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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, MyFysioYourGym 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

Willem Alexanderplein gaat nu echt leven
Het park is nog niet helemaal klaar maar de eerste activiteit gaat al van start. Op 18 juni is er de aftrap met het
Hittegolffestival. Muziek voor jong en oud staat op het programma, met nationale artiesten maar ook groepen
uit Teteringen zelf. En ... het weer wordt geweldig zo is het vooruitzicht. Binnen 4 uur waren alle kaartjes weg.Ook
buiten het park zal de muziek doordringen, dus loop en wandel er eens langs die middag of avond.
Op 3 september zijn alle bewoners van Teteringen uitgenodigd om de officiële opening van het park bij te wonen. Een groots
feest wordt op dit moment voorbereid. Schrijf het in je agenda! Op die dag zal ook de Dorpsmaaltijd worden gehouden, waarbij jonge mensen de ouderen van ons dorp zullen bedienen. Echt Teteringen, samen met elkaar.
Cybercrime een steeds vaker optredend fenomeen dat vooral ouderen treft. Babbeltrucs, phishing en smishing, spoofing en
datingfraude zijn oorzaken van veel ellende. Preventie kan helpen dat te voorkomen. Daarom heeft de gemeente bij de afdeling
buurtpreventie informatie materiaal beschikbaar. Zelfs zijn er cybercrime-ambassadeurs opgeleid om te helpen en te informeren om die ellende te voorkomen. Ook hier in Teteringen zijn er ambassadeurs beschikbaar. Vraag info aan via: secretariaat@
dorpsraad-teteringen.nl .
Het Haenenveld nadert ook zijn voltooiing. Wandel of fiets er eens langs, het is echt een verademing t.o.v. hoe het er de laatste jaren bij lag. In de digitale uitgave van de Aller-Lei is een ontwerp schets te zien. Een plek om heerlijk te relaxen en elkaar
te ontmoeten. Ook voor de kinderen zijn voorzieningen aangebracht om te spelen. Aan de bewoners is gevraagd de honden
elders hun behoeften te laten doen en los te laten maar wel aangelijnd in het park te wandelen en elkaar te ontmoeten. Het is
een hele aanwinst. Ons dorp wordt steeds gezelliger!

Woonakker, stap voor stap (13)
Naar aanleiding van de vele vragen over de goede afwikkeling
van het verkeer op de Oosterhoutseweg heeft de Gemeente
Breda vastgesteld dat het huidige regelsysteem niet voldoet.
Het moet worden vervangen om met name in de piekuren
de hoeveelheid doorgaand verkeer af te remmen. Het ziet er
naar uit dat dit nieuwe systeem nog dit jaar zal worden geïnstalleerd. Daarna is het afwachten of het beoogde resultaat
(minder doorgaand verkeer) nu wél wordt gerealiseerd. Dui-

delijkheid zal er niet eerder zijn dan vóór eind 2023. Mocht het
nieuwe regelsysteem onvoldoende effect hebben, dan kan de
gemeente de gronduitgifte uitstellen.
Naast het doorgaande verkeer vraagt ook de inpassing van
de nieuwe wijk in de omgeving aandacht. Te nemen maatregelen mogen zich niet beperken tot alleen de Woonakker.
Dit zou getuigen van het dragen van oogkleppen. Voorkomen
moet worden dat sluipverkeer in de omliggende straten gaat
rijden om de drukte op de Oosterhoutseweg te ontlopen.
Daarnaast zijn er zorgen over het fietsverkeer tussen Teterin-

Project- en woninginrichting
Pvc vloeren
● Gordijnen
● Vouwgordijnen
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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
gen en Oosterhout.
Bij de plannen voor de aanleg van houtwallen in de smalle
straten tussen de woningen op de Woonakker kunnen vraagtekens worden geplaatst. Of deze de druk van de omgeving
(spelende kinderen) kunnen weerstaan, is de vraag. Ook is
goed onderhoud van de houtwallen een voorwaarde. De
slechte kwaliteit van de houtwallen bij de vier woningen aan
het Hoeveneind (kop Steenbergen) onderschrijven de noodzaak van goed onderhoud!! Teleurstellend is dat de kosten
van de natuurontwikkeling voor de steenuilen worden afgewenteld op de nieuwe inwoners. Om het project kostendekkend te krijgen, is ervoor gekozen de nieuwe woningen dicht
op elkaar te zetten in smalle straten. De opzet van de Woonakker is hierdoor niet te vergelijken met de ruime opzet van
de Bouverijen met veel openbaar groen, veel parkeergelegenheden en brede straten.
H.A.

Demonstratie spinnen
in Museum de Stee

Bij het spinnen worden vezels in elkaar gedraaid
waardoor ze onderling niet meer kunnen verschuiven en een draad vormen. Men kan hiervoor plantaardige vezels zoals vlas of hennep
gebruiken maar ook dierlijke vezels als wol en zijde.
Losse vezels van b.v. wol zijn niet geschikt om mee te weven
of breien. Ze moeten eerst tot draden worden verwerkt. Hiertoe gebruikt men een spinnenwiel als mechaniek. De eerste
spinnenwielen werden met de hand aangedreven, pas in de
middeleeuwen ging men over tot voetaandrijving.
Om dit proces allemaal in beeld te brengen geeft Jacinta
Voorn op zondag 26 juni een demonstratie van het spinnen
met het spinnenwiel. Ontstaan uit een hobby spint zij nu al
meer dan 50 jaar wol en is een bekendheid bij festiviteiten en
braderieën in het land.
Jacinta geeft ook uitleg van alle handelingen die na het spinnen moeten gebeuren om uiteindelijk een mooi gekleurd vest

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

te kunnen breien.
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur bent u van harte welkom om
deze interessante demonstratie bij te wonen.
Ook de permanente tentoonstelling in het museum is de
moeite waard om te bezoeken.
Het Museum de Stee is gevestigd op het Zuringveld 1a in
Teteringen. Voor beide activiteiten geldt een vrijwillige bijdrage
t.b.v. het onderhoud van de inventaris van het museum.

