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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

 

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

Nieuw winkelhart van Teteringen
Als bewoner van Teteringen doe je je dagelijkse boodschap-
pen gewoon in de buurt! Zo hoef je nooit ver te lopen.
Op de locatie van voormalige buurthuis ’t Web en het oude 
postkantoor wordt het nieuwe winkelhart van Teteringen ge-
realiseerd met daarboven 31 appartementen. 
In het nieuwe winkelcentrum vestigt Jumbo Supermarkten en 
discounter Aldi zich. In totaal dus 2 supermarkten. Naast de 
winkel van Jumbo Supermarkten zal ook de Mitra terugkeren 
in de nieuwbouw. Nieuw in het winkelcentrum is bloemenwin-
kel: Bloem Today, zij hebben al een vestiging in Breda. 
Deze winkels samen vormen het nieuwe winkelhart van Te-
teringen. De huidige winkels van Jumbo Supermarkten en 
Mitra zullen plaatsmaken voor het nieuwe parkeerterrein. De 
werkzaamheden voor het realiseren van dit nieuwe winkel-
centrum starten na de zomer.              Cuore Ontwikkeling B.V.

Campagne ‘Wonen met gemak’
Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als u ouder 
wordt? Dan is het belangrijk dat u zich tijdig voorbereidt. De 
campagne ‘Wonen met Gemak’ helpt daarbij. Zorg voor el-
kaar Breda en Kom erbij! Teteringen nodigen u daarom van 
harte uit (alle inwoners van Teteringen van 65 jaar en ouder 
krijgen op of omstreeks 10 augustus een persoonlijke uitno-
diging van wethouder Arjen van Drunen, om deel te nemen 
aan deze campagne).
De campagne begint met een startbijeenkomst op vrijdag 9 
september in ‘t Web. Deze bijeenkomst wordt zowel ’s och-
tends als ’s middags aangeboden. In de startbijeenkomst 
staan we stil bij prettig ouder worden en wat u daar zélf aan 
bij kunt dragen. Natuurlijk proberen we allemaal gezond te 
eten en voldoende bewegen. Maar wist u dat het ook be-
langrijk is om het gevoel te hebben ertoe te doen en een zin-
volle daginvulling te hebben? Ook uw huis en woonomgeving 
zijn van belang; daarom komt ook de nieuw te bouwen wijk 
Woonakker aan bod. Want: stel dat u zou willen verhuizen, 

hoe moet uw nieuwe woning er dan uit zien? En is de Woon-
akker de wijk van de toekomst, ook voor senioren?
Wethouder Arjen van Drunen opent zowel ’s ochtends als ’s 
middags de startbijeenkomst. 
Na de startbijeenkomst organiseren we een serie bijeenkom-
sten in groepen van 20 à 30 personen. Op die manier geven 
we niet alleen informatie, maar gaan we ook met u in ge-
sprek over wat u ervaart en aan wensen heeft. Het gaat dan 
over onderwerpen als: Wonen in je eentje; Vrijwilligerswerk 
en waarom dat, óók voor de vrijwilliger, belangrijk is; Geschikt 
wonen & veiligheid.
Alle bijeenkomsten zijn gratis, koffie en thee zijn inbegrepen. 
In het programmaboekje dat bij de brief van wethouder is 
gevoegd, vindt u alle informatie. Wilt u één of meerdere bij-
eenkomsten bijwonen? Ga dan naar: www.bredawonenmet-
gemak.nl en meldt u eenvoudig online aan.
Bent u niet handig met internet? Neem dan contact op via 
tel.: 076 - 525 15 02. Houd uw agenda bij de hand want 
degene die de telefoon opneemt, schrijft u direct in. Bij dit 
telefoonnummer kunt u ook uw vragen stellen over de cam-
pagne. Ons advies is: wacht u eerst de brief af die u van 
wethouder Van Drunen krijgt.
Nadere informatie kunt u ook krijgen bij bestuursleden van 
Kom Erbij! Teteringen. Graag via de email: jspruit.pronk@
ziggo.nl (Jan Spruit) of johan.weijters@planet.nl

Olieverfschilderijen van Theo van 
Moergestel in Museum de Stee

Amateurkunstenaar Theo van Moergestel was 
als klein kind altijd aan het tekenen, ook op de 
lagere school waar zijn tekeningen vaak werden 
opgehangen. Later heeft hij dan ook veel pente-
keningen gemaakt van bekende gebouwen uit 
Breda e.o.
In dezelfde periode begon zijn interesse in het 
schilderen met olieverf. De populariteit van deze 

verfsoort kan worden toegeschreven aan haar veelzijdigheid. 
Het is het meest geschikte materiaal om zowel pasteus, als 
dekkend en halfdekkend mee te werken. Daarbij laat het zich 
gemakkelijk mengen en er zijn nauwelijks kleurverschillen in 
natte en gedroogde toestand.
De kunstenaar, die zelf nooit les heeft gehad, bekeek de 
technieken via internet om ze dan zelf toe te passen. Zijn 
oeuvre is veel omvattend met schilderijen van landschappen, 
stillevens , bloemen en portretten.
Op zondag 14 augustus van 14.00 tot 16.00 uur kunt u een 
collectie van zijn werk aanschouwen in Museum de Stee op 
het Zuringveld 1a. Tegelijkertijd is een bezoek aan de perma-
nente tentoonstelling in het Museum een aanrader.
De toegangsprijs voor beide exposities bestaat uit een vrijwil-
lige bijdrage ten bate van het onderhoud van de inventaris 
van het museum.

De Huiskamer
De Huiskamer is deze zomer (op 16 augustus 
a.s.) nog één keer in ’t Web, als het weer het 
toelaat maken we buiten een gezellige opstelling 
en anders binnen.

Op 23 augustus beginnen we op het terras van de Dorps-
herberg. Om 15.00 uur start Hans de Vaan met een inleiding 
over de Kathedraalbouwers. De week erop volgt dan deel 2.

Stichting 2x7
BEN JIJ ONZE VRIJWILLIGER?
Al 15 jaar wonen wij, 14 vrienden met een verstandelijke be-
perking, aan het Zuringveld in Teteringen.
Deze jaren hebben wij altijd hulp gehad van fijne vrijwilligers, 
die extra handjes bieden aan onze vaste begeleiding wan-
neer we b.v. eens op pad gaan of een feestje willen geven.
Helaas zijn een aantal vrijwilligers gestopt. Daarom zijn we op 
zoek naar vrolijke, gezellige mensen die ons willen helpen.
Wat vragen we? Mensen vanaf 18 jaar tot ... -maakt niet uit-, 
die het leuk vinden om met ons te wandelen, