
SCHEPERIJ BOUWWERKZAAMHEDEN - LET OP
Het verkeer op en rond de Scheperij levert veiligheidsproblemen op. Het in- en uitgaande verkeer via de Ha-
meldonk aan de zuidzijde zorgt voor gevaar. De inrit is nogal smal en de daar geparkeerde auto’s maken de 
weg nog lastiger. Op 5 september starten de funderingswerkzaamheden en komt daar ook de ingang voor het 
bouwverkeer nog bij. Dat maakt de situatie nog onoverzichtelijker. Kinderen op de fiets naar de sportclubs en 
de school maken dat velen zich zorgen maken. Op hele korte termijn spreekt de Dorpsraad daarover met de 

wijkbeheerder van de gemeente en de projectleider om de veiligheid daar te verbeteren. Heb je goede ideeën, geef ze door 
aan secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl 

CYBERSECURITY
Een aantal bewoners in Teteringen heeft de opleiding ‘Cyber ambassadeur’ van de gemeente Breda afgerond. Digitale cri-
minaliteit speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Ook in Teteringen worden steeds meer mensen slachtoffer van 
dit soort misdaad. De buurtambassadeurs zullen de opgedane kennis verspreiden in ons dorp. Tips over gebruik van wacht-
woorden, software updates, het ‘lezen’ van bestanden, tweetrapsverificatie en controle op mailadressen en websites. Heb je 
interesse in die informatie, zowel individueel als in groepsverband, geef je dan op via: secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl

INBREKERS GAAN NIET OP VAKANTIE
De vakantie komt er weer aan en dus laten we ons huis ‘leeg’ achter. Tijd voor veiligheidstips. Op burgernet.nl staan die tips. 
Hoe huis af te sluiten, verlichting aan/uit, indruk geven van bewoning, etc. Ook de website www.maakhetzeniettegemakkelijk.
nl/woninginbraak geeft veel informatie. Want thuiskomen en alles is nog in orde, dat geeft een extra goed gevoel.

DE DORPSRAAD komt naar je toe. Veel inwoners hebben daar al gebruik van gemaakt. Zijn er persoonlijke of buurtgere-
lateerde zaken die belangrijk zijn, twijfel niet en meld je aan via: secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl  Wij helpen je verder.
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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

U kunt copij en advertentie’s   
inleveren tot dinsdag 12.00 uur
De Aller-Lei ligt op donderdagochtend bij Zorg-
centrum Zuiderhout, ‘t Web, De Jumbo Super-
markt, Mitra Ad van Dongen, de Willibrordus-
kerk, Bloemisterij Aarts en MyFysioYourGym. 

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

� Pvc vloeren � Rolgordijnen � Tapijt � Plisse’s
� Gordijnen � Laminaat � Marmoleum � Vinyl
� Vouwgordijnen � Inbetweens � Luxaflex � Horren

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

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

Project- en woninginrichting

 

Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 - Breda
T 076-5416 122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com

zie ook www.ingridmeester.nl

Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger

Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout

0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl

Voor iedereen, wel of niet verzekerd

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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Meld je snel aanMeld je snel aan  
voor de zomerlessen!voor de zomerlessen!

Kijk voor meer informatie opKijk voor meer informatie op
www.landgoedbergvliet.nlwww.landgoedbergvliet.nl
Kijk voor meer informatie opKijk voor meer informatie op
www.landgoedbergvliet.nlwww.landgoedbergvliet.nl

Jumbo Teteringen boeken en Jumbo Breda boeken 
met alle plaatjes te koop: € 20,00 per stuk. 

Bel 06 - 22907992. 

Dorpsloop Teteringen
Dorpsloop Volwassenen
Zondag 28 augustus a.s. wordt de 31e 
Dorpsloop Teteringen gehouden. De 5 km 
start om 14.00 uur; de 10 km om 15.00 
uur. Vanaf heden kan vooraf worden inge-

schreven (€7,50). inschrijven op de wedstrijddag zelf is ook 
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 Alexan-
derpark. 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 prach-
tige prijzen beschikbaar en voor elke deelnemer een medaille. 
Bij voorinschrijving zijn er geen kosten voor de deelnemers. 
Inschrijving op de wedstrijddag zelf kost €2,00. 
Snoeren Footfashion wandeltochten
Snoeren Footfashion organiseert i.s.m. de Dorpsloop Teterin-
gen op zondag 28 augustus 2022 twee wandeltochten (5 en 
10 kilometer). De wandelaars worden getrakteerd op prach-
tige routes door de Teteringse bossen en mooie polderland-
schappen. Het startpunt is in de bistro in de winkel van Snoe-
ren Footfashion aan de Heistraat, 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 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 Dorps-
herberg, waar je gezellig kunt napraten en u de 
bij Snoeren ontvangen consumptiebon kunt 
inwisselen. De kosten per deelnemer bedra-
gen €5,00 en vol = vol. Voor meer informatie 
en voorinschrijven kijk op: www.dorpsloop.nl