Dorpsloop Teteringen

Dorpsloop Volwassenen
Op zondag 28 augustus a.s. wordt na
Dorpsloop twee jaar Corona de 31e Dorpsloop TeteTeteringen ringen gehouden. De 5 km start om 14.00
uur; de 10 km start om 15.00 uur. Vanaf
heden kan vooraf worden ingeschrevenen en kost €7,50. Nainschrijven op de wedstrijddag is mogelijk, hiervan bedragen
de kosten €10,00 Voor meer informatie en voorinschrijven zie
www.dorpsloop.nl
Kober kinderloop
Sinds 1995 organiseert de Stichting
Dorpsloop Teteringen een kinderloop
over twee afstanden voor de kinderen
van de basisschool. Voor 2022 wordt de kinderloop financieel door Kober Kinderopvang ondersteund. De 1e Kober
kinderloop wordt op dezelfde dag 28 augustus 2022 georganiseerd. Het nieuwe parcours van de kinderloop is 750 meter
lang en loopt door de Kerkstraat en rond het nieuwe Willem
Alexanderpark. Een voordeel van de wijziging is, dat de kinderen in één ronde tweemaal kunnen worden aangemoedigd.
Om 16.30 uur starten de leerlingen van groep 1 t/m 4 voor
hun 750 meter (1 ronde). Om 17.00 uur zijn de groepen 5
t/m 8 aan de beurt voor hun 1500 meter (2 ronden). Er zijn
prachtige prijzen beschikbaar en voor elke deelnemer een
medaille. Alle reden dus om je op te geven voor deze sportieve wedstrijd. Bij voorinschrijving zijn er geen kosten voor de
deelnemers. Inschrijving op de wedstrijddag zelf kost €2,00.
Voor meer informatie en voorinschrijven zie www.dorpsloop.nl
Snoeren Footfashion wandeltochten
Snoeren Footfashion organiseert in samenwerking met de Dorpsloop Teteringen op zondag 28 augustus 2022 twee
wandeltochten van 5 en 10 kilometer. De wandelaars worden
getrakteerd op prachtige routes door de Teteringse bossen
en mooie polderlandschappen. Het startpunt is in de bistro in
de winkel van Snoeren Footfashion aan de Heistraat in Teteringen, waar je wordt ontvangen met een heerlijke kop koffie
of thee. De ontvangst en start is in twee tijdvakken. Het eerste
tijdvak is van 12.45 uur tot 13.45 uur en het tweede tijdvak
is van 14.00 uur tot 15.00 uur. In beide tijdvakken kan zowel
voor de 5 km als voor de 10 km worden gestart.
Het eindpunt van de wandeling is De Dorpsherberg, waar je
gezellig kunt napraten en u de bij Snoeren ontvangen consumptiebon kunt inwisselen.
De kosten per deelnemer bedragen €5,00 en
vol=vol. Voor meer informatie en voorinschrijven zie www.dorpsloop.nl
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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!

De ruilkast van
en voor iedereen

In ’t Web staat net na de ingang al jaren een
kast met honderden prima leesboeken die zonder registratie kunnen worden geleend. Daarvan wordt veel gebruik gemaakt. Er is wel één regel: als je een boek meeneemt breng
je er ook een terug (soms op een ander moment). Zo kan ook
een ander genieten van een boek dat al is gelezen. Het is
te begrijpen dat dit soms wordt vergeten zodat de voorraad
langzaam afneemt. Daarom een dringend verzoek om de eigen boekenkast eens na te kijken en gelezen en overtollige
boeken in te leveren. Vooral met de vakantieperiode in zicht
kan de werkgroep die de ruilkast beheert dan blijven zorgen
voor een verse voorraad. Doet u mee?

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

Lidmaatschap

Stichting Kruiswerk Teteringen viert volgend jaar haar 100-jarig bestaan. De kruisvereniging is opgericht op 23 september
1923. Er is veel waardering voor de besturen van Kruiswerk
in het tijdsbestek van 100 jaar. Het was toen in het begin van
de 20e eeuw bittere noodzaak. De leefomstandigheden waren zeer slecht. Er was veel armoede; geen schoon drinkwater; geen riolering; slechte persoonlijke hygiëne; besmettelijke
ziekte en een hoog zuigelingensterfte. Nu zijn de omstandigheden veel beter en is het Kruiswerk meer gericht op preventie, welzijn en sociale leefomgeving. De maatschappij gaat
steeds meer uit van de zelfstandigheid van mensen.
Er zijn in Teteringen 800 huisgezinnen lid van de ledenvereniging Thebe Extra. Dit is het vroegere Ledenvereniging van
Mark en Maas. De laatste jaren zijn door Kruiswerk Teteringen de volgende activiteiten opgezet: Er is in 2016 onderzoek
gedaan onder alle 65+ in het dorp; daarna is het Infopunt
gestart; de organisatie van de dag van de mantelzorg; medeoprichter van Stg. Kom Erbij! Teteringen (De Huiskamer);
themabijeenkomsten op het gebied van positieve gezondheid; uitvoeren van campagne Wonen met Gemak; organisatie seniorenmarkt; opstellen sociale gids en het voeren van
het secretariaat en voorzitterschap van een overlegplatform
van zorg en welzijn in Teteringen. Teteringen heeft een actieve
kruisvereniging, die er mag zijn en erg gewaardeerd wordt
door de Ledenverenging Thebe Extra. Wij staan model voor
de vorm van belangenbehartiging en zelfzorgen waar de Thebe Extra een groot voorstander van is en die zij ook (graag
en veelvuldig) financieel ondersteund. Ook in Teteringen krijgen wij jaarlijks een bijdrage en daarnaast heeft Thebe Extra
de afgelopen jaren enkele van onze projecten financieel ondersteund, zodat deze van start konden gaan. Wij willen U
oproepen om lid te worden van de Ledenvereniging Thebe
Extra. Het lidmaatschap kost in 2021 €18,00 per jaar.
Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?
Er worden door Thebe Extra interessante ledenavonden georganiseerd (zoals gun jezelf Geluk; eHealth). U kunt deelnemen aan dagtochten; korting krijgen op de klusjesvrouw;
personenalarmering; aanschaf van rookmelders. U, of de activiteit die u organiseert, komt wellicht in aanmerking voor een
bijdrage uit het Stimuleringsfonds. U kunt een gratis woonadvies aanvragen; gratis hulpmiddelen lenen; een fikse korting
krijgen bij het aanschaffen van hulpmiddelen. En wat ook heel
belangrijk is: alle leden kunnen bellen met een van de vijf ledenconsulenten, voor vragen op gebied van wonen en zorg.
Leden ontvangen vier keer per jaar het blad ‘Leefstijl’, vol verhalen en adviezen. Door uw lidmaatschap kan Thebe Extra
haar belangrijke werk voor de leden voortzetten. En kan zij lokale organisaties als Stichting Kruiswerk Teteringen financieel
ondersteunen. Dat komt dan weer ten goede aan u en onze
dorpsgenoten.
Voor meer informatie zie www.tebe-extra.nl of neem contact
op met voorzitter Jan Spruit van onze kruisvereniging, tel.:
076 - 5322173 of e-mail: jspruit.pronk@ziggo.nl

De Huiskamer

Afgelopen 7 juni is er een interessante bijeenkomst geweest over de basishandelingen van
het digitaal meedoen. In de volgende Aller-Lei
kunt u hiervan het verslag lezen.
Op 21 juni starten we om 14.00 uur op het terras en om 15.00 uur (binnen) begint Hans de Vaan zijn inleiding over de riolering van Breda. Beetje vreemd onderwerp?
Niet wanneer we dat bezien vanuit het oogpunt van volksgezondheid en de ontwikkeling van het arme Nederland uit de
19e eeuw.
28 juni is er weer een ontmoeting op het terras.
Tot ziens, namens het bestuur van Kom Erbij!

