd zijn zullen
de onderhandelingen kunnen worden afgerond. Het ziet er
hoopvol uit.

Expositie moderne schilderkunst in museum de Stee

Verleden en heden worden door Heemkundekring Teterings Erfdeel bijeengebracht door in de
eigen expositieruimte ook een plaats te bieden
aan hedendaagse (amateur) kunstenaars uit Te-

teringen.
Het schilderen is voor de meeste amateurs een vorm van ontspanning en tegelijkertijd een uitdaging om een eigen wereld
te scheppen.
Die uitdaging is voor schilderes Hélène Verhoeven al ontstaan
in de tijd dat zij onderwijzeres was op diverse basisscholen.
Zij maakte toen al prachtige tekeningen voor de kinderen op
het schoolbord.
Om zich verder in tekenen en schilderen te ontwikkelen heeft
zij vele jaren les gehad van Lucas Silawanebessy en tegenwoordig van Hannie Vonsée. Hun invloed is dan ook te zien

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
in de geëxposeerde werken. Haar werk omvat diverse stijlen,
van figuratief tot abstract en is uitgevoerd in acrylverf.
U bent zondag 12 juni tussen 14.00 en 16.00 uur van harte
welkom om deze mooie expositie van Hélène te komen bekijken. U kunt tevens van de gelegenheid gebruikmaken om
de permanente tentoonstelling in het museum te bezoeken.
Museum de Stee kunt u vinden op het Zuringveld 1a. De entreeprijs bestaat uit een vrijwillige bijdrage t.b.v. het onderhoud van de erfgoederen.

De Huiskamer
DIGISTERKER/DIGITAAL MEEDOEN
Kruiswerk Teteringen en het Huiskamer project
van Kom Erbij! organiseren een themabijeenkomst met de titel ‘Digisterker/Digitaal meedoen’. Deze zal plaatsvinden na de ontmoeting op dinsdag 7
juni van 15.00 tot 16.00 uur in de Dorpsherberg aan het Willem Alexanderplein. Alles wat te maken heeft met het kunnen
werken met een smartphone; de aanschaf ervan; wat is een
simkaart; het gebruik van sociale media (e-mail, WhatsApp);
het maken van foto’s, de opslag ervan, telefoneren en video
bellen, komt aan de orde. M.a.w. alle basishandelingen om
met een dergelijk apparaat te kunnen werken. Zowel Appleals Android-toepassingen komen aan bod. Iedereen die digitaal sterker wil worden is welkom.
14 juni hebben we vanaf 14.00 uur gewoon weer ontmoeting

Vrouwen van Nu

Voor de Vrouwen van Nu
staan de komende tijd weer enkele activiteiten op de planning:
15 juni koffie-ochtend
21 juni midzomer-avondwandeling in Bavel
24 juni filmmiddag en -avond in de Dorpsherberg
15 juli fietstocht
Wij hopen op mooie, droge en gezellige dagen!

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

IVN-natuurwandeling
De Worp

Maandag 6 juni wandelen de natuurgidsen van
IVN Mark & Donge langs kreken en grienden

van De Worp.
Het gebied dankt zijn naam aan de visvangst met ‘zegen’,
verzwaarde visnetten, die breed werden uitgeworpen.
Vanuit Oud Drimmelen volgen zij het pad langs de Breede
Vaart - een oude turfvaart met knotwilgen, naar het kleinschalige De Worp. De middeleeuwse verkaveling is hier bewaard
gebleven in enkele oude percelen. Hoogteverschillen herinneren aan de afgraving van veen. Zo ontstonden kreken met oevers van wilgenstruweel en rietland, en moerassige gronden
met elzenbroekbossen. Weilanden en paddenpoelen maken
het idyllische plaatje compleet, een eldorado voor flora en
fauna.
Als u mee wilt wandelen moet u vooraf inschrijven via de 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
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, zoals Voedseltuin Oosterhout, Groendak, Provinciale Staten Noord-Brabant en het
Green House van Oosterhout Nieuwe Energie (ONE).
Ook zijn er standhouders met keramiek, thee, honing, boeken, planten en plantensteunen.
Voor kinderen zijn er leuke creatieve activiteiten, zoals bloemschikken en het maken van een insectenhotel.
Er is parkeergelegenheid en de toegang is gratis.
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VAN VRIJDAG T/M ZONDAG
VANAF 16.30 TOT 20.00 UUR OPEN

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

Meld je snel aan
voor de zomerlessen!