Beelden van Keramiek 
in Museum de Stee
Beelden van keramiek van Hanneke Oosting-Prince 
waren zondag 10 juli te zien in museum de Stee. 
Hanneke, die haar jeugd voornamelijk in Teteringen 

heeft doorgebracht, is ruim 40 jaar docent geweest. Daar-
naast maakte en maakt ze nog steeds prachtige beelden, 
naast mensfiguren ook dierfiguren en abstracte figuren. 
Als u deze expositie hebt gemist dan heeft u zondag 24 juli 
nog gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken. Hanneke is 
zelf in het museum aanwezig om tekst en uitleg te geven over 
haar creaties. Enkele beelden van haar zijn te koop.
Het museum de Stee is gelegen aan het Zuringveld 1a, de 
openingstijd is van 14.00 tot 16.00 uur.
Gelijktijdig is een bezoek aan de uitstalling van de attributen 
van Teterings Erfdeel zeer aan te bevelen. De toegangsprijs 
voor beide exposities bestaat uit een vrijwillige bijdrage. 
Opbrengst Statiegeldbonnetje
Gedurende de afgelopen twee maanden hebben vele klanten 
van de Jumbo hun statiegeldbonnetje in de inmiddels be-
kende box gedeponeerd. Een paar weken geleden is de box 
leeggehaald en zijn de bonnetjes geteld. Hierbij kwam er een 
bedrag tevoorschijn van €552,75. Dit bedrag werd door de 
directie van Jumbo Teteringen verdubbeld tot €1105,50 t.b.v. 
de  Heemkundekring Teterings Erfdeel. Voor het team Jumbo 
Teteringen geldt uiteraard een woord van dank voor de ge-
legenheid die onze vereniging is geboden voor dit project. 
Ook de klanten van de Jumbo worden hierbij heel hartelijk 
bedankt voor hun bijdrage met de bonnetjes.

De Huiskamer
Afgelopen dinsdag heeft u op een zonnig terras 
van de Dorpsherberg kunnen genieten van de 
muzikale klanken van Dries Oomen.
Dinsdag 19 juli verzorgt Hans de Vaan een lezing 

over Riolering & Waterzuivering (deel 2).
Dinsdag 26 juli ontmoeting in de Dorpsherberg.
De eerste 3 dinsdagen in augustus zijn we te gast in ‘t Web 
omdat de Dorpsherberg dan gesloten is i.v.m. vakantie

Dorpsloop 
Teteringen

Wie wil ons helpen bij het onderhoud 
van onze tuin?  T 06 - 2670 4883.



Zondag 17 juli  
09.30 uur Eucharistieviering 
Pater van Uden - mw. L. Eps-
kamp - m.m.v. Willebrordkoor
Misdienaars  Mathijs en Suzan-
ne Kemerink
Intenties Sjaak Theeuwes; Harry 
van der Velden; Tiny Koenraads.

Donderdag 21 juli
08.30 uur     Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering 
Intenties      o.a. Tiny Koenraads.

Zondag 24 juli
09.30 uur Eucharistieviering 
Pater H. Wijten - Diaken V. de 
Haas - m.m.v. Willebrordkoor
Misdienaars Lonne en Yenthe 
Fijneman
Intenties ouders Marinus v. 
Haperen en Maria Buiks; Jan v. 
Haperen en Toos v.d. Wijngaard; 
Corrie van Haperen en Jac v.d. 
Veeken; Cees de Bie, e.v. Toos 
van Haperen; Harry v.d. Velden; 
Tiny Koenraads; Adri Verheijden; 
Fer v. Assche; Karel v. Lieshout.

Donderdag 28 juli
08.30 uur Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering 

Overleden
Dinsdag 5 juli is Tiny Koenraads 
op 92-jarige leeftijd overleden. 
Haar uitvaart in onze kerk en 
haar crematie, waren dinsdag 
12 juli.

Harmonie
Euphonia 
OUD METAAL
Euphonia zal op 

zaterdag 16 juli tussen 9.00 
en 11.00 uur oude metalen 
ophalen. Tussentijds inleve-
ren kan ook, zelfs als u buiten 
Teteringen woont. Stuur een 
mail naar: metalen@harmo-
nie-euphonia.info

IVN wande-
ling Pannenhoef
Zondag 17 juli om 13.30 uur 
maken de natuurgidsen van 
IVN Mark & Donge een wan-
deling door natuurgebied de 
Pannenhoef in het buitenge-
bied van Rijsbergen. Wandel 
mee en ontdek de zomerse 
flora en fauna langs de oude turfvaarten en vennen. De wan-
deling duurt 1,5 à 2 uur. Graag vooraf inschrijven via  www.
ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten, u ontvangt dan een 
bevestiging via e-mail met daarin de startlocatie.

