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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

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

DORPSRAAD TETERINGEN

Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra de Jong;
Jan en Riet Berende-Damen; Adri Verheijden; Jules
Jansen; Fer van Assche; Rob Hilders; Kees Balemans;
Wim van Harmelen en echtg. Marijke Tegelaers;
Tiny Koenraads; Harry van der Velden e.v. Cor Rutten.

DORPSLOOP TETERINGEN WEER VAN START 28 AUGUSTUS a.s.
Ja, iedereen is blij nu de dorpsloop weer van start kan gaan. Het is de 31ste keer dat deze Dorpsloop wordt
georganiseerd onder de bezielende leiding van de stichtingsvoorzitter Eric van Hooijdonk. Afstanden van 5 en
10 km voor volwassenen en van 750 en 1500m voor de junioren. Leeftijdsgroep 1 tot 4 voor de 750m en groep Donderdag 11 augustus
5 tot 8 voor de 1500m. Deze laatste afstand wordt, vanaf nu, gesponsord door Kober kinderopvang. Er wor- 08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
den meer dan 300 volwassen deelnemers verwacht en circa 150 kinderen. 60 Vrijwilligers zijn nodig om alles in 09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
goede banen te leiden. De organisatie is met hun inzet echt heel blij. Schrijf je dus tijdig in via de website www.dorpsloop.nl
De start is naast het vernieuwde Willem-Alexanderpark dat op 3 september door de wethouder officieel geopend zal worden.
Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 - Breda
De lopers hebben je enthousiaste steun nodig, dus kom op 28 augustus naar het park en moedig ze aan.
GELDAUTOMAAT KOMT WEER TERUG MAAR WAAR?
Een openbare geldautomaat wordt node gemist sinds die van het Willem-Alexanderplein is weggehaald. De automaat bij de
Jumbo is vaak leeg, zo verneemt de Dorpsraad van onze dorpsgenoten. De organisatie die de geldautomaten regelt heeft
toegezegd dat er weer een gaat komen. Alleen waar? Niet op het plein, maar het vernieuwde winkelcentrum is zeker een
optie. De veiligheid speelt natuurlijk ook een rol. Zijn er andere veilige plaatsen mogelijk die centraal liggen en gemakkelijk
bereikbaar zijn? Heb je een goed idee? Geef dat dan door via secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl en wij gaan dan advies
uitbrengen aan gemeente en leverancier. Horen we van je?

De Huiskamer in ‘t Web

De Huiskamer - komende 3 weken in ’t Web!
Zowel 2 augustus als ook 9 augustus kunt u onder het genot van ... gezellig bijeen komen.
Een mooie zomer en tot ziens in ‘t Web!

50 jaar Webstars

Volleybalvereniging ‘de Webstars’ uit Teteringen is in 1972
door een groepje enthousiaste volleybal-spelers opgericht.
Omdat men in 1973 gebruik ging maken van de sportzaal
van gemeenschapshuis ‘t Web, werd gekozen voor de naam
‘De Webstars’.
Door de jaren heen schommelde het ledental. Op dit moment
zijn er nog 14 leden, die op donderdag vanaf 21.00 uur fanatiek bezig zijn met de volleybalsport.
Interesse? Op 8 september wordt er weer gespeeld.
Was het zo’n 40 jaar lang een echte mannenclub, schoorvoetend werd in 2011 de eerste vrouw in de gelederen toegelaten. Sindsdien zijn vrouwen in het speelveld een normaal
verschijnsel; ze staan wel degelijk hun mannetje!
Bij een jubileum hoort ook een feestje. De volleyballers ruilden
hun sportmaterialen voor één middag in voor pijl en boog;
ze volgden een clinic handboogschieten bij de Hunters Club
in Oosterhout. Daar werden ze gastvrij ontvangen en kregen
instructies die horen bij het handboogschieten. En toen een
van de leden bij het allereerste schot de roos raakte kon de
middag natuurlijk niet meer stuk. Maar niet iedereen was zo
vaardig (of gelukkig?) om de roos in het blazoen te raken; vaak
moesten de pijlen in het achterland worden opgespoord. Dat
maakte het enthousiasme niet minder: iedereen genoot van
het uitproberen van deze sport. De middag werd afgesloten
met een wedstrijd ballonschieten. Goud voor Rens, zilver
voor Paul en brons voor Peter.
De dag werd afgesloten met een goed verzorgd etentje in de
Tater te Teteringen.
Op naar het volgend jubileum: 55 jaar Webstars!

B.C. ’t Web

B.C. ‘t Web is een gezellige bridgeclub en speelt op woensdag van 19.00 uur tot 22.00 uur in ‘t Web.
Wil jij ook met deze club komen bridgen dan ben je van harte
welkom. Ze starten weer op 7 september a.s.
Voor meer informatie mail naar bridgeclubtweb@gmail.com
of bel naar Nannie Jansen 0612021328.