Jeu de Boules-spelers gezocht

Het park ‘Om de Haenen’ heeft dit voorjaar een prachtige
facelift ondergaan. Met deels nieuwe bestrating, nieuwe asfaltpaden, een vergroting van de vijver, een jeu de boulesruimte en nieuwe beplanting is het weer een mooie plaats
geworden om te recreëren en ontmoeten.
Voor de Jeu de Boules-plaats willen we graag in contact komen met een clubje dat deze sport recreatief beoefent. We
willen het graag tot een baan maken die echt gebruikt gaat
worden en ook onderhouden en schoongehouden wordt.
Voorheen waren er banen vlakbij de Jumbo die nu vervallen
zijn, misschien dat deze spelers op een andere baan willen
komen spelen.
Heb je interesse en wil je meer weten stuur dan een berichtje
naar Frans, tel.: 06 - 53398263.

Open Teterings Libre Toernooi 2022

Wij willen u uitnodigen voor deelname aan ons 2e ‘Open Libre’-toernooi van Teteringen, waarmee wij op donderdag 28
juli 2022 van start zullen gaan in gemeenschapshuis ’t Web.
De finaledag is op donderdag 1 september 2022.
Spelers kunnen vanaf 55 jaar (of als je in 2022 55 wordt) deelnemen aan dit toernooi. Het laagste gemiddelde voor dit toernooi is voor iedere speler minimaal 1. (1 x 25 = 25 punten).
De deelnemersbijdrage is €10,00 p.p., direct te voldoen bij
binnenkomst. Van de spelers die zich in het toernooi bij de
laatste 16 of 8 plaatsen, worden de moyennes herzien aan de
hand van de resultaten in de voorrondes, met dien verstande
dat het gemiddelde alleen kan worden opgewaardeerd. Alle
wedstrijden worden op woensdag en donderdagmiddag gespeeld. We spelen de eerste ronde in poules van 4, iedere
deelnemer speelt 3 partijen. Na deze partijen wordt eventueel
een nieuw gemiddelde vastgesteld. De eerste en de tweede
in de poule gaan door naar de tweede ronde waar we het
afvalsysteem gaan toepassen. De deelnemers dienen in de
eerste ronde te tellen. In de eerste ronde kunnen we rekening
houden met uw wensen m.b.t. de speeldata, daarna kunnen
wij hieraan geen garantie meer geven.
Alle wedstrijden zullen door loting worden vastgesteld
Uiterste inschrijf datum 15 juli 2022 bij: Jan de Jongh, e-mail:
jdejongh444@msn.com of tel.: 076-5811960 en Rens Aben,
e-mail: rensaben45@hotmail.com of tel.: 06-53405093

Harmonie Euphonia

OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia zal (indien van tevoren aangemeld
via: metalen@harmonie-euphonia.info) zaterdag 18 juni tussen 09.00 en 11.00 uur weer
oude metalen ophalen in regio Teteringen.
Tussentijds oude metalen inleveren? Dat kan, ook als u buiten regio Teteringen woont. Stuur een mail (met foto indien
mogelijk) naar: metalen@harmonie-euphonia.info. Tussentijds
inleveren kan ook bij Fietsen Breda Peter van den Broek, Tilburgseweg 1 in Breda.

Avondvierdaagse Teteringen 2023 was een succes!
Op 31 mei 2022 om 18.00 uur hadden velen zich verzameld op het schoolplein van
de Helder Camera school om te starten aan
de 43e avondvierdaagse van Teteringen.
Helaas moest de start een klein half uur uitgesteld worden
i.v.m. de slechte weersomstandigheden.
Na een woordje van Sander Vos, die de gestopte oud vrijwilligers, Rob van Herwaarde, Hannie Damen, Corrie Verschueren en voorzitter Ton Wirken, nogmaals bedankte voor hun
jarenlange inzet, konden de 735 ingeschreven deelnemers
van start gaan.
Onder weg werden ze getrakteerd op de muzikale klanken
van FFFanders. Traditiegetrouw stonden de Teteringse Winkeliers weer met ijsjes langs de route.

De volgende Aller-Lei verschijnt op 29 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
De eerste dag is verder zonder problemen verlopen.
De start verliep op de tweede
dag, op de 10 kilometerlopers
na, vlekkeloos. Met een kleine
vertraging konden ook zij van
start. Er waren op deze dag
weinig bijzonderheden.
Bij de finish stond de Leutband Kzoutniewete de lopers
met hun muziek te verwelkomen. De deelnemers kregen
zoals gewoonlijk bij de finish
een stempel en een snoepje
aangeboden door SJA Groep.
We startten de derde dag om
18.00 uur vanaf het Willem
Alexanderplein of beter gezegd voor de Dorpsherberg.
Ondanks de vele wegopbrekingen verliep de start goed.
De verkeersregelaars hadden
het goed voor elkaar.
Zoals we gewend zijn, ook
vandaag weer een ijsje ontvangen tijdens de route van
de Teteringse Winkeliers. De
derde dag zit er op, morgen
de laatste dag en dus een
medaille.
De laatste dag van de 43e
Avondvierdaagse Teteringen.
Om de wandelaars zo veel
mogelijk gezamenlijk binnen
te laten komen vetrok de 10
km om 18.00 uur, de 5 km om
18.30 uur en tot slot de 2 1/2
km om 19.00 uur.
Ook op de slotavond was er,
evenals de andere dagen,
EHBO aanwezig die deze
Avondvierdaagse
gelukkig
niet in actie hoefde te komen.
De laatste kilometers werden
de lopers met muziek van
de Klepzijkers, FFFanders en
Kennieharder ontvangen.
Veel familie en vrienden stonden de lopers op te wachten
met bloemen of iets lekkers.
Het was een fijne sfeer bij het eindpunt waar de lopers hun
verdiende medaille in ontvangst namen.
Een geslaagde Avondvierdaagse Teteringen 2022! Het organiserend Comite Avondvierdaagse Teteringen kijkt tevreden
terug op dit evenement, waarbij wij alle vrijwilligers willen bedanken voor hun inzet.
Ook gaat er een dank uit naar onze sponsoren: Dorpshuis ‘t
Web en de Dorpsherberg voor hun gastvrijheid, de Teteringse
Ondernemings Vereniging voor de ijsjes, de SJA groep voor
het snoepgoed en Rembrand voor meeting met vrijwilligers
voorafgaand aan de Avondvierdaagse.
Zie ook www.avondvierdaagseteteringen.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 19 juni
09.30 uur Woord- en Communieviering -werkgr. Liturgie
overweging mevr. M. v.d. Lisdonk - Willebrordkoor
Intenties
Harrie v.d. Velden; Tessy Martens-Loose; Anneke
Verschueren-v.d. Rijken; Jan Bastiaansen; ouders
Oomen-Matthée en zoon Wim; overl. Fam. HoebenFärvers; voor een bijzondere intentie.