Buitenconcert voor kinderen BSO
Leerlingen van Gitaarschool Hilda Veen in de basisschool-
leeftijd krijgen gitaarles in de Nutsbasisschool en daar zit ook 

de Kober BSO gevestigd. Dus dat gaf een 
mooie uitnodiging om voor publiek te spelen. 
Het was een spontaan initiatief en zeker voor 
herhaling vatbaar. Aan de leerlingen was dui-
delijk te zien dat ze heel goed hun best de-
den en de popsongs die ze speelden klon-
ken fantastisch.         

Goed gedaan Toppers! 

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

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 

KERKNIEUWS
WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203

Take away!Take away!
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VAN VRIJDAG T/M ZONDAGVAN VRIJDAG T/M ZONDAG  
VANAF 16.30 TOT 20.00 UUR OPENVANAF 16.30 TOT 20.00 UUR OPEN

  
www.tfrietluik.nl | www.restaurant-groen.nlwww.tfrietluik.nl | www.restaurant-groen.nl

Gitaarschool hilda Veen 
Muziek maken met plezier op jouw niveau

Voor alle leeftijden vanaf 7 jaar
www.gitaarschoolhildaveen.nl

Verdrietig hebben wij haar los moeten laten, 
ons Moeke en lieve Omi

Ria Koolen - de Jongh
Sinds 15 januari 2000 weduwe van Peter Koolen

* Teteringen, 1 maart 1940 † Dorst, 8 juli 2022

Rens & Mariëtte Koolen, Rosalie

Sonja Koolen, Robin, Sanne, Bas

Linda & Frank Koolen - Montrée, Lisa, Floortje

Correspondentieadres: 
Tervoortseweg 1, 4854 NE  Bavel

We herdenken haar leven 
op vrijdag 15 juli in besloten kring.

de Volgende Aller-lei 
Verschijnt op 27 juli A.s.



IVN zomerseizoen-
wandeling Pannenhoef
Op zondag 17 juli maken de natuurgidsen 
van IVN Mark & Donge een wandeling door 

natuurgebied de Pannenhoef in het buitengebied van Rijs-
bergen. 
De Pannenhoef is een natuurgebied van de Stichting Bra-
bants Landschap. Het bestaat uit gemengd bos, vennen, 
turfvaarten, weilanden en heide. Door al die verschillende 
biotopen is het er elk seizoen aantrekkelijk wandelen.
In dit gebied werd vanaf de 14e eeuw turf gewonnen. Eeu-
wenlang is het veen afgegraven en via vaarten afgevoerd ten 
behoeve van brandstof voor de bedrijven en de huishoudens 
te Breda. Door het uitgraven van oude, verlande vennen en 
door de aanleg van veranderde waterhuishouding kon de na-
tuur zich herstellen. Naast allerlei algemene soorten kwamen 
ook zeldzame planten terug. 
Wandel mee en ontdek de bijzondere zomerse flora en fauna 
langs de oude turfvaarten en vennen.
De wandeling start om 13.30 uur en duurt anderhalf tot twee 
uur.
Als u mee wilt wandelen, moet u vooraf inschrijven via onze 
website. U ontvangt daarna een bevestiging via e-mail met 
daarin de startlocatie.
Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op 
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

Jaarlijkse tuinvlindertelling
In het weekend van 15 t/m 17 juli is de jaarlijkse tuinvlinder-
telling van De Vlinderstichting. Iedereen met een tuin of een 
balkon kan meedoen via www.tuintelling.nl
Dankzij deze telling weet De Vlinderstichting welke vlinders er 
in de zomer in tuinen rondvliegen. Met die informatie kunnen 
ze beter beschermd worden.
Eind juni en begin juli vlogen er veel vlinders. Vooral de dag-
pauwoog was veel te zien. Hoe zal dat half juli zijn? Dat zal 
blijken als er veel mensen meedoen aan de telling. De weers-
verwachtingen zijn gunstig: het wordt behoorlijk warm, dus 
er zullen waarschijnlijk veel vlinders geteld kunnen worden.
2021
Vorig jaar zijn er ruim 10.000 tellingen gedaan en werden on-
geveer 110.000 vlinders geteld.  De nummer 1 was toen al 
heel erg snel duidelijk: de Atalanta. Deze was ontzettend tal-
rijk in 2021. Er werden tienduizenden exemplaren gezien en 
hij was ook in veel tuinen aanwezig: 84% van de tellers zag 
een of meer Atalanta’s. De Dagpauwoog eindigde op num-
mer 2 het Klein Koolwitje werd derde.
Vlinders herkennen en melden
Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de 
tuin direct doorgeven via www.tuintelling.nl  Klik op de knop 
‘Start met tellen’ om bij de tuinvlindertelling te komen. Kunt u 
de vlinders nog niets zo goed uit elkaar houden? Download 
dan de vlinderherkenningskaart (of bestel de papieren versie) 
op www.vlinderstichting.nl
Drie tips voor een vlindervriendelijke tuin 
Tuinen zijn belangrijk leefgebied voor vlinders. Wat kun je 
doen om vlinders naar je tuin te lokken? Plant nectarrijke 
bloemen voor vlinders; zorg voor voedselplanten voor rup-
sen; gebruik geen gif.
Kijk voor alle informatie en meer tuintips op www.vlinderstich-
ting.nl.