Benefiet Musicaja Zangschool

Elk jaar organiseert de Musicaja Zangschool Breda een jaarconcert waar alle leerlingen mogen laten horen wat ze dat jaar
hebben geleerd. Dit jaar werd dit een extra bijzonder concert
want op zaterdag 2 juli zongen leerlingen van de Musicaja
Zangschool Breda uit volle borst voor Stichting Muziekids
(www.muziekids.nl) tijdens het Lala Gala. En niet zonder resultaat: met dit concert haalden ze ruim €560,- op. Daarmee
is de Stichting weer een stapje dichter bij het realiseren van
muziekactiviteiten voor kinderen die in het Amphia Ziekenhuis
moeten verblijven.
Het concert was volledig in ‘gala’-stijl met veel glitter and
glamour en bestond uit spetterende optredens van kinderen, jongeren en volwassenen, in groepjes en individueel.
Het werd voorafgegaan door een “Walk of fame” waar alle
artiesten hun prachtige outfits toonden aan het enthousiaste
publiek. Na het concert volgde er een daverend applaus en
was er een ‘meet and greet’ waar de artiesten handtekeningen uitdeelden aan het publiek.
In september starten er weer nieuwe cursussen bij Musicaja.
Wil je een meer informatie of een proefles volgen? Kijk dan op
www.musicaja.nl

T 076-5416 122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com

zie ook www.ingridmeester.nl

Meld je snel aan
voor de zomerlessen!

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
We gedenken dit weekeinde de overledenen van juli 2021
Cees Verkooijen e.v. Cor Geerts; Joep Moonen e.v. Annie Theunissen; Irma Waeijen e.v. Frans Smeets.
Zondag 31 juli
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Misdienaars Mathijs Kemerink en Suzanne Kemerink
Intenties
Bea Husson e.v. Rob van Herwaarde; Piet Wirken; Tiny
Koenraads; ouders Akkermans-Loonen; Ad Akkermans;
Wendy en Herman Damen; Cis Verdaasdonk-Koekkoek
Donderdag 4 augustus
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje.
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo.

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

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

Zondag 7 augustus
09.30 uur Eucharistieviering - Pater H. Wijten
Diaken de Haas - m.m.v. Willebrordkoor

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

Project- en woninginrichting
Pvc vloeren
● Gordijnen
●

Vouwgordijnen

Rolgordijnen
● Laminaat

●

Inbetweens

●

●

Tapijt
● Marmoleum
Luxaflex

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

●

●

●

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
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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

Vakantie
Tot 3 september is het parochiecentrum open van 09.30 uur tot
10.30 uur. Er is iemand aanwezig
om uw boodschap aan te nemen en voor de koffie te zorgen.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 31 juli en 07 aug. 11.00 uur:
Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur
en vrijdag om 09.00 uur.
Protestantse Gemeente Breda

Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 31 juli en 07 aug.: Kerk
gesloten. Viering in Grote Kerk.

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 31 juli 10.00 uur:
Ds. Inkelaar; Oudenbosch.
Zo. 07 aug.: 10.00 uur: Ds. Los.
Katjeskelder
Zo. 31 juli en 07 aug. 09.00 uur:
Drs. W. Berflo; Dorst.

Zandtjes Pakketservice sluit

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.

Woningcorporatie ‘Alwel’ sluit
Vraag naar ons informatiepakket.
de deuren van Zandtjes Pakket Service na klachten van
Heuvelstraat 181 in Breda
enkele bewoners uit de Voorste Brand. Ook na tussenT 076-5212868
komst van buurtbemiddeling
en een advocaat blijft ‘Alwel’
bij de sluiting van het pakketpunt. Erg jammer omdat het een langer langs de zijlijn staan,
aanwinst was voor het dorp. Het pakketpunt was erg welkom maar midden in de samenomdat er weinig faciliteiten zijn in Teteringen. Zandtjes Pakket leving. Jongeren weten hun
Service sluit op 29 juli 2022 om 20.00 uur. Tot deze datum krachten daardoor beter te
benutten zodat ze kunnen
kunnen de klanten hun pakketten nog halen en brengen.
excelleren. Met haar werk
is zij een inspiratiebron voor
Bredase Smaakmaker L. Dap
De gemeente Breda en Breda Marketing hebben ‘inspira- velen.’
tiebron voor velen’ Lucienda Dap benoemd tot Bredase Kleur en smaak aan Breda
Smaakmaker. Met haar Activeringshuis hielp Lucienda met Sinds vier jaar benoemen
haar team in vier jaar tijd al 450 mensen om hun talenten te de gemeente Breda en Breda Marketing jaarlijks een
ontdekken en een baan te vinden.
Als geen ander weet Lucienda hoe moeilijk het is om keuzes aantal Bredanaars tot Bredte maken als je jong bent. Ook zij had wel een paar jaren én ase Smaakmaker omdat zij
de nodige hulp nodig om te ontdekken wat ze echt wilde. kleur en smaak toevoegen
‘Er was altijd wel iemand die mijn kwaliteiten zag. Nu wil ik aan de stad. Smaakmakers
diegene zijn en doe ik met het Activeringshuis hetzelfde voor zetten zich in voor anderen
en maken van Breda een
anderen. Ik zie talenten die ze zelf nog niet zien.’
mooiere plek. SmaakmaOp zoek naar drijfveren
Lucienda gaat met (meestal) jongeren aan de slag met ta- kers worden door iemand
lentenmeting, workshops en sportactiviteiten om gaandeweg uit hun omgeving genote ontdekken wat hen drijft. ‘De grootste les die we willen mineerd. Een vakjury (bemeegeven is: durf keuzes te maken vanuit je hart.’, zegt Lu- staande uit verschillende
cienda. ‘We helpen alleen mensen die écht gemotiveerd zijn, Bredanaars vanuit sport,
want uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Wij geven alleen cultuur, vrijwilligerswerk, etc.)
een duwtje in de juiste richting, zodat ze de studie of baan beoordeelt alle nominaties
en beslist wie er tot Smaakvinden waarvan hun hart een sprongetje maakt.’
maker wordt verkozen.
‘Baanbrekend werk’
Wethouder Arjen van Drunen: ‘Lucienda is door haar baan- Het verhaal van Lucienda is
brekende werk wat mij betreft een echte Smaakmaker voor te lezen op www.bredasesBreda. Ze gaat samen met jongeren op zoek naar hun ta- maakmakers.nl
lenten. Ze laat jongeren hun talenten ontdekken en ontwik- BredaNu maakt een docukelen. Op deze manier zorgt ze ervoor dat jongeren niet mentaire over haar.

de Volgende Aller-Lei verschijnt 10 augustus a.s.

Bloemisterij

i.v.m. vakantie zijn wij dinsdag
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

Zondag 28 augustus 2022
Dorpsloop Teteringen

5 km
10 km
Koberloop:
750 m
1500 m

Nieuw!
Snoeren Footfashion
wandeltochten 5 en 10 km
Meer informatie: dorpsloop.nl

Dorpsloop
Teteringen

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Uit het pastoraal team
Een heerlijke vakantie in eigen land. Op de camping in een
mooie omgeving. Lekker weer, veel gefietst (voor ons doen
althans), mooie dingen gezien. Ook dingen gezien die ons
aan het denken zetten. We zaten aan de rand van de Peel.
Een schitterend gebied, maar in het Peelmuseum hebben we
ook gezien dat er in het verleden heel veel verdriet, armoede
en ellende is geweest. Mensen werden uitgebuit en ouders
moesten hun kinderen vaak met een lege maag naar bed
sturen.
Een kleine groep vrijwilligers houdt het museum in stand en
zorgt voor aanvullingen en informatie om het verhaal niet verloren te laten gaan. Indrukwekkend om de verhalen te horen
en goed dat ze doorverteld worden. Je realiseert je dan opeens weer hoe goed wij het hebben.
In dezelfde streek ligt het Oorlogsmuseum in Overloon. Al in
1947 is men begonnen met de inrichting van dit museum.
Veel materieel, dat veel indruk maakt. Maar op dit moment is
er een tentoonstelling waarbij 5 mensen die de oorlog hebben meegemaakt hun verhaal en ervaring zelf vertellen of het
wordt vanuit hun overlevering vertelt, voorzien van beelden.
Indrukwekkende verhalen en trieste verhalen.
Zo is er die soldaat, die uit overtuiging wilde vechten tegen
het Communisme. Wel onder Nederlandse vlag, anders niet.
Uiteindelijk heeft hij zij aan zij met Duitse soldaten gevochten.
Daarom werd hij na de oorlog ter
dood veroordeeld omdat hij een
landverrader was. Gelukkig werd
dat omgezet in levenslang en
later kreeg hij gratie van de Koningin. Zijn zoon komt ook nog
aan het woord en zegt dat hij ook
aangekeken wordt op de keuze
van zijn vader, terwijl hij er eigenlijk niets mee te maken heeft.
Een ander verhaal verteld door
een klein meisje, dat in de randstad woont in de tijd van de oorlog en vertelt dat haar moeder alles uit de kast gehaald heeft om
haar kinderen te eten te geven,
maar dat het gewoon niet lukte
om nog iets eetbaars te krijgen.
De beelden van uitgemergelde
kinderen is schokkend.
Dan loop je het museum uit en
lees je: ‘De oorlog hoort thuis in
het museum’. En dat lezen we
ook even later op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselstein.
Indrukwekkend groot. Heel veel
grijze stenen kruizen, met namen
van voor het overgrote deel jonge
mannen van negentien, twintig
jaar. Ook zonen, broers, partners,
vrienden van……
Je realiseert je op dat moment
ook dat we van al die ellende