Panavisie
W. Alexanderplein 2
4847 AL Teteringen
T 076-5711100
www.huisartsen-teteringen.nl
info@huisartsen-teteringen.nl

Personeelsbeleid
Oosterhoutseweg 93
4847 DA Teteringen
T 06-13544430
www.panavisie.nl

W. Alexanderplein 3 - 4847 AL Teteringen
T 076-7510345 - myfysioyourgym.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

Balans

Brainlife

By Tater

Kennismanagement

Restaurant

Adriaan Oomenstraat 49
4847 DJ Teteringen
T 076-5877575
www.balansaccountancy.nl

Steenbergen 37
4847 AR Teteringen
T 06-11132740
www.brainlife.nl

Oosterhoutseweg 14
4847 TC Teteringen
T 076-3036271 - www.bytater.nl

Accountancy & Administratie

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

zie ook www.ingridmeester.nl
Verloren in de buurt van het kerkhof: donkerblauw vestje. Mocht
iemand hem gevonden hebben hoor ik het graag, tel:076-5713415.
Donderdag 23 juni
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intentie
o.a. Harrie van der Velden.

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

Zondag 26 juni
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - mmv Consonne
Misdienaars Yenthe en Lonne Fijneman; Suzanne Kemerink
Intenties
Herlinde en Simeon Kruis (hun jgt); Rob Hilders; Bea
Husson e.v. Rob v. Herwaarde; Chris Sohier e.v. Nanny
van der Net; Jan Bastiaansen; Harrie van der Velden.
Donderdag 30 juni
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering – Pater R. Lobo
Overleden
Zondag 29 mei is Jan Bastiaansen, weduwnaar van Dina Peeters,
op 93 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart en zijn bijzetting in het graf
van zijn echtgenote op onze begraafplaats, waren woensdag 8 juni.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 19 en zo. 26 juni 11.00 uur: Eucharistieviering.
Vieringen Protestantse Gemeente - Markus Kerk, Hooghout
Zo. 19 juni 10.00 uur: Ds. G. Bosma.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout - Vredeskerk
Zo. 19 juni 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Zo. 26 juni: 10.00 uur: Ds. J. den Toom.
Katjeskelder
Zo. 19 juni 09.00 uur: Ds. Mw. L. van der Wel; Breda.
Zo. 26 juni 09.00 uur: Ds. A. Heringa; Teteringen.

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

Uit het pastoraal team
Stilte, verbinding maken met God
Soms is het fijn om even stil te zijn. Om even geen lawaai om
je heen te horen. Om even geen onrust meer in je leven te
hebben. Om niet alleen rust te hebben, maar ook iets sterkers: echte stilte.
Dat alles om je heen even stil is en ook jijzelf.
Deze week ga ik aan een retraite deelnemen. Ik ga naar Limburg (Steyl, Venlo) om samen met medebroeders de stilte te
beleven. Het thema is: beelden van God. Ik ben er benieuwd
naar en ik kijk enthousiast uit naar de momenten van bezinning. Ik mag in deze dagen een klein beetje afstand nemen
van het drukke parochiegebeuren en in stilte in mezelf keren
en stil staan bij de missie van Hem.
Stilte om met God te praten
In de Bijbel kun je lezen dat je in die stilte God kunt vinden.
God laat niet alleen van zich horen in harde donder of in bazuingeschal, maar ook in pure stilte. In de Bijbel lees je vaak
dat mensen de stilte opzoeken om met God te praten. In die
stilte komen ze heel dicht bij Hem. Hanna bidt in stilte, diepbedroefd en in tranen legt ze een gelofte af aan God (1 Samuel
1:13). We lezen ook over mensen die in stilte bij elkaar komen,
om zo het lijden van de ander te erkennen (Job 2:11-13).
Sommige psalmen zijn stille gebeden, waarin de schrijver in
nood en angst God om hulp vraagt (Psalm 16; Psalm 56-60).
Ook Jezus zoekt de stilte op om met God te praten (Matteüs
14:22-23).
Stilte om bij God te zijn
De stilte is de beste plek om dicht bij God te zijn. In 1 Koningen 19:11-13 staat heel mooi beschreven hoe God dicht bij
Elia komt. Niet in groot lawaai, maar in ‘het zachte suizen van
de stilte’ hoort Elia God.
Stilte in het huis van God
In de katholieke kerken is er een gewoonte stil te zijn. Het is
een huis van God en de levende aanwezigheid van Jezus in
het tabernakel vraagt om eerbied en respect. Dat doen wij in
de vorm van stilte. In die zin geef je gelegenheid aan iedereen
om contact met God te leggen in stilte en gebed. In stilte ontmoet je God en maak je kennis met je binnenste (de ziel). Ik
heb gemerkt dat in enkele kerken van onze parochie, weinig
stilte wordt beleefd voor en na de viering.

Hoe maak je het stil?
Maar hoe maak je het stil om je heen en in je hoofd in het leven
van alledag?
De stilte om je heen: het lijkt misschien makkelijk. Maak het stil
om je heen of zoek een rustig plekje op. Maar bedenk eens
voor jezelf: hoe vaak ben jij op een plek waar het echt stil is?
En hoe vaak ben jij op een plek waar je niet afgeleid wordt
door zaken van buitenaf? Heel vaak hebben we afleiding van
onze mail, van sociale media, televisie of radio, maar ook van
kleine dingen zoals iemand die voorbij komt, een auto die toetert, etc. Door al deze afleidingen is het extra moeilijk om je te
focussen op de zachte stem van God. Dus de volgende keer
als je stille tijd houdt: zet je telefoon uit en zoek een tijdstip en
een plek uit waar je het minst gestoord zou kunnen worden
door je huisgenoten. Jezus vond God in de stilte, meestal ergens op een berg of in een tuin. De natuur kan ook heel erg
helpen om tot rust te komen en de stilte te vinden.
Stilte in je hoofd
Het stil maken in je hoofd is misschien nog wel moeilijker, want
wij als mensen staan er om bekend om te malen, te piekeren
en een continue stroom aan gedachtes te hebben. Hoe zet je
dat nu stop? Begin eerst eens met de stilte om je heen en als
het eenmaal stil is, praat dan met God.
Richard Lobo
Eerste Communie
Zondag 26 juni is het de zgn “terugkomviering” voor de kinderen die afgelopen maanden hun Eerste Communie hebben
gedaan. Hopelijk zijn jullie er allemaal weer bij. Breng jullie ouders en opa’s en oma’s en familie maar mee!
Van harte welkom.
Gezinsdag aan zee
Op zaterdag 23 juli, de eerste van de zomervakantie, houdt
het Sint Franciscuscentrum opnieuw een gezinsdag aan zee.
Het thema is ‘groeien in geloof’ en er is een programma voor
kinderen, tieners en ouders. Het programma vindt plaats in en
om de strandkerk van Cadzand-Bad.
Het thema nodigt uit tot reflectie over de vraag hoe je als
ouders in deze tijd het geloof zou kunnen doorgeven aan je
kinderen. Hoe kun je dat het beste doen in een wereld waar
het christelijk geloof nog maar nauwelijks beleefd wordt? Een