Uit het pastoraal team
Buiten schijnt de zon en iedereen heeft toch een beter hu-
meur als de zon schijnt.
U herinnert zich vast wel die ene zin uit dat liedje: ‘Oh, wat 
is het leven fijn, als de zon schijnt” en misschien is dat ook 
wel zo.
Als je soms ’s nachts wakker ligt en piekert over grote en 
kleine problemen, dan zie je een berg waar je bijna niet over-

heen kunt kijken, laat staan klim-
men. Maar als je ’s morgens wak-
ker bent en de zon schijnt lijkt die 
berg ineens veel minder hoog.
Lijkt, want ongetwijfeld zijn de pro-
blemen en zorgen niet in een keer 
opgelost.
Ook de zomer brengt zorgen met 
zich mee…
Misschien wel over kinderen en 
kleinkinderen die op vakantie 
gaan en die u een zomer lang wei-
nig ziet. Of over ouderen, buren, 
vrienden die alleen zijn en nu nog 
eenzamer zijn, omdat vele men-
sen rondom hen erop uit trekken.
Gelukkig is er dan de zon die met 
licht en warmte een beetje troost 
brengt, maar wij kunnen zelf ook 
warme lichtpuntjes zijn.
Stuur een kaartje naar iemand die 
niet op vakantie gaat of die aan 
huis gebonden is. Het kan nog 
steeds hoor, een kaartje sturen, 
ook in deze tijd van berichtjes en 
appjes via de telefoon. Een kaartje 
doet toch meer, je kunt er nog 
eens naar kijken, het nog eens in 
je hand nemen, het geeft vaker 
een goed gevoel.
Natuurlijk is er ook voor de thuis-
blijvers wel iets te doen, maar als 
je alleen bent, is het altijd moei-
lijker om die stap te zetten, dan 
samen.
De parochie heeft voor deze zo-
mer een aantal activiteiten geor-
ganiseerd, waar u misschien wel 
aan wilt deelnemen en misschien 
kunt u er samen met iemand die 
dat ook leuk vindt, naar toe ko-
men. Hebt u geen vervoer, dan 
kunt u zelfs opgehaald worden, 
een belletje en het wordt voor u 
geregeld.
Nieuwsgierig geworden? Bij het parochiemagazine dat wel-
licht in de bus gevallen is zit een flyer waarop het hele pro-
gramma staat. Weet dat u van harte welkom bent.

Trudy Gerritsen van Lin

Vakantie
Van 25 juli t/m 2 september is het parochiecentrum open van 
09.30 uur tot 10.30 uur. Er is dan iemand aanwezig om uw 
boodschap aan te nemen en voor de koffie te zorgen.

Het geschreven woord
Twee vrienden lopen in de woestijn en krijgen ruzie. De ene 
vriend slaat de ander in zijn gezicht. De ander wrijft over zijn 
gezicht en schrijft in het zand: ‘Vandaag sloeg mijn beste 
vriend mij in mijn gezicht.’
Gezamenlijk lopen ze verder tot ze bij een oase komen. De 
vrienden lessen hun dorst en nemen een bad. Zodra ze uit 
het water stappen, komt de vriend in drijfzand terecht. Zijn 
vriend snelt toe en redt hem van de dood. Vervolgens schrijft 
de vriend op een steen: ‘Vandaag heeft mijn beste vriend mijn 
leven gered.’
De ander vraagt verbaasd: ‘Waarom schrijf je eerst in zand en 
nu op een steen?’
De vriend antwoordt: ‘Wanneer iemand je kwetst en je schrijft 
het in zand, dan zal de wind van vergeving het uitwissen. Als 
iemand iets goeds voor je doet, zou je het in steen moeten 
schrijven. De wind kan het dan nooit uitwissen.’

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 17 en 24  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. 17 juli: 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Zo. 24 juli: Dienst in Lucaskerk.

