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U kunt copij en advertentie’s
inleveren tot dinsdag 12.00 uur
De Aller-Lei ligt op donderdagochtend bij Zorgcentrum Zuiderhout, ‘t Web, De Jumbo Supermarkt, Mitra Ad van Dongen, de Willibrorduskerk, Bloemisterij Aarts en MyFysioYourGym.

WEEKBLAD VOOR TETERINGEN

Aanleveren kopij: dinsdag voor 12.00 uur: Drukkerij Zopfi, Koningsdijk 24,
4905 AP Oosterhout, Tel.: 0162-453159, E-mail: allerlei@drukkerijzopfi.nl
DORPSRAAD TETERINGEN
HITTEGOLF BRENGT WARMTE IN ONS DORP
Zaterdag 18 juni kwam jong en oud bijeen op het vernieuwde Willem-Alexander Park (WAP) voor een nieuwe
editie van het ‘Hittegolf festival’. De drankjes en hapjes voor meer dan 2200 bezoekers waren uitstekend verzorgd bij de vele kraampjes. Vooral het massaal meezingen met de muziek, vanop een groot podium, gaf een
heel bijzonder ‘samen zijn’ gevoel. Dat hadden we na de corona-periode echt nodig. Een overgroot deel van
de bezoekers waren onze eigen inwoners, waaronder veel ‘nieuwkomers’ uit, onder meer, de Bouverijen. Zo
ervarenden ook zij de gemoedelijke en dorpse sfeer van Teteringen. De vrijwilligers onder de bezielende leiding van Rick van
Hooijdonk hadden 4 dagen opbouw nodig om alles op zijn plaats te krijgen. Het hoofdpodium, de afrastering, de kraampjes,
beveiliging, de toiletten, etc. Zelfs waren netten gespannen boven de nieuwe aanplant in het park. Kortom deze uitvoering
vraagt zeker om herhaling. Maar dan in een park dat helemaal is afgewerkt! Zie foto in de digitale Aller-Lei.
WOONAKKER KLANKBORDGROEP
Op dinsdag 14 juni verzamelde de klankbordgroep van Woonakker zich in ’t Web voor haar tweede bijeenkomst. Tijdens
deze bijeenkomst kwamen o.a. het verkeer in Teteringen en in en rond Woonakker, de bestemmingsplankaart en de concept
verkaveling uit het stedenbouwkundig plan aan de orde. De klankbordgroepleden bespraken de onderwerpen vanuit hun
eigen rol en belang. Na de zomer, op 14 september, komt de klankbordgroep voor een derde bijeenkomst bij elkaar. Ook
organiseren ze in het najaar een informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan Woonakker voor geïnteresseerden.
COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP (CPO)
Bewoners uit Teteringen hebben vorig jaar ‘CPO ’t Enkveld’ opgericht om collectieve woonvormen voor 50+ te realiseren. Zelf
meer invloed uitoefenen op de wijze waarop je samen wilt wonen. Gezamenlijk koopwoningen door nieuwbouw te realiseren.
Ze bereiden nu plannen voor die in de Bouverijen en de Woonakker zouden kunnen worden uitgevoerd. Meer weten zoals
waar de naam ’t Enk vandaan komt? Bezoek dan hun website!

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

de Volgende Aller-Lei
verschijnt op 13 juli a.s.
dan kunnen ook meer dan zevenhonderd soorten worden
gezien. Soorten als huismoeder, grijze stipspanner, gewone
worteluil, gewone stofuil en graswortelvlinder, gewone grasmot, bonte brandnetelbladroller, gevlamde bladroller, grote
appelbladroller en de zilverstreep- en bleke grasmot zullen
veel worden waargenomen.
Nieuwsgierig geworden naar deze vlinders met hun wonderlijke namen? Op www.vlinderstichting.nl/nachtvlindernacht is
te zien in waar u samen met deskundigen naar nachtvlinders
kunt kijken. U kunt natuurlijk ook de nachtvlinders in uw eigen
tuin bekijken als ze nectar komen drinken bij bloemen. Want
sommige soorten bloemen verspreiden als het donker is de
heerlijkste geuren om nachtvlinders aan te trekken.
Een van de doelen van de Nationale Nachtvlindernacht is het
tegelijkertijd verzamelen van nachtvlinderwaarnemingen op
heel veel verschillende plekken in het land. Dus: als u nachtvlinders gaat kijken tijdens de Nationale Nachtvlindernacht,
geef uw waarnemingen doorvia www.telmee.nlof www.waarneming.nl.