echtpaar met drie kinderen heeft zich die vraag eveneens gesteld en deelt hun ervaringen.
De kinderen hebben in de ochtend hun programma op een
boerderij met veel dieren en de tieners hebben hun programma op het strand. In de middag is er ruimte voor ontspanning.
De dag wordt afgesloten met een barbecue.
Meer informatie en aanmelding via het Franciscuscentrum,
https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/gezinsdag23-juli-2022

IVN-natuurwandeling Labbegat

Op zondag 12 juni maken de natuurgidsen van IVN
Mark & Donge een natuurwandeling in het Labbegat, een kleurrijk natuurgebied in de Langstraat, gelegen tussen Waspik en Waalwijk.
In het Labbegat is het slagenlandschap nog te vinden. De
smalle langgerekte percelen grond zijn er van elkaar gescheiden door sloten. De percelen zijn eeuwenlang als weiland en
hooiland in gebruik geweest. Tegenwoordig wordt er wel gemaaid, maar het land wordt niet meer bemest. Daardoor is
er na jaren een bijzondere vegetatie ontstaan, genaamd de
blauwgraslanden. Deze vegetatie wordt zo genoemd omdat
vele planten een blauwgroene kleur hebben.
De sloten en het kwelwater zorgen in het natte veengebied
voor een kleurrijk natuurgebied met een grote verscheidenheid aan plantengroei. Het Labbegat is toegankelijk gemaakt
door aanleg van een laarzenpad.
De wandeling start om 13.30 uur en duurt anderhalf tot twee
uur. Als u mee wilt wandelen, moet u vooraf inschrijven via
onze site. U ontvangt daarna een bevestiging via e-mail met
daarin de startlocatie. Meer informatie en het inschrijfformulier
kunt u vinden op www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

IVN-natuurwandeling
Krabbebossen

Zondag 19 juni wandelen de natuurgidsen van IVN
Mark & Donge door de Krabbebossen, die een groene verbinding vormen tussen diverse gebieden.
De Krabbebossen liggen ingeklemd tussen snelwegen en
spoorlijnen, maar zijn heel belangrijk als schakel in het Natuurnetwerk Brabant. Het voormalige landgoed verbindt diverse natuurgebieden met elkaar. Dieren kunnen zich zo veilig
verplaatsen van het ene gebied naar het andere.
In 2017 is dankzij het plan Landinrichting Weerijs Zuid een
landbouwgebied van 40 ha aan de oostzijde van het riviertje
de Aa of Weerijs in bezit gekomen van het Brabants Landschap. Het is ingericht met poelen en houtsingels met elzen
en knotwilgen en sluit zo mooi aan bij het kamertjeslandschap
op het landgoed.
Aan weerszijden van de Aa of Weerijs is het landschap vol
variatie. Bossen en weiden, vennen en kwelwater, het is er
allemaal. Voeg daarbij verschillen in hoogte en bodemsamenstellingen en het is duidelijk dat dit een rijk planten- en vogelgebied is.
De wandeling start om 13.30 uur en duurt anderhalf tot twee
uur. Als u mee wilt wandelen moet u vooraf inschrijven via
onze site. 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

Benefietconcert voor Muziekids

Elk jaar organiseert de Musicaja Zangschool Breda (www.musicaja.nl) een jaarconcert waar al haar leerlingen mogen laten
horen wat ze geleerd hebben. Dit jaar wordt dit een extra bijzonder concert, want het zal in het teken staan van Stichting
Muziekids (www.muziekids.nl). Een stichting die ervoor zorgt
dat kinderen die in het ziekenhuis moeten verblijven muziek
kunnen maken en zo even hun ziekte kunnen vergeten.
Met de titel ‘Lala Gala’ wordt het een heus benefietconcert in
gala-stijl met een zeer gevarieerd repertoire, want bij Musicaja
staat eigenheid voorop, dus iedereen zingt wat het beste bij
hem/haar past, van jong tot oud, van klassiek tot pop, van

kinderlied tot koorwerk. Het belooft weer een sprankelende
middag te worden.
Wil je ook komen luisteren? Reserveer dan een kaartje door
te mailen naar: info@musicaja.nl. Reserveren kost €1,00 per
kaartje (hiermee dekken we een deel van de kosten). Tijdens
het concert bepaal je zelf wat je uiteindelijke kaartprijs is en
betaal je €1,00 tot €1.000.000,- per kaartje via een QR-code.
Dit bedrag gaat 100% naar Stichting Muziekids.
Het concert is op zaterdag 2 juli 14.30 uur in het Belcrumhuis
aan het Pastoor Pottersplein 12.
Meer informatie over ons cursusaanbod en de proeflessen is
te vinden op www.musicaja.nl