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 17 juli 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Zo. 24 juli: 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.
Katjeskelder
Zo. 17 juli 09.00 uur: Mw. T. Raams; Opsel.
Zo. 24 juli 09.00 uur: Ds. T. van Prooijen; Breda 

Fietsgilde 
De Baronie
De komende maanden staan er bij het fietsgilde weer mooie 
tochten op het programma.
De corsotocht - altijd leuk om bij de wagenbouwers achter de 
schermen te mogen kijken - is dit seizoen weer terug.
Voor alle tochten geldt: vooraf aanmelden niet nodig.
Altijd voldoende drinken (water) , lunchpakket en wat contant 
geld meenemen.
do 4 aug Meerle/Ulicoten Speelbos 10.00 uur
vr 12 aug Vogelrevalidatie Speelbos 12.30 uur
wo 17 aug 80-jarige oorlog Speelbos 10.00 uur
za 27 aug Noordertuin van Antwerpen Speelbos 09.00 uur
do 1 sep Corsotocht Speelbos 10.00 uur
wo 7 sep Molen Speelbos 10.00 uur
vr 16 sep Willemstad Intratuin 09.00 uur
di 20 sep Langs de grens met Holland Intratuin 10.00 uur
vr 30 sep Smokkel Speelbos 10.00 uur
vr 7 okt Halderberge Speelbos 10.00 uur

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203

Buitenconcert voor kinderen BSO
Leerlingen van Gitaarschool Hilda Veen in de basisschoolleeftijd krijgen gitaarles in de 
Nutsbasisschool en daar zit ook de Kober BSO gevestigd. Dus dat gaf een mooie uitno-
diging om voor publiek te spelen. 
Het was een spontaan initiatief en zeker voor herhaling vatbaar. Aan de leerlingen was 
duidelijk te zien dat ze heel goed hun best deden en de popsongs die ze speelden klon-
ken fantastisch.                                                                           Goed gedaan Toppers!

i.v.m. vakantie zijn wij dinsdag 26 juli
en 2-9-16-23-30 augustus gesloten

Maandag gesloten
Woensdag 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

Bloemisterij



di 11 okt Wortel Speelbos 10.00 uur
do 20 okt Landgoederen Speelbos 12.30 uur
di 25 okt Vincent van Gogh Speelbos 10.00 uur
Gedetailleerde informatie: www.gildebaronie.nl/fietstochten

BoekStart
BoekStart helpt kinderen en ouders aan het (voor)lezen 
Welke boeken lees je voor aan baby’s, dreumesen, peuters 
en kleuters? En hoe doe je dat nou eigenlijk: goed voorle-
zen? Heel belangrijk, want boeken zijn leuk en leerzaam voor 
kinderen van alle leeftijden. Het leesbevorderingsprogramma 
BoekStart inspireert pedagogisch medewerkers van Kober 
en ouders om regelmatig en interactief voor te lezen, zodat 
kinderen er meer van opsteken. 
BoekStart is een landelijk programma, ontwikkeld door Stich-
ting Lezen, dat wil bereiken dat kinderen en ouders meer le-
zen en samen genieten van boeken. Dit kan onder andere 
door kinderen al op jonge leeftijd te laten kennismaken met 
boeken. Daarin speelt de kinderopvang een belangrijke rol. 
Onze pedagogisch medewerkers lezen kinderen veel voor en 
raden ouders leerzame boeken aan. Maar hoe lees je goed 
voor zodat kinderen er wat van leren? Welke boeken kies je? 
En hoe enthousiasmeer je ouders om thuis voor te lezen? 
Voorleesconsulenten van de bibliotheek helpen verschillende 
Kober-locaties deze vragen te beantwoorden en een voor-
leesroutine op te bouwen. 