IVN-natuurwandeling Tuin Toon Thielen
DORPSMAALTIJD OP 3 SEPTEMBER
Zondag 3 juli wandelen de natuurgidsen van
Het volgende samenzijn voor jong en oud staat ook alweer gepland op het WAP. Op 3 september van 14.00 tot 16.00 uur koIVN Mark & Donge door een prachtige natuurmen meer dan 300 inwoners bijeen tijdens een maaltijd die door jonge vrijwilligers wordt voorbereid. Net als de vorige keren
en landschapstuin aan de rand van bosgebied
wordt deze 3e editie een sfeervolle bijeenkomst vol van elkaar ontmoeten in een groene omgeving. En natuurlijk ook genieten de Duiventoren. Jarenlang was hier de plantenkwekerij van
van een ‘gezond diner’ in een omgeving die direct of indirect met gezondheid te maken heeft zoals het Gezondheidscentrum, Toon Thielen gevestigd. Ongeveer 20 jaar geleden begon
fysio, tandarts, beautybehandelaar, etc.
hij het terrein om te vormen tot een natuurtuin met vijvers,
poelen en allerlei bomen, struiken en planten. Nadat er 30
OPENING WILLEM-ALEXANDER PARK ÓÓK OP 3 SEPTEMBER
Ook de officiële opening van het Park zal op die dag plaatsvinden. Met medewerking van de sportverenigingen, maatschap- jaar bloemen en planten waren gekweekt met gebruikmaking
pelijke organisatie, de Heemkundekring en veel vrijwilligers die activiteiten voor jong en oud in het park gaan realiseren. Alle van pesticiden en bestrijdingsmiddelen, wilde men de grond
inwoners van Teteringen zijn uitgenodigd om te zien, hoe na vele jaren van voorbereiding het park er nu uitziet en waar kinde- teruggeven aan de natuur. Er is een bostuin, een vlindertuin,
ren zich kunnen uitleven met sport en spel. Het wordt een bijeenkomst die staat in het teken van nieuwe energie in ons dorp, een dwaaltuin en een boomgaard in ontwikkeling. Biodiverdat ondanks de groei naar ongeveer 10.000 inwoners in 2026 toch gemoedelijk en dorps blijft. Met WAP als een pareltje in siteit staat centraal - de natuur mag haar gang gaan. Bestrijons dorp. Na 16.00 uur zal de opening plaatsvinden door de wethouder en daar drinken we dan met elkaar op de toekomst. dingsmiddelen worden allang niet meer gebruikt.
Nu is het een tuin vol verrassingen, een lusthof voor mensen,
Wil je erbij zijn? Kom maar kijken en neem de kinderen vooral mee!!
planten én dieren. Zelfs vossen en reeën zie je hier geregeld.
DORPSRAAD TETERINGEN DE OGEN EN OREN VAN DE INWONERS
Als u mee wilt wandelen moet u vooraf inschrijven via onze
Op 12 juli komen wij voor de zomerstop nog één keer bij elkaar om met elkaar te spreken over wat en waarmee we de in- website. U ontvangt daarna een bevestiging via e-mail met
woners kunnen steunen. Heb je zaken die je nog onder onze aandacht wil brengen laat het weten via de mail: secretariaat@ daarin de startlocatie. De wandeling start om 13.30 uur en
dorpsraad-teteringen.nl of bel als je meer info wilt de voorzitter Cornelis Berkhout op tel.: 06 - 51525290.
duurt anderhalf tot twee uur. Meer informatie en het inschrijfformulier op: www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten
De Huiskamer
het spannendste proces volgt, namelijk het glazuren. Steeds
Dinsdag 5 juli ontmoeting en vanaf 15.00 uur een is het de vraag hoe het beeld dan uit de oven komt.
Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 - Breda
inleiding door Wim Huismans over Tools to Work. Bent u geïnteresseerd in deze expositie, Hanneke is zelf in
T 076-5416 122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com
12 juli ontmoeting en live muziek (bij mooi weer het museum aanwezig om tekst en uitleg te geven over haar
op het terras van de Dorpsherberg) met Dries creaties. Enkele beelden van haar zijn te koop.
zie ook www.ingridmeester.nl
Oomen.
Tot ziens in de Dorpsherberg! Het museum de Stee is gelegen aan het Zuringveld 1a, de
openingstijd is van 14.00 tot 16.00 uur.
Beelden van Keramiek in Museum de Stee Gelijktijdig is een bezoek aan de uitstalling van de attributen
Keramiek is een verzamelnaam voor alle voorwer- van Teterings Erfdeel zeer aan te bevelen. De toegangsprijs
pen die van gebakken klei zijn gemaakt. Het woord voor beide exposities bestaat uit een vrijwillige bijdrage.
keramiek is afkomstig van het Griekse woord ‘keramos’ dat staat voor leem, klei alsmede voor al Nationale Nachtvlindernacht
Op vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli is de 18e Nationale Nachthet daaruit gebakkene.
Beelden van keramiek van Hanneke Oosting-Prince zijn zon- vlindernacht van De Vlinderstichting. Verspreid door het hele
dag 10 juli en zondag 24 juli te zien in museum de Stee. Han- land zullen dan excursies plaatsvinden. Daarbij worden nachtneke, die haar jeugd voornamelijk in Teteringen heeft doorge- vlinders gelokt met een felle lamp of met een zoet stroopje,
bracht, is ruim 40 jaar docent geweest. Daarnaast maakte en waarna ze rustig kunnen worden bekeken. Er is veel moois
maakt ze nog steeds prachtige beelden, naast mensfiguren te zien, want juli is voor veel soorten dé nachtvlindermaand.
Het is wel even geduld hebben, want de zon gaat pas iets na
ook dierfiguren en abstracte figuren.
Zij geeft aan dat na het creëren van de beelden en het bakken tienen onder en daarna verschijnen de nachtvlinders. Maar