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 5 juni: Eerste Pinksterdag
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Diaken V. de Haas - m.m.v. Willebrordkoor
Misdienaars Lonne Fijneman; Mathijs en Suzanne Kemerink
Intenties
Jan Bastiaansen; Toon v. Haperen e.v. Nellie de Jong;
Petra de Jong; Jan en Riet Berende Damen; Kees Balemans; Piet Wirken; Marcel Blous; Jan de Wijs en
echtg. Francien de Wijs-v.d. Eng; Jules Jansen; Fer v.
Assche; Pastor Adri Verheijden; ouders Marinus van
Haperen en Maria Buiks; Jan van Haperen en echtg.
Toos v.d. Wijngaard; Corrie van Haperen en echtg. Jac
van der Veeken; Cees de Bie e.v. Toos van Haperen;
Wim van Harmelen en echtg. Marijke Tegelaers;
Anneke Verschueren-van der Rijken;
Maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag
10.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Pater R. Supardi - mmv Willebrordkoor
Intenties
Nico Blijlevens en echtg. Mien Maas (haar jgt);
Fer van Assche; Pastor Adri Verheijden; Jules Jansen;
Jos Verdaasdonk; Herman Damen en dochter Wendy;
Jan Bastiaansen.

Kijk voor meer informatie op
www.landgoedbergvliet.nl
Landgoed
Bergvliet
| Salesdreef|2076
| Oosterhout
MEERBERG
41 | TETERINGEN
886 0680

Donderdag 9 juni
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intentie
o.a. Jan Bastiaansen.
Zondag 12 juni
09.30 uur Woord- en Communieviering - Diaken V. de Haas
m.m.v. Willebrordkoor
Misdienaars Mathijs Kemerink; Suzanne Kemerink
Intenties
Jeanne Biemans w.v. Jan Biemans; ouders SnoekAarts en Olivia van den Akker; Jan Bastiaansen;
Anneke Verschueren-van der Rijken.
Donderdag 16 juni
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater E. Leferink

Uit het pastoraal team
Het boek handelingen van de apostelen (2:1-11) geeft precies
aan wat Pinksteren is. Je ziet een groepje mensen, Jezus’
vrienden, ze zijn uitgeblust, moedeloos, lamgeslagen door
zijn dood. Voor hun gevoel kunnen niet meer voor- of achteruit: vergeten kunnen ze niet, ze zijn vol van hun Jezus, maar
ze weten niet wat ze met al hun herinneringen aan moeten.
Praten over Jezus doen ze volop, achter gesloten deuren.
Dan gebeurt het: er gaat een flinke wind waaien en er verschijnen vurige tongen, zo vertelt het verhaal. Wind en vuur
zijn twee prachtige symbolen van Pinksteren: wind staat voor
beweging en vuur staat voor vurigheid en geestdrift. Zie daar
het wonder van Pinksteren: Jezus’ apostelen komen in beweging, ze leggen hun angsten en moedeloosheid af en gaan
de straat op om vol bezieling iedereen te vertellen over hun
Jezus. Waar het hart vol van is, loopt de mond over.
We zitten nu in het jaar 2022. Wat betekent Pinksteren voor
ons? Jezus kent nog steeds talloze volgelingen over heel de
wereld, maar vooral in onze streken houden velen gelovigen
hun geloof in Jezus liever binnenkamers. De beweging van
toen lijkt er een beetje uit te zijn, het vuur is wel niet helemaal
gedoofd, het smeult nog wel in velen maar heeft toch veel van
zijn kracht en elan verloren.
Daarom is het zinvol om vandaag weer te bidden om die wind
en dat vuur van het eerste Pinksteren en te hopen op mensen
die in beweging gaan komen en vol bezieling gaan getuigen
van Jezus’ boodschap, net als toen. Ik heb zo mijn twijfels of
die heilige Geest ook nu weer uit de hoge hemel zal neerdalen
met zijn wind en vuur om zo zijn kerk weer in beweging te

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.