BoekStart & Kober 
Bij Kober lezen we graag verhalen voor aan kinderen om hun 
fantasie te prikkelen en te oefenen met luisteren en concen-
treren. Dat is niet alleen goed voor taalontwikkeling en be-
grijpend lezen, maar het is ook gezellig en versterkt de band 
tussen collega’s en de kinderen. Daarom werken we voor het 
BoekStart-programma al een aantal jaar intensief samen met 
de bibliotheek. In Breda doen we dat bijvoorbeeld al in maar 
liefst 46 groepen, in Roosendaal in 25 groepen, in Sprundel 
in 4 groepen en ook in Zundert zijn we gestart. 
Hoe gaat dat in zijn werk? Onderdeel van BoekStart is het 
maken van een voorleesplan per locatie. Daarin leggen me-
dewerkers vast op welke manier ze lezen willen bevorderen 
onder collega’s, ouders en kinderen. Dat geeft het team hou-
vast. Op iedere locatie is een pedagogisch medewerker ac-
tief als voorleescoördinator. Die zorgt dat het leesplan wordt 
uitgevoerd, brengt lezen en voorlezen extra onder de aan-
dacht, en houdt samen met de bibliotheek de boekencol-
lectie op locaties up-to-date. Voorleescoördinatoren volgen 
daarvoor een speciale BoekStart-training. 
Taalgevoel versterken 
Helma Tettelaar is pedagogisch medewerker bij Kober-kind-
centrum Vinkenbos in Sprundel. Sinds vier jaar werken zij en 
haar collega’s met BoekStart. Helma weet uit 
eigen praktijkervaring hoe waardevol voorlezen is voor kinde-
ren: “We willen kinderen en ouders meer samen laten lezen, 
in het bijzonder op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 
Hen regelmatig voorlezen, helpt bij het versterken van hun 
taalgevoel.” 
Voorleesconsulenten van BoekStart helpen Kober-kindcen-
trum Vinkenbos bij het kiezen van boeken die passen bij de 
leeftijd en het niveau van de kinderen. Helma: “Ze hebben 
boeken over allerlei relevante onderwerpen, bijvoorbeeld over 
corona, familie, rouw, meertaligheid, seizoenen en emoties. 
Dat is fijn voor ons, want dan hoeven we niet telkens zelf op 
onderzoek uit.” 
Meeleven met het verhaal 
Voor de kinderen bij Vinkenbos is het voorlezen een vast ri-
tueel en rustpunt in de dag, vertelt Helma. “Het geeft kinde-
ren structuur doordat we altijd op eenzelfde manier te werk 
gaan. We gebruiken daarvoor de Piramide-methode. Daarbij 
bouw je op van oriënteren naar verdiepen. Eerst laten we de 
prenten zien. Daarna lezen we het verhaal voor. En later verle-
vendigen we het verhaal nog eens met behulp van attributen. 
Vervolgens mogen kinderen zelf het verhaal vertellen aan de 
hand van de afbeeldingen. Daardoor worden ze echt het ver-
haal ingezogen en leren ze de inhoud begrijpen. Dankzij de 
interactie en de attributen onthouden ze de verhalen beter en 
vertellen ze er thuis over, dat enthousiasmeert op hun beurt 
de ouders.” 
Voorleesavonden en minibibliotheek op komst 
Voorleesconsulenten van BoekStart geven Kober-collega’s 
tips over hoe zij ouders kunnen motiveren om zelf voor te le-
zen. Helma: “BoekStart-consulenten komen niet alleen voor-
lezen op locatie, maar we zijn nu ook bezig om samen avon-
den te organiseren waarbij we ouders leren en stimuleren om 
thuis op een leuke manier voor te lezen. Denk aan overdre-
ven vertellen en het verhaal spannend maken. Dat werkt heel 
goed, want als je emoties in het verhaal brengt, maak je het 
verhaal levendiger en herkennen kinderen het onderwerp be-
ter. In samenwerking met de bibliotheek gaan we ook een 
minibieb maken op onze locatie. Daar kunnen ouders boeken 
ruilen en lenen voor kinderen van het kinderdagverblijf en de 
peutergroepen.” 
Gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind 
Helma is blij dat het BoekStart-programma er is. “Ik vind het 
heel leerzaam, ik kan bij de voorleesconsulenten terecht met 
vragen en hoef minder zelf op zoek naar passende boeken. 
Daarnaast staat onze Kober-voorleescoördinator in contact 
met BoekStart om voor iedere leeftijdscategorie een goed 
voorleesaanbod te creëren. Van prentenboeken voor baby’s 
tot en met boeken die voldoende uitdaging bieden aan

Luke Prinsen en Niels Geutjes 
zwarte band judo!
Zaterdag 2 juli jl. organiseerde Bliemer Arashi Sport het zwar-
te band examen in de eigen dojo. Twee judoka’s van Arashi 
behaalde op 14-jarige leeftijd de school zwarte band judo. 
Ook behaalde enkele jujutsuka’s een hogere promotie.