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

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
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Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger
Plisse’s
● Vinyl
●

Horren

Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl

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

Voor iedereen, wel of niet verzekerd
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Uitvaartverzorging

Van Gemert

Zuiderhout Buiten:
• Clubs, evenementen en uitjes
• Gemaksservices & voorlichting
• Een extra thuis - dagbesteding De Blauwe Hoef

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.

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

Vraag naar ons informatiepakket.
Heuvelstraat 181 in Breda
T 076-5212868

www.parkzuiderhout.nl
Jumbo Teteringen boeken en Jumbo Breda
boeken met alle plaatjes te koop: € 20,00 per
stuk. Bel 06 - 22907992.
Senioren Zomerfit
In de zomerperiode is er
vanaf woensdag 13 juli een
buiten- beweegprogramma
van totaal 6 lessen. Fitte senioren, daar gaan we voor!
Voorkom krachtverlies en
stijfheid en kom naar de
gym van 45 minuten. Verzamelen op de parkeerplaats
bij ’t Web op woensdag om
09.30 (tot 10.15 uur). De
eerste les is gratis. Daarna
€ 15,00 voor 5 lessen.
Training op kracht, uithoudingsvermogen en lenigheid, staand op grote
grasvelden (vaak lekker in
de schaduw). Elke groep
wordt begeleid door een
ervaren beweegdocent.
Draag comfortabele kleding! Van tevoren aanmelden is niet nodig.
Voor vragen bel naar tel.:
076 - 525 15 32 of mail:
fitforlife@zorgvoorelkaarbreda.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

KERKNIEUWS
WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203

Meld je snel aan
voor de zomerlessen!

Overleden
Zondag 12 juni is Harry v.d.
Velden, weduwnaar van
Cor Rutten, op 102-jarige
leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk en zijn
bijzetting in het graf van
zijn echtgenote op onze
begraafplaats, waren zaterdag 18 juni.
Zondag 3 juli
09.30 uur Eucharistieviering - Pater Wijten - Willebrordkoor
Misdienaars Mathijs Kemerink; Suzanne Kemerink
Intenties
Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra de Jong;
Jan en Riet Berende-Damen; Kees Balemans; Piet
Wirken; Anton Verschueren; Joke van Zon e.v. Wim
Snoeren; Sjaak Theeuwes; Jan en Annie de Bruijn-van
Leijsen; Wim van Harmelen en echtg. Marijke Tegelaers; Jan Bastiaansen; Harrie van der Velden.
Donderdag 7 juli
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 03 en 10 juli 11.00 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.
Vieringen Protestantse Gemeente, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 03 juli: kerk gesloten. Dienst in Johanneskerk.
Zo. 10 juli: 10.00 uur: Ds. A. Grandia.