De volgende Aller-Lei verschijnt op 15 juni a.s.
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

brengen. Ik denk eerder dat
die heilige Geest veel meer
moet komen van onderaf, van
gewone gelovige mensen die
in beweging zijn in de geest
van Jezus.
Misschien denkt u: wat kan
ik doen? Of, dat kleine beetje
wat ik kan doen, zet geen zoden aan de dijk. Maar, vele
kleine lichtjes geven samen
toch veel licht, vele kleine
bewegingen naar elkaar toe
kunnen grote afstanden overbruggen, kleine woorden en
gebaren van meeleven en
hartelijkheid worden door iedereen verstaan, ook in onze
tijd. Dan kan ook nu de Geest
van Jezus vrede brengen, in
het klein en in het groot.
Laten we niet vergeten: grote dingen moeten ook klein
beginnen, en wie geen klein
stapje in de goede richting
doet, komt nooit verder. Moge
de Geest van Pinksteren ons
een duwtje geven in de goede
richting. Pater Richard Lobo
Geluid kerk
De geluidinstallatie in onze
Willibrorduskerk is tijdelijk niet
in orde. Sinds begin januari
is de geluidinstallatie in onze
kerk defect. Eerst viel de rechter luidspreker uit en een paar
weken erna ook de linker luidspreker.
De installateur heeft geoordeeld, dat volledige vervanging niet
nodig is want met uitzondering van de kapotte transformatoren zijn de luidsprekers verder prima in orde.
De kapotte onderdelen zijn door de installateur eruit gehaald
en worden gerepareerd. Helaas duurt dat door gebrek aan
onderdelen langer dan gewenst en zal het naar verwachting
tot medio juni duren voor alles weer goed werkt zoals we gewend zijn.
In de tussentijd hebben we meerdere vervangende installaties geplaatst en uitgeprobeerd, maar de kwaliteit daarvan
laat helaas veel te wensen over, met name vanaf bank 7 en
verder naar achter. We moeten dus nog even geduld hebben
en hopen snel de goede installatie weer terug in de kerk te
hebben. Graag uw begrip daarvoor.
Annakapel
De Annakapel is t/m 14 september elke woensdag geopend
voor bezoek tussen 14.00 en 16.00 uur. U bent dan in de gelegenheid de kapel te bezichtigen, een kaarsje aan te steken,
of voor een moment van stilte of persoonlijke gedachte. Met
het motto ‘Onder de groene linde’ staat er een kopje koffie
of thee klaar en om een praatje met elkaar te kunnen maken.

Bloemisterij

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

Team Uniek
Webdesign en internetmarketing
Pieter van Ginnekenstraat 21
4847 RE Teteringen - T 076-5329573
aqm-webdesign.nl

Dagbesteding voor mensen
met een beperking

Meld je snel aan
voor de zomerlessen!

Zuringveld 1 - 4847 KS Teteringen
T 06-30177350 - www.teamuniek.nl

Gol fbaan, res taurant, v erga der en
fees ten en offi c i ël e trouw l o cat ie
S a l esd r eef 2 - 4 9 0 4 S W O o st erhout
T 0 7 6 - 5 7 9 5 6 6 6 l a n d g o ed b er g v l i et .nl

Koop Lokaal
Tete r i n g s e O n d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g
- Sportmassage
Polymer
Trade Center
- Ontspanningsmassage

Bernice’s Haarmode

Internationaal
distributeur
- Zwangerschapsmassage
in
kunststof
granulaten
Hoolstraat 75 - 06-13632494 - www.massage-teteringen.nl
Laan van Mertersem 64
4813 GH Breda
T 076-5206866
polymertradecenter.com

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 05 en 12 juni 11.00 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.