Scholieren Luke Prinsen en Niels Geutjes zitten al vanaf hun 
lagere school op judo. Beiden rond hun 7e jaar begonnen 
met judo bij Arashi. Ervaring opgedaan met wedstrijden en 
stages. Inmiddels vaste hulp als scheidsrechter en tafel-
jury op de eigen Arashi-judowedstrijden. Afgelopen 1,5 jaar 
werd meerdere keren getraind in Oosterhout en Breda om 
de zwarte band judo te behalen. Afgelopen zaterdag hadden 
de heren de primeur voor Arashi, omdat ze de eerste zijn 
die de school zwarte band hebben behaald. Veel fanatieke 
jonge judoka’s behalen rond hun 12/13 jaar de bruine band. 
Vele vinden het wachten tot hun 16e lang duren, want dat is 
de leeftijd voor het zwarte band examen bij de Judo Bond 
Nederland. Arashi is in dat gat gesprongen om de school 
zwarte band aan te bieden. Op jongere leeftijd kan men dan 
toch werken aan een volgend doel, zonder jaren te moeten 
wachten. Ook judoka’s die geen examen bij de bond willen 
doen kunnen op deze wijze toch een zwarte band judo be-
halen. De judoka’s die alsnog de 1e dan zwarte band bij de 
Judo Bond Nederland willen halen zijn op deze manier al su-
per voorbereid!
Als eerste mocht Luke Prinsen zijn vaste vormen van het 
werpen (Kata) demonstreren, gevolgd door het staande werk 
met worpen rechts en links, overnames en combinaties. Af-
gesloten werd met het grondwerk welke bestond uit houd-
grepen, armklemmen, wurgingen, kantelingen, bevrijdingen 
en techniekkettingen. Na een korte rustpauze ging Luke Prin-
sen zijn kunsten vertonen en liep door hetzelfde programma 
als zijn partner Niels Geutjes. De grote opkomst van mede-
judoka’s en familieleden mochten getuigen zijn van de al-
lereerste promoties tot school zwarte band judo voor deze 
beide supergemotiveerde judoka’s. Uit handen van meester 
Maurice van Os mochten ze het diploma in ontvangst nemen 
en de nieuwe zwarte band werd omgeknoopt door meester 
Rinus. Iedere vrijdagavond is er zwarte band training bij Ara-
shi. Op woensdagavond is de Jujutsu-training en daar is al 
jaren een fanatieke groep actief die klaargestoomd was voor 
hun examen. Met bloed, zweet en tranen werd er gewerkt 
om worpen met atemi’s (trappen, slagen en stoten) af te wer-
ken. Diverse bevrijdingen tegen pakkingen, slagen, trappen 
werden gedemonstreerd met eindcontroles. De dames Da-
nielle de Jong, Peggy van Poppel en de heer Wessel de Jong 
behaalde hun blauwe band Jujutsu/Goshindo. De heren Sem 
van Vugt en Sander de Jong sloten het niveau voor de groene 
band af. Komende weken de judo-examens voor de jeugd 
bij Arashi. 
Kom langs voor 2 gratis proeflessen in de verschillende gym-
zalen in Breda en Oosterhout. Info www.budokwaiarashi.nl
Arashi judoka’s goed op dreef in Lage Zwaluwe.
Zondag werd in Lage-Zwaluwe het laatste ‘500-puntentoer-
nooi’ gehouden door Judoclub Hirundo en JV Zevenbergen. 
Er werden door de judoka’s van Bliemer Arashi Sport 11 gou-
den, 12 zilveren en 14 bronzen medailles gewonnen. Voor de 
senioren werd dit seizoen afgesloten met de jaarlijkse bbq.
In de vroege ochtend startte het toernooi met 150 deelne-
mers, waarvan 45 van Bliemer Arashi Sport. Er werd gewerkt 
in 3 blokken die allen gestart werden met een korte warming 
up. Dit werd de laatste kans om voor de zomer nog een pun-
tenmedaille of puntenbeker te pakken. Na de laatste wed-
strijdtraining was iedereen geconcentreerd bezig met niet 
alleen te winnen, maar ook met de hoogst mogelijke score 
IPPON! In Lage-Zwaluwe wist Brandon Valkenburg niet al-
leen ongeslagen kampioen te worden, maar hij won ook de 
gouden 500 puntenbeker! Kampioen werden ook: Dylan van 
Breemen, Nant Boogaard, Binck Meulenberg, Jip de vries, 
Chris van Bodegom, Jayden Meeuwesen, Jens de Vries, 
Sven Velthuis, Mohammed Benkaddour en Christiano Struijk. 
Fantastisch talent voor de toekomst! De papa’s en mama’s 
die op les zitten waren uitgenodigd om het seizoen af te slui-
ten met een evaluatie tijdens de jaarlijkse bbq. Hier kwamen 
weer interessante initiatieven uit voor het nieuwe seizoen. 
Meer ouders op les om de kinderen beter te begrijpen! Na 
de zomer starten we weer met de 29e Baronie Arashi Cup 
voor de jeugd, gaan de puntenwedstrijden weer starten in 
Dordrecht bij de Judo Bond Nederland en natuurlijk lopen 
de 500 puntenwedstrijden door. De judoka’s met 500 punten 
zijn klaar voor het grotere werk bij de Judo Bond Nederland. 
De meeste kinderen trainen wat vaker in de week en pikken 
zo de meest nieuwe worpen op. Door de trainingen worden 
de technieken ingeslepen en zonder veel na te denken uitge-
voerd in wedstrijden. Hier worden de trainers erg blij van. Ook 
de tegenslagen worden benoemd in de wedstrijdtrainingen. 

Voor de zomervakantie is iedereen welkom voor de spelle-
tjeslessen om kennis te maken. In september mag dan ieder-
een weer instromen. 
Zie www.budokwaiarashi.nl of facebook.