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 03 juli 10.00 uur: dhr. H. de Bruijn.
Zondag 10 juli
Zo. 10 juli: 10.00 uur: Ds. K. van den Hout; Woudrichem.
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor Katjeskelder
Misdienaars Yenthe Fijneman; Suzanne Kemerink
Zo. 03 juli 09.00 uur: Ds. A. Los; Oosterhout.
Intenties
Corrie v. Haperen (jgt); Jac v.d. Veeken; Jeanne Biemans Zo. 10 juli 09.00 uur: Mw. Drs. P. v.d. Made-Kortsmit - Oosterhout.
e.v. Jan Biemans; Chris Reesink; Henk Roeling;
Sander Langen; Jan Bastiaansen; Harrie v.d. Velden.
Uit het pastoraal team
Donderdag 14 juli
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo

In de derde week van maand juni was ik in Steyl, Limburg,
voor de jaarlijkse retraite van onze congregatie. Ik heb in die
week stilgestaan bij het thema ‘Beelden van God.’ Er waren

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

ongeveer 70 beelden van God die op een werkblad aan ons
waren uitgereikt door onze retraite-begeleider. Er was ons
gevraagd om 3 positieve en 3 negatieve beelden te kiezen.
Verschillende beelden roepen emoties op. De beelden geven ons een richting om van het mystieke beeld van God iets
te begrijpen. Als je iets begrijpt, is het niet God. God is groter
dan wat wij denken. Toch zijn er talloze pogingen gedaan
om God te vangen in een woord of een beeld.
Wie of Wat is God volgens jou? De vraag is eenvoudig. Maar
het antwoord is moeilijk. Stel je je God voor als een man
met een witte baard, als de schepper van het heelal, als een
kracht in je leven? Ben je bang van God? Is Hij voor jou abstract of daadwerkelijk aanwezig? De antwoorden variëren
van persoon tot persoon, van religie tot religie, van tijd tot
tijd en van generatie tot generatie. Sommige moderne popartiesten hebben God in de afgelopen jaren vergeleken met
bijvoorbeeld een danser of een dj.
In het boek Exodus doet God een indrukwekkende belofte.
Hij noemt zichzelf Jahweh, wat doorgaans wordt vertaald
met ‘Ik ben die is’. Dat is een dubbele belofte: God bevestigt
dat Hij bestaat en dat Hij er altijd voor ons is. De evolutie
houdt daar niet op. Met Jezus valt ons christelijke godsbeeld
in een nieuwe plooi. Zijn offer leert ons dat God een liefhebbende Vader is, niet voor één uitverkoren volk, maar voor alle
mensen. Zelf vind ik het beeld van God als vader/moeder/
ouder, hoe onvolmaakt ook, vaak het best hanteerbare. Niet
toevallig is het Onzevader het christelijke oer gebed. De onvoorwaardelijke liefde die we zelf voor onze kinderen voelen,
brengt ons het dichtst bij de goddelijke Liefde waarop we
vertrouwen.
Ook mijn Godsbeeld is in de loop van de jaren veranderd.
Van een strenge, strafbare God naar een liefdevolle, barmhartige God. Misschien is het ook goed dat wij in deze vakantietijd, rustig kunnen nadenken over ons beeld van God.
Ik wens je veel inspiratie toe.
Pater Richard Lobo
Madonna verhuisd naar Teteringen
Begin juni is het beeld ‘de lachende Madonna’ van Notre
Dame in Tilburg overgebracht naar Teteringen. Daar kreeg
het een bijzondere plaats bij de hoofdingang van de parochiekerk.
‘De lachende Madonna’ is een vriendelijk en uitnodigend
beeld. De kunstenaar heeft zich laten inspireren door de
liefde tussen Maria, Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart,
en haar Zoon. Maria wijst ons de weg naar het kind dat zij
draagt. Vooral in moeilijke dagen mogen wij rekenen op haar
hulp en voorspraak. Tegelijkertijd wijst Jezus naar zijn moeder. Zij geeft ons hoop te midden van onze moeilijkheden en
de kwalen van onze tijd
De verering van Onze Lieve van het Heilig Hart is verspreid
op initiatief van pater Jules Chevalier. In 1854 stichtte hij de
Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC)
en in 1875 de Congregatie van de Dochters van O.L.Vrouw
van het H.Hart (FDNSC). Aan beide gemeenschappen verbonden zich personen, die net als de leden van beide Congregaties trachten de liefde van Christus te beleven en tastbaar te maken in hun relatie met mensen om zich heen en in
het maatschappelijke leven.
De Maastrichtse kunstenaar Charles Vos (1888-1954)
schiep tal van beelden voor kerken en seculiere gebouwen,
met name in de provincie Limburg; ‘de Lachende Madonna’
is daar één van. Van 1928 tot 1930 vervaardigde Vos keramische ontwerpen voor de Sphinx Fabrieken in zijn geboortestad. Gedurende vele jaren gaf hij les aan de Middelbare
Kunstnijverheidsschool (1926-1953), de latere Maastrichtse