toen blijkbaar niets geleerd hebben, want in Oekraïne gebeurt op dit moment weer precies hetzelfde. Ik had op dat
moment een gevoel van ongeloof en onmacht, maar ook van
onbegrip, dat we in deze tijd, waarin we denken allemaal veel
wijzer te zijn, een situatie als in Oekraïne niet kunnen keren.
Blijkbaar zijn alle beelden en verhalen uit het verleden niet
genoeg om in de huidige tijd de vrede te bewaren.
Wat moeten we hiermee? Ik weet het antwoord niet en ik
denk dat niemand het weet op dit moment. Inmiddels is de
Annanoveen begonnen. We wensen elkaar elke avond vrede
tijdens de viering. Laten we ook samen bidden voor die vrede
en hopen dat die ook in Oekraïne weer snel zal komen. Want
ook daar zijn de mannen die sneuvelen, aan beide kanten,
zonen, broers, partners, vrienden van ……
Uit het pastoraal team, Anja Wauben

Helpt u mee aan een mooi Willem-Alexanderpark?

Waarderingspenning Watersnood

in Oosterhout kwamen betrokken lifeguards van de reddingsbrigades uit Breda, Tilburg, Moerdijk en Bergen- op Zoom
bij elkaar om terug te blikken op deze bijzondere inzet. Als
regionale reddingsgroep van de NRV hebben zij met vier reddingseenheden in de vroege nacht van 14 op 15 juli tot en
met 16 juli 2021 onafgebroken hulp verleend in het getroffen
gebied. Zij verkende het zwaar getroffen centrum van Valkenburg en evacueerde achtergebleven bewoners, verzorgingscentra en een bejaardenhuis. Na deze inzetperiode stonden
de reddingseenheden nog enkele dagen stand-by voor het
geval dat de hoge waterstanden elders voor problemen zou
zorgen.
Regionale samenwerking
Het was een grootschalig en langdurig optreden, dat veel inspanning eiste van alle betrokken hulpdiensten, onder bijzondere en gevaarlijke omstandigheden’’, aldus Marc van den
Berg, regiocoördinator Midden- en West Brabant van Reddingsbrigade Nederland. “Ik kijk terug op een goede regionale samenwerking, zowel binnen de reddingsgroep als met
veiligheidsregio. Om de opkomst van het Peloton Midden- en
West Brabant in goede banen te leiden, konden we gelukkig
direct een beroep doen op ons netwerk in de regio. Hierdoor
was het mogelijk om onder andere trekkende voertuigen in
bruikleen te krijgen en was er volledige ondersteuning voor
onze inzet. Ook was bij terugkomst uit het rampgebied team
Opvang & Nazorg vanuit de Veiligheidsregio beschikbaar
voor de nazorg. Ik ben iedereen die hierbij betrokken was
zeer dankbaar. Als regiocoördinator ben ik trots op wat we
met elkaar hebben gepresteerd.

Woensdag 20 juli jl. mocht Gert-Jan Verhoeven (PlaatsverOp woensdagavond 14 december 2021
hebben wij in samenwerking met de gemeente Breda de
vangend Regionaal Commandant) en Noud Bruinincx (District Manager Brandweer de Markiezaten) namens de Veiligplannen voor de herinrich<ng van het
Willem-Alexanderplein gepresenteerd. Meer informa<e over
heidsregio Midden- en West Brabant de waarderingspenning
Watersnood 2021 van de Nationale Reddingsvloot (NRV)
de plannen treD u aan op onze website
www.willem-alexanderplein.nl.
overhandigen aan ruim 50 lifeguards uit de regio Midden- en
West Brabant. Tijdens de overstromingen van juli vorig jaar
Zoals u kunt zien, zijn op het Willem-Alexanderplein
de werkzaamheden gestart die moeten leiden
in Limburg en België hebben deze professioneel opgeleide
een grote bijdrage geleverd aan de rampenbestrijtot een park. Begin augustus zijn devrijwilligers
werkzaamheden
waarschijnlijk afgerond. Het Willemding; bij de crisisbeheersing in het rampgebied, de regionale
coördinatie, de logistieke en facilitaire ondersteuning of de
Alexanderplein is dan een groene en
aantrekkelijke verblijfsplek die <jdens evenementen weer kan
opvang en nazorg.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de brandweerkazerne
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.

S

Han Olden
Secretaris S<ch<ng Willem Alexanderpark