Zero Waste Week 2022 groot succes!
Hét festival dat laat zien hoe leuk leven met minder afval is
Van 2 t/m 8 juli 2022 werd de eerste Zero Waste Week in Bre-
da georganiseerd. Vele honderden mensen namen deel aan 
workshops, presentaties en activiteiten. Allemaal in het teken 
van minder afval produceren, meer zelf maken, kopen zonder 
eenmalige verpakkingen, tweedehands, repareren, ruilen, de-
len en voedselverspilling voorkomen. Want afval voorkomen 
is directe milieuwinst. 
De week werd boven verwachting goed bezocht. Veel men-
sen kwamen later in de week zelfs terug voor meer inspiratie 
tijdens andere activiteiten. Een onverwacht groot succes! 
De insteek is een positieve invulling te geven aan afvalvermin-
dering. Initiatiefneemster Elisah Pals vertelt: “Minder afval ma-
ken lijkt moeilijk, maar dat is het eigenlijk helemaal niet! Vanuit 
mijn eigen ervaring - ik leef sinds 2015 met vrijwel geen afval 
- en mijn achtergrond als psycholoog, vind ik het belangrijk 
om mensen te laten zien hoe leuk, lekker, gezellig, gezond 
én geldbesparend leven met minder afval is. We wilden deze 
week een cadeautje laten zijn aan de inwoners van Breda, en 
die missie is heel goed geslaagd!”
Er waren gedurende 7 dagen 32 activiteiten te beleven, op 
10 verschillende plekken in de stad. Meer dan 45 partners, 
sprekers, pitchers, panelleden en standhouders leverden een 
bijdrage, waardoor het een breed gedragen initiatief werd. 
De Zero Waste week is een initiatief van Bredase Klimaat 
Burgemeester Elisah Pals in samenwerking met gemeente 
Breda, duurzaam ondernemer Ron Bekker en heel veel an-
dere betrokken ondernemers, maatschappelijke partijen, on-
derwijsinstellingen en inwoners uit de stad. 
Waarom: De gemeenteraad van Breda heeft een motie aan-
genomen waarin wordt gesteld dat de stad in 2030 zwerf-
afval vrij moet zijn. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er veel 
zaken die moeten worden aangepakt. Van meer opruimen tot 
minder verpakkingen en spullen produceren en weggooien. 
Tijdens de Zero Waste Week laten we zien hoe leuk, gezel-
lig, leerzaam en zelfs veel goedkoper een leven met minder 
afval is. 
Programma: Inspirerende en verdiepende sprekers en work-
shops, indrukwekkende films, heerlijk zero waste eten, be-
trokken bedrijven en fijne initiatieven, gelijkgestemden en 
nieuwe ontmoetingen, en zelfs een labrador die zwerfafval 
opraapt. De Zero Waste Week is voor jong tot oud interes-
sant en het begin van een positieve tijd!
Wie: Elisah Pals is initiatiefnemer van deze week en oprichter 
van Zero Waste Nederland 
“Leven zonder afval achter te laten voelt goed. Tegelijk besef-
fen we ons dat veel mensen wel willen, maar nog geen idee 
hebben hoe. De Zero Waste Week brengt ideeën en mensen 
samen, laat zien wat er kan, en maakt het leuk.” 
Waar: Elke dag was er weer een locatie waarin en waar vanuit 
alles gebeurt: Stadsgalerij Breda, Boerderij Wolfslaar, Brand-
punt, CM, Parels, Vindingrijk, Nieuwe Veste, Chassé Cinema, 
Curio, STEK + diverse betrokken horeca en winkels in Breda.
Website: De eerste Zero Waste Week in Breda werd een 
feestje. Ontdek het hele programma via www.zerowaste-
week.nl

De teamleden van de Zero Waste Week
Elisah Pals: Oprichter van Zero Waste Nederland en initia-
tiefnemer van Zero Waste Week Breda. Met haar jarenlange 
kennis en netwerk zorgt Elisah voor alle contacten en zorgt 
ze voor een uitgebalanceerd, inhoudelijk en aantrekkelijk pro-
gramma tijdens deze week.
Ron Bekker: Leefstijlcoach, trainer en organisator van duur-
zame evenementen bij Runnerscafe. Hij begeleidt en onder-
steunt de hele week in opzet, communicatie, budget en uit-
voering. Ron heeft veel ervaring als het gaat om organiseren 
en creatieve ideeën omzetten in daden..
Nadia Mooij: Beleidsadviseur afval en circulariteit bij gemeen-
te Breda. Zij zorgt voor alle contacten binnen de gemeente 
Breda die nodig zijn om deze week tot een succes te maken. 
Nadia brengt veel ervaring mee op het gebied van positief 
betrekken van inwoners bij duurzame initiatieven en creëren 
van minder afval.

 
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	Willem-
Alexanderplein	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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