Jan van Eyck Academie.
Samen met Mariannne van der Heijden (glazenier), Charles
Eyck (beeldend kunstenaar), Jacques Schreurs MSC (schrijver) en anderen vormde Charles Vos de Limburgse kunstenaarskring die tot op vandaag medebepalend is voor het
culturele leven tot over de provinciale grenzen heen.
Aanvankelijk stond het beeld in diverse kloosters van de
Missionarissen van het Heilig Hart, eerst in hun grootseminarie in het Zuid-Limburgse Stein en later in het Missiehuis van
de Congregatie te Tilburg. Uiteindelijk vond ‘de lachende
Madonna’ een onderdak in de fraaie Willibrorduskerk van
Teteringen.
Ben Verberne; MSC
Digicafé
Dinsdag 7 juni organiseerde De huiskamer samen met Stichting Kruiswerk een themabijeenkomst in De Dorpsherberg
over het gebruik van basis mobiele apparaten.
Twee vertegenwoordigers van SeniorWeb, Bert Emons,
Dick Waage en Karin Florie van het Digi-Taalhuis in Breda,
een onderdeel van de Nieuwe Veste, verzorgden deze interessante middag.
Gezien de opkomst viel dit onderwerp kennelijk in goed aarde. Ruim 40 mensen werden getrakteerd op een stortvloed
van digitale termen waarmee de sprekers de toehoorders
wegwijs maakten in het overweldigende aanbod van apparatuur en software.
Onderwerpen die aangesneden werden zoals, de keuze tussen IOS of Android, respectievelijk de software van Apple
en Google. Waarbij opgemerkt moet worden dat het besturingssysteem IOS uitsluitend werkt bij apparaten van Apple,
terwijl Androidsoftware is die op apparaten van bijvoorbeeld,
Samsung en Nokia gebruikt worden.
Adviezen waren waarop je moet letten bij aanschaf van die
apparatuur. Gebruik van een sim Lock vrije simkaart, omdat
je deze op al die apparaten kunt gebruiken.
Let op de veiligheid en download voortdurende de updates
om te voorkomen dat je toestel in verkeerde handen komt.
Het allerbelangrijkste advies is wel, installeer op elk apparaat
een pincode en vervang deze regelmatig door een nieuwe.
Een ander belangrijke waarschuwing is om nooit bankzaken
te doen. Internetbankieren is op een smartphone even veilig
als thuis via de computer, mits je dit nooit via een vreemde
wifi verbinding doet.
De prijzen van de apparaten zijn afhankelijk van een aantal
zaken: hoe lang gaat de batterij mee; wat is de opslagruimte, maar vooral hoe lang wordt het apparaat ondersteund
door de leverancier via updates.
Vervolgens illustreerde Dick Waage hoe je gebruik kunt maken van apps door zijn wandeltocht naar Santiago de Compostella als voorbeeld te nemen.
Ook wees hij op de vele handige apps die er zijn en je veel
informatie geven. Hij wees wel op het gevaar van apps die
niet via de officiële appstores gedownload kunnen worden.
Geruststellend na de stortvloed van digitale termen was de
mededeling van Jan Spruit dat Stichting Kruiswerk samen
met De Huiskamer in het najaar kleinschalige workshops
gaat organiseren waarin verdere uitleg wordt gegeven en
waar geleerd wordt om te gaan met deze apparatuur en de
software die hierbij hoort.
Tot slot kregen de aanwezigen een cadeaubon van SeniorWeb waardoor zij gratis een jaar van deze organisatie lid
kunnen worden.
Vermeldingswaardig is verder nog dat:
- Elke dinsdag (van 10.00 tot 12.00 uur) en elke woensdag
(van 13.00 tot 15.00 uur) is er een Digi-inloop in de