Hoolstraat 75 - 4847 AB Teteringen
T 06-13632494
www.massage-teteringen.nl
Kijk voor meer informatie op

Dames- en herenkapper
Hoolstraat 75
4847 AB Teteringen
T 076-5811631
berniceshaarmode.nl

www.landgoedbergvliet.nl

Landgoed
Bergvliet
| Salesdreef|2076
| Oosterhout
MEERBERG
41 | TETERINGEN
886 0680

Vieringen Protestantse Gemeente, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 05 juni 10.00 uur: Kerk gesloten. Dienst in Lucaskerk.
Zo. 12 juni 10.00 uur: Ds. B. Kuipers.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 05 juni 10.00 uur: Ds. H. Inkelaar; Oudenbosch.
Katjeskelder
Zo. 05 juni 09.00 uur: Ds. J.G. Heetderks.
Zo. 12 juni 09.00 uur: Ds. A. Rijken; Oosterhout.

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

Smaakmaker René Oomen

Kunst en cultuur verdient aandacht

Demissionair wethouder Marianne de Bie heeft radiomaker
René Oomen benoemd tot Bredase Smaakmaker. René maakt
al 35 jaar belangeloos radioprogramma’s over kunst en cultuur voor de Bredase lokale omroep. En dat is hard nodig.
‘Kunst en cultuur verdienen meer aandacht dan ze krijgen.’
Sinds veertien jaar presenteert René het programma GrensGeluiden op BredaNu. Hij is een gedegen radiomaker. Gaat
altijd op zoek naar de verhalen achter een onderwerp of persoon. Geen snelle items, maar inhoudelijke gesprekken met
de makers. ‘Dat vind ik zelf interessant en daar worden mensen wijzer van’, zegt hij. Marianne de Bie is blij met de betrokkenheid van René Oomen. ‘Fantastisch dat René zich al
zoveel jaren inzet om Bredase makers onder de aandacht te
brengen. Hij verdiept zich echt in hun werk en geeft ze de aandacht en ruimte die ze verdienen. Hij doet dat als vrijwilliger en
met grote bescheidenheid. Dat siert hem. Ook al maakt hij het
programma samen met anderen, hij is de rots in de branding!’
Het verhaal van René staat op www.bredasesmaakmakers.nl

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

René kwam 35 jaar geleden bij toeval terecht bij de lokale
omroep. Daardoor belandde hij later bij de Humanistische
Omroep en maakte ook beroepsmatig documentaires. Radio
maken voor BredaNu is zijn passie. ‘Ik vind het belangrijk om
mensen in contact te brengen met kunst en cultuur, maar leer
er zelf ook veel van. Op cultureel en taalkundig vlak. En het
houdt mijn hersenen scherp.’ René geeft zijn kennis en ervaring graag door en heeft al menig radiomaker opgeleid.
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 René is te lezen op www.bredasesmaakmakers.nl
BredaNu maakt van alle nieuwe smaakmakers een korte documentaire.

Judo grootmeesters bij Arashi
Zaterdag 21 mei jl. organiseerde Bliemer Arashi Sport opnieuw een judo-stage met grootmeesters Gé v.d. Elshout 7e
dan, Linda Hagendoorn 7e dan en Ruud Oostlander 5e dan
uit Rotterdam. Met deelnemers van Arashi zelf ook judoka’s
uit oa. Limburg en Noord-Holland.
De 7e Busen Kata stage werd bezocht door 30 liefhebbers
die speciaal voor het hogere judo waren gekomen. Eén groep
werkte aan het ‘Ju no kata’, het kata van de panter welke ook
veel weg heeft van Taichi-vormen, olv. Linda Hagendoorn 7e
dan en Ruud Oostlander 5e dan. Grootmeester Gé van den
Elshout 7e dan gaf een masterclass “Koshiki no kata”, het
kata van de Samurai. Het “Koshiki no kata” is het hoogste
kata in het judo. Het : Ju no kata” is een vorm waarbij men niet
hoeft te vallen of een judopak moet dragen. Het zijn judotechnieken van aanval en verdediging die zonder weerstand worden uitgevoerd. In principe door iedereen te beoefen, maar
keuze exameneis voor een 4e dan judo en hoger. Grootmeester Gé van den Elshout werd uitgenodigd om het moeilijkste
judokata, het ‘Koshiki no kata’, de vorm van de samurai, te
doceren. Meester van den Elshout is judokata-specialist en
daarnaast o.a. ook voor de Judo Bond Nederland werkzaam
als internationaal wedstrijdcoach. Het ‘Koshiki no kata’ is een
kata waarbij gevoel zeer belangrijk is. Verschillende tegengestelde principes zijn vaak moeilijk voor wedstrijdjudoka’s.
Soms moet men mee met de beweging (water) en soms moet
men eigen massa gebruiken (rots) om de ander te verplaatsen
(werpen). De groep kreeg een inleiding die al meteen moeilijkheden opleverde, maar dat was dan ook o.a. de bedoeling van de stage: anders denken, anders bewegen, ondanks