Judo

Judoka Maurice van Os behaald 3e dan zwarte band!
Op zondag 12 juni jl. werden opnieuw de zwarte bandexamens 1e t/m 3e dan judo afgenomen in Made bij Judo Bond
Nederland. Er waren 31 kandidaten opgegeven voor deze
examens en één daarvan kwam van Bliemer Arashi Sport.
Maurice van Os wist zijn 3e dan zwarte band te behalen. Bijzonder, want niet iedereen slaagde! Ook was er een ere-promotie tot 3e dan voor judoleraar/promotor Michel van Meurs.
T/m de bruine band en school zwarte band kan men bij de
eigen judoleraar examen doen, maar vanaf het 1e dan zwarte
bandexamen moet men naar de examens van de Judo Bond
Nederland om een erkende graad te kunnen behalen, welke
belangrijk is als men o.a. rijks erkend judoleraar wil worden of
scheidsrechter op niveau. Judoleraren met het hoogste diploma judoleraar B met minimaal een 3e dan en een examinatorenlicentie kunnen uitgenodigd worden om deze examens af
te nemen. Iedereen doet dus examen voor een (hogere) zwarte band bij andere leraren. Afgelopen jaar werd door hem, 2x
per week getraind en dit werd de afgelopen periode 3x per
week. Bij de examencommissie die o.a. bestond uit Thijs van
Dongen 5e dan, wist hij met bloed, zweet en tranen een prima
examen te demonstreren. Maurice van Os (52 jaar) begon op
40-jarige leeftijd met judo. Door zijn 2 kinderen die op judo
zitten/zaten werd hij gegrepen door de judosport. Zijn vrouw
Lian deed jaren lang het wedstrijdsecretariaat voor de Arashi
judoschool. Naast het helpen bij wedstrijden als begeleider en
organiseren van wedstrijden en activiteiten bij Bliemer Arashi
Sport begon hij ook al snel 2x in de week te trainen en later
kwam daar zelfs de wedstrijdtraining bij op vrijdagavond om fit
te worden en te blijven! Na 4 jaar behaalde hij zijn bruine band
judo en toen kwam de stap die velen nèt niet zetten, examen
voorbereiden voor de 1e dan zwarte band! Zes jaar geleden
behaalde hij zijn 1e zwarte band en 3 jaar geleden zijn 2e dan
zwarte band en dat smaakte naar meer! Maurice van Os, in
het dagelijks leven projectmanager op het gebied van bedrijfsvoeringen en ICT, vond een zeer goede partner in zijn zoon
Quinten van Os en zijn meester bij Arashi Rinus Bliemer. Hij
begon met het Katame no kata (grond/controletechnieken),
daarna het Go no sen no kata (countertechnieken) en sloot het
Kata-deel af met het Nage no kata (vastgelegde werptechnieken). Hierna volgde zijn staande technieken rechts en links in
beweging. Zelfs de lastige worpen kwamen gelukkig goed uit
de verf, maar voor 3e dan moet men zeer veel laten zien en
dat was dan ook goed te zien na afloop. Als afsluiting liet hij
zijn grondwerk in beweging zien, welke bestond uit houdgrepen, armklemmen, wurgingen, keren en kantelen en ontsnappingen. Na kort beraad van de commissie kreeg Maurice van
Os te horen dat hij geslaagd was! Voor de uitreiking van de
zwarte banden werd dhr. Michel van Meurs (68) naar voren
geroepen, omdat de Judo Bond Nederland de aanvraag van
judoleraren Ferry van Dijk 7e dan en Rinus Bliemer 6e dan
voor een ere-promotie voor hem gehonoreerd werd. Gepensioneerd Kolonel in de sport bij defensie van Meurs deed in
2000 het examen voor tweede dan judo (22 jaar geleden) en
is judoleraar. Hij schreef oa. een het judoboek voor wedstrijdsporters “De weg is je doel”. Een gids voor trainer en judoka.
Als hoofd verantwoordelijke Sport organiseerde hij jarenlang
de nationale judokampioenschappen voor defensie. Hij was
ook 7 jaar secretaris “CISM” (Conseil International du Sport

Militaire) en daarmee verantwoordelijk voor oa. internationale
kampioenschappen. Hij had de leiding over de topjudoka’s
bij defensie, waaronder oa. de judotoppers Deborah Gravenstijn en Olympisch kampioen Mark Huizinga. Hij bracht als
judoleraar judoka’s naar nationale medailles en behaalde zelf
bij de internationale Judomasters medailles in oa. Frankrijk.
Was voorzitter en bestuurslid van judoverenigingen en zit nog
steeds in de Bondsraad van de Judo Bond Nederland. Hij
kreeg zijn diploma en bos bloemen uit handen van de gradencommissie Zuid-Nederland. Bij de eindceremonie werd het
diploma voor Maurice van Os uitgereikt door de voorzitter van
de gradencommissie Zuid-Nederland dhr. Peter Goosens 6e
dan en de nieuwe band met 3 streepjes werd om het middel
geknoopt door zijn judoleraar Rinus Bliemer. Van Os is zeker
van plan door te studeren voor de 4e dan judo. Bij Bliemer
Arashi Sport wordt voor senioren meerdere keren in de week
judotraining aangeboden. Een 52-jarige die een 3e dan judo
behaald met een examen en pas op zijn 40e is begonnen is
toch zeer bijzonder. Opnieuw is bewezen dat judo tot op hogere leeftijd beoefend kan worden! Judo va. 4 jaar tot zolang
men het vol wil houden www.budokwaiarashi.nl

Open call

Kunststudenten, creatieve geesten en jonge makers, melden!
Wil jij leren van de beste kunstenaars, een sicke installatie bouwen bij Pier15® én exposeren in Stedelijk Museum Breda?
Deze zomer organiseren wij in samenwerking met Pier15®
een 6-daagse masterclass onder begeleiding van kunstenaar
Yasser Ballemans. Geïnspireerd op het werk van beeldend
kunstenaar Pieter Laurens Mol ga je aan de slag met thema’s
zoals duisternis, het heelal, de toekomst en de nacht en werk
je aan een installatie van ruimteschepen en -pakken in de
breedste zin van het woord.
Voor 45 euro ben jij bij deze masterclass: dat is inclusief materiaal, lunch, drinken én gratis toegang tot de expositie bij Stedelijk Museum Breda. Koop uiterlijk 17 juni jouw deelnameticket via deze link. Let op: we hebben plek voor 10 makers,
dus snel zijn!
Check snel onze website voor meer informatie over de expo
en de kunstenaars.
Wat ga je doen?
Tijdens de workshops ga je in een groep van 10 makers, samen met kunstenaar Yasser Ballemans, twee keer drie dagen
aan de slag met vraagstukken over de nacht en de toekomst.
Jullie onderzoeken hoe ruimteschepen en -pakken er uit kunnen zien en gebruiken daarbij gerecyclede materialen.

Parkinsoncarrousel

Op 24 juni organiseert StiB samen met het Parkinsoncafé de
Parkinsoncarrousel. Deze (gratis) middag is interessant voor
mensen met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers.
Je kunt kiezen uit meerdere workshops. De middag vindt
plaats van 13.45 uur tot 16.30 uur in ‘t Web (inloop vanaf
13.30 uur). Aanmelden kan via www.stib-breda.nl/parkinson
Aanwezigen krijgen informatie over het nieuwe leefstijlprogramma ParkinsonFit van het Centrum voor Vitaliteit. Het
programma moet de symptomen van parkinson(isme) verminderen. Zo zorgt het ervoor dat je beter kunt bewegen en
verhoogt het de kwaliteit van leven. Daarnaast kun je kiezen
uit meerdere workshops: boksen met parkinson, dagbesteding bij zorgboerderij Willemshoeve en mindfulness voor mantelzorgers.
Informatiemarkt
Tijdens de Parkinsoncarrousel is er ook een informatiemarkt.
Je kunt hier allerlei informatie verzamelen, maar ook ervaren
hoe het voelt om de ziekte van Parkinson te hebben.
Parkinson Café Breda
Parkinson Café Breda is een informeel trefpunt voor mensen
met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantelzorgers.
Elke laatste vrijdag van de maand is er een gezellige middag
met praktische informatie. Toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid.