bibliotheek Breda centrum. Noord en Zuid elke dinsdag
(van 10.00 tot12.00 uur). Voor alle digitale vragen.
- Elke maand een Digicafé
(let op de aankondigingen/ onderwerpen)
- Als SeniorWeb lid krijgt u alle digitale informatie van de
website, online cursussen, boeken bestellen, online
vragen stellen, PC Hulp aan huis, Leren aan huis en ook
hulp bij aanschaf van computerapparatuur. Daarnaast
kortingen op inkt-cartridges en HP-computers.
Mocht u nog vragen hebben of nadere informatie hierover
willen, dan kunt u bellen naar 076-5322173 (Jan Spruit)
voorzitter van Stichting Kruiswerk Teteringen.
Smaakmakers
Smaakmaker Raimke Groothuizen: “Met mijn verhaal
wil ik laten zien dat je, zelfs als anderen niet in je geloven, toch succesvol kunt worden.”
Wethouder Arjen van Drunen heeft, samen met Hildegard
Assies, directeur Breda Marketing, duizendpoot Raimke
Groothuizen benoemd tot Bredase Smaakmaker. Alles wat
ze doet, gebeurt met passie. ‘Ik hoop mensen te raken en
inspireren om hen zo in beweging te krijgen.’
Raimke is een echte verbinder, een creatieveling, een ondernemer. Zo schreef ze diverse boeken, maakte ze prijswinnende animaties, is ze docent op Avans en zet ze zich in
als Local Guide voor Breda. Naast dit rijtje vervult Raimke
ook een bestuurlijke rol bij Fietsmaatjes Breda als vrijwilliger.
Fietsmaatjes zorgt ervoor dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, er met een vrijwilliger toch op uit kunnen.
Ze vindt het heel normaal dat je iets doet voor een ander en
wil daar het goede voorbeeld in geven. “Het doen van vrijwilligerswerk maakt je wereldwijzer.”
Raimke brengt inspiratie
Als docent wil ze haar studenten motivatie en inspiratie
brengen. Dit om het beste in de student naar boven te halen.
Ze wil hen het vertrouwen geven in plaats van afbreken. “Ik
wil die docent zijn die ik vroeger nooit ben tegengekomen.
Als ik studenten zie groeien op een bepaald vlak en ik heb
daar ook maar een klein beetje aan bijgedragen, is mijn missie geslaagd.” Raimke hoopt mensen te raken met wat ze
doet. Of dat nou met een lezing, een animatie of een boek is.
En vanuit daar hoopt ze mensen in beweging te krijgen om
kansen te grijpen. En dat doet ze door zich kwetsbaar op te
stellen en haar verhaal te vertellen.
Volgens wethouder Arjen van Drunen is Raimke een terechte Smaakmaker. “Raimke is een echte inspiratiebron voor
haar studenten. Maar niet alleen voor haar studenten. Ze
is ook een van de drijvende krachten achter Fietsmaatjes,
waarmee ze echt het verschil maakt voor heel veel mensen
voor wie een uitstapje niet zo vanzelfsprekend is. Mensen
als Raimke geven kleur aan de stad en daar moeten we als
stad trots op zijn.”
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 Bredanaarsvanuit sport, cultuur,
vrijwilligerswerk, etc.) beoordeelt alle nominaties en beslist
wie er tot Smaakmaker wordt verkozen.
Het verhaal van Raimke is te lezen op www.bredasesmaakmakers.nl. BredaNu maakt van alle nieuwe smaakmakers
een korte documentaire.