alles toch logisch is! De groep was blij met 4 trainers, zodat
er genoeg persoonlijke aandacht was voor iedereen. Na de
zomer zal Bliemer Arashi Sport deel 2 van deze stage organiseren, zodat de gehele vormen behandeld worden. Door de
sponsors kon iedereen een kata-boek worden aangeboden.
Komende weken zijn de judoka’s op wedstrijden in Gilze voor
het Lentetoernooi en in Dordrecht. Kom langs voor 2 gratis
proeflessen in de verschillende gymzalen in Breda en Oosterhout. Info: www.budokwaiarashi.nl
Pepijn van Loon judokampioen op Lentetoernooi!
Judoschool Arashi Sport is het eerste toernooi na de laatste
lockdown bij de Judo Bond Nederland goed gestart. Ouderwets spannende wedstrijden op het Lentetoernooi in Gilze afgelopen zaterdag 28 mei. In sporthal ‘Achter de tuintjes’ was
het druk met 240 deelnemers. Pepijn van Loon en Jayden
Meeuwessen werd meteen kampioen en gingen trots naar
huis met de gouden medaille om.
In de vroege ochtend mochten de judoka’s aantreden op de
weegschaal. Allemaal met correct gewicht gingen aan de slag
met warming up voor hun eerste bondstoernooi. Harstikke
spannend natuurlijk! De laatste periode werd veel extra tijd
besteed aan deze wedstrijden op de wedstrijdtrainingen. Jip
de Vries was diep onder de indruk van het officiële gebeuren,
maar pakte toch een derde plaats. Ruben Soeters werd ook
derde en zat dicht tegen het zilver aan. Hij won twee fantastische wedstrijden met een super beenworp en op strafpunten
voor de tegenstander. Heel slim van hem. Helaas verloor hij
een gelijk opgaande wedstrijd op beslissing. Loek Timmers
pakte ook een bronzen medaille met ontzettende knokwedstrijden. Jens de Vries pakte een prachtig 2e plaats met drie
gewonnen wedstrijden met maximale score Ippon! In de finale
kwam hij in een houdgreep waar hij helaas niet tijdig uit kon
ontsnappen. Jayden Meeuwessen pakte het goud, ondanks
een verliespartij. Ook hij is een knokker en liet dat zien met gewonnen wedstrijden door heupworpen en houdgrepen. In de
eindstand kwam hij samen met 2 andere judoka’s uit op hetzelfde aantal punten, waardoor er in zijn poule dus 3 kampioenen met een gouden medaille naar huis gingen. Pepijn van
Loon daar in tegen, werd ongeslagen kampioen. Hij voelde
wel dat de tegenstanders ook goed konden judoën, want het
ging niet vanzelf en het bleef ook geregeld spannend! In de
halve finale kwam van Loon achter met wazari, dus hij moest
aan de bak. Na volhouden en grondwerk kon hij overwinnen
door zijn tegenstander 20 seconden in de houdgreep te houden. In de beslissende wedstrijd ging het heel lang gelijk op
en waren en verschillende mogelijkheden die geen score opleverde. De tegenstander werd moe en maakte een grote fout
door een verboden handeling te maken, waardoor Pepijn van
Loon deze zware wedstrijd winnend kon afsluiten en de gouden medaille in ontvangst mocht nemen. Twee maal goud, 1x
zilver en 3x brons is een mooie start bij de bondswedstrijden.
Volgende week een groep judoka’s op de JBN bondswedstrijden in Zuid-Holland. Begin juli het volgende 500 puntentoernooi in Lage Zwaluwe. Meer info zie www.budokwaiarashi.nl

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 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.
Han Olden
Secretaris S<ch<ng Willem Alexanderpark
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