Gratis theaterevenement over psychische kwetsbaarheid

‘De Kracht van Kwetsbaarheid’

Op 23 juni organiseert StiB het Theaterevenement ‘De Kracht
van kwetsbaarheid’. Een voorstelling over psychische kwetsbaarheid en vooroordelen door Dames die Raken! Deze middag is interessant voor mantelzorgers, professionals binnen
zorg en welzijn en ieder ander die meer wil weten over dit
onderwerp. Iedereen is welkom. Deze middag vindt plaats
van 14.00 uur tot 16.00 uur bij Podium Bloos (Speelhuislaan
153 Breda). De toegang is gratis. Aanmelden kan via www.
stib-breda.nl/theater
Maar liefst één op de vijf Nederlanders is psychisch kwetsbaar, toch wordt dit onderwerp nog te weinig bespreekbaar
gemaakt. Voor mantelzorgers van deze mensen kan dit zwaar
zijn. Hun rol als mantelzorger blijft onzichtbaar.
Met dit theaterevenement wil StiB hier verandering in brengen.
Een evenement waarin de bewustwording en (h)erkenning
van mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid centraal staat. Op interactieve wijze wordt het publiek
meegenomen in het onderwerp en uitgenodigd om anders te
kijken. Naar anderen, maar ook naar zichzelf. Er wordt afgesloten met een borrel.

Onbeperkte Vuelta Brabant

Uniek Sporten West Brabant wil meedoen aan de Vuelta mogelijk maken voor iedereen. Zo is in samenwerking met Stichting Leef! het initiatief voor de Onbeperkte Vuelta ontstaan.
Het evenement vindt plaats van 29 juni tot en met 3 juli.
Topsporters tijdens La Vuelta Holanda
La Vuelta, de grote wielerronde van Spanje, start komende
zomer in Nederland. De eerste etappe start in Utrecht, de
tweede en derde etappe gaan door Brabant. Tijdens deze
wielerronde zullen topsporters deze afstanden afleggen.
Sandy Krijnen, initiatiefneemster van Stichting leef! vindt dat
mensen met een chronische aandoening of een beperking
ook topsporters zijn. “Dagelijks zijn deze mensen hard aan
het werk met het fit en zo vitaal mogelijk houden van hun lichaam. In beweging komen en vervolgens blijven bewegen is
vaak lastig. Met een doel voor ogen is dit makkelijker” aldus
Sandy Krijnen. Brabant Sportfonds en Uniek Sporten faciliteren mensen met een chronische aandoening of een beperking
in het duurzaam in beweging blijven. De Onbeperkte Vuelta
Brababant sluit als ‘beweegdoel’ hier naadloos op aan.
Meedoen kan op ieder zijn manier
Deelnemers kunnen een dagdeel of deel van de etappe afleggen. Het uitgangspunt is drempels weg te nemen voor
mensen met een chronische aandoening of een beperking. Te
denken valt aan het vervoer van personen en hun hulpmiddel/
vervoersmiddel van de finish naar de start. Bij iedere finishlocatie is er gelegenheid om hulpmiddel/vervoersmiddel veilig te
stallen. Dit voorkomt dat er dagelijks gesjouwd moet worden
met fietsen, scootmobiels of andere gebruikte voertuigen. Allemaal om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de deelnemers. Verder zijn er om de 10 kilometer verzorgingsposten waar mensen iets kunnen eten of drinken, uitrusten, naar
het (rolstoeltoegankelijke) toilet kunnen en ervaringen kunnen
uitwisselen. Tijdens de Onbeperkte Vuelta komen mensen in
contact met elkaar, waardoor mensen elkaar vervolgens blijven stimuleren en inspireren om in beweging te blijven.
Aanmelden is nog steeds mogelijk
De organisatie gunt iedereen een fantastische ervaring. “Het
is een aanrader om mee te doen aan een Onbeperkt Evenement. Je kunt zelf bepalen hoe vaak, en verschillende afstanden. Super geregeld! Je voelt je zo welkom! Ik zou zeggen
doen!” aldus een deelnemer van de Onbeperkte Elfstedentocht, die heeft plaatsgevonden in 2020. Iedere deelnemer
heeft zijn of haar eigen doel en doet op eigen wijze mee. Het
is ook mogelijk om een dag of dagdeel mee te doen, overal
op de route kan worden aangehaakt. De deelnemers bepalen
zelf op welke manier zij mee gaan doen; een duofiets, rolstoel,
handbike, e-bike, rollator, fietsend of wandelend. Alles kan en
mag.

De Onbeperkte Vuelta is voor iedereen
Uniek Sporten West Brabant wordt door het BrabantSport
fonds met dit initiatief ondersteunt. Zo krijgen Brabanders met
een chronische aandoening of beperking de mogelijkheid om
deel te nemen aan de Onbeperkte Vuelta Brabant. We hopen
deelnemers zo te enthousiasmeren dat ze ook na de Onbeperkte Vuelta met veel plezier in beweging blijven.
Inschrijven kan via de link onderaan dit artikel. Op de website is veel informatie te vinden over het evenement. Op de
website breda.unieksporten.nl staat informatie over de gratis
ondersteuningsmogelijkheden bij het vinden van passende
sport-of beweegactiviteit voor mensen
met een chronische aandoening of een beperking. De beweegcoaches van Uniek Sporten West Brabant kennen alle
aangepaste sportmogelijkheden in hun regio en kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een sporthulpmiddel, financiele voorzieningenof bijvoorbeeld het vinden van een trainingsmaatje voor een evenement als de Onbeperkte Vuelta.
Schrijf je hier direct in: https://onbeperktevuelta.nl/inschrijfformulier/ Voor meer informatie: https://onbeperktevuelta.nl/

Jonge huizenkopers krijgen
weer voet tussen de deur

Aantal hypotheekaanvragen van jonge huizenkopers tot
35 jaar met 17 procent toegenomen
Hoewel de hypotheekrente in de eerste vijf maanden van het
jaar met bijna 2 procentpunt is gestegen, nam het aantal hypotheekaanvragen van jonge huizenkopers tot 35 jaar met maar
liefst 17 procent toe in vergelijking met de laatste vijf maanden van 2021. Dat is een duidelijke kentering ten opzichte van
voorgaande kwartalen, toen juist sprake was van een flinke
daling van het aantal aanvragen in deze leeftijdsgroep, blijkt
uit cijfers van De Hypotheker. Nu de huizenmarkt iets lijkt af te
koelen, wordt het voor jonge huizenkopers eenvoudiger om
een woning te kopen. Zo krijgen zij niet alleen meer kansen
in de buitengebieden - met Flevoland (+31 procent), NoordBrabant (+28 procent) en Zeeland (+21 procent) als uitschieters - maar óók in de Randstad, vooral in Zuid-Holland (+24
procent) en Utrecht (+21 procent).
Ook het totale aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop
van een woning is sinds begin dit jaar gestegen (+9,5 procent), maar minder sterk dan de leeftijdscategorie tot 35 jaar.
Dat duidt er volgens De Hypotheker op dat de huizenmarkt
langzamerhand begint af te koelen. Zo liggen de huizenprijzen
2 procent lager dan eind 2021 en dat is een trendbreuk met
de afgelopen jaren. Een andere oorzaak is de hypotheekrente
die ten opzichte van januari met bijna twee procent is gestegen. Hierdoor kunnen huizenkopers minder lenen, maar er is
óók een positieve kant. Doordat starters op de huizenmarkt
minder concurrentie ondervinden, zijn zij minder gedwongen ver boven de vraagprijs te bieden. Ook de gespannen
arbeidsmarkt is een steuntje in de rug. Jonge huizenkopers
kunnen sneller een baan vinden, wat de vooruitzichten op een
betaalbare woning eveneens vergroot.
Starterslening wint aan populariteit
Er zijn verschillende manieren waarmee starters hun kansen
op de woningmarkt kunnen vergroten, zoals de jubelton die
nog tot het einde van dit jaar geldig is. Daarnaast is de overdrachtsbelasting voor huizenkopers tot 35 jaar sinds 2021
afgeschaft. Ook de Starterslening - die via Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) in meer dan
driekwart van de gemeenten wordt aangeboden - draagt bij
aan de sterke stijging van het aantal hypotheekaanvragen onder huizenkopers tot 35 jaar. Zo is in een aantal gemeenten
waar deze lening wordt aangeboden sprake van een significante toename van het aantal hypotheekaanvragen. Het aantal jonge huizenkopers dat een Starterslening afsluit, groeit
snel. Zo was in 2021 sprake van een forse groei (+37 procent)
ten opzichte van het voorgaande jaar.
‘Nu de huizenmarkt iets begint af te koelen, ontstaan meer
kansen voor starters. Zo is het percentage waarmee gemiddeld wordt overboden voor het eerst sinds lange tijd afge-

nomen. Toch blijft de vraag naar betaalbare woningen onverminderd groot. Het gemiddelde hypotheekbedrag in de
leeftijdscategorie tot 35 jaar steeg sinds begin dit jaar met
10 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Bij
jonge huizenkopers bedraagt een hypotheek op dit moment
gemiddeld 318.000 euro, wat betekent dat zij een flinke lening
moeten afsluiten. Desondanks zien we een opvallende stijging
van het aantal hypotheekaanvragen en dat is een positieve
ontwikkeling”, zegt Gijs Hooijdonk, franchisenemer van De
Hypotheker in Breda. “Het is echter te vroeg om te kunnen
spreken van een opwaartse trend, waardoor het cruciaal blijft
dat starters een steuntje in de rug krijgen bij het kopen van
een woning. Bestaande maatregelen - zoals de opkoopbescherming, de verhoging van de overdrachtsbelasting voor
beleggers en financiële steun van gemeenten bij de aankoop
van een nieuwbouwwoning - helpen zeker, maar zijn niet voldoende om een doorbraak te bereiken. Het is dan ook van
groot belang dat er extra mogelijkheden komen om in te stromen op de woningmarkt of de doorstroming te stimuleren.’

Smaakmaker Roy Meyer

Het gevecht dat ik op jonge leeftijd heb geleverd,
heeft ervoor gezorgd dat ik strijdbaar ben
Wethouder Daan Quaars heeft aan Roy Meyer de onderscheiding voor Bredase Smaakmaker overhandigd. Dit deed hij
samen met Micah, het zoontje van Roy. Roy Meyer is onder
andere bekend als topsporter en heeft Nederland vertegenwoordigd op meerdere EK’s, WK’s en de Olympische spelen.
Vanaf zijn zevende is Roy al met judo bezig. Maar door zijn
thuissituatie heeft Roy jarenlang niet gejudood. Na een moeilijke jeugd, in verschillende internaten, pakt hij zijn leven als
judoka op zijn 17e weer op.
Kracht brengen
“Ik wilde graag succes ervaren, dus ik begon weer met judoën. Ik had geen diploma’s, maar door mijn tijd in de internaten heb ik veel hulpverleners om me heen gezien. Toen dacht
ik: dat werk wil ik ook doen, maar dan beter. Het begin van
de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk werd gelegd, maar ik
werd zo goed in judo, dat ik daar maximaal op heb ingezet.”
Het gevecht wat Roy op jonge leeftijd heeft geleverd, heeft
ervoor gezorgd dat hij strijdbaar is.
Volgens wethouder Sport Daan Quaars is Roy een mooi voorbeeld voor andere topsporters en de stad Breda. “Wat een
baas is Roy Meyer. Roy is veel meer dan een topsporter. Hij
is een inspirator voor ons allemaal. Hoe gaaf dat hij zoveel
jongeren laat zien dat je met knokken je dromen ook echt kunt
waarmaken. Breda buigt voor jou, Roy!”
Roy zet zich naast topsporter in voor het welzijn van jongeren.
Roy geeft lezingen en clinics op scholen. In Breda, maar ook
op andere scholen in Nederland. “Mijn verhaal, mijn leed en
lessen wil ik gebruiken om jongeren leren doelen te stellen en
bewust te maken van hun eigen processen daarin. Roy wil
laten zien dat je met een stukje zelfkennis de regie van het
leven weer in eigen handen kunt hebben. Daarnaast wil hij
plezier in de sport overbrengen aan de jeugd. “Elke keer als ik
met kinderen in gesprek raak over hun leven, denk ik: hiervoor
ben ik geboren. Het is zo waardevol om iemand te kunnen
helpen. Al is het maar een klein beetje. Wat is een sportieve
prestatie waard in vergelijking tot deze ervaringen? Dat is een
ander soort geluk.”
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 Roy is te lezen op www.bredasesmaakmakers.nl. BredaNu maakt van alle nieuwe smaakmakers een
korte documentaire.
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Dorpsloop Teteringen
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Nieuw!
Snoeren Footfashion
wandeltochten 5 en 10 km
Meer informatie: dorpsloop.nl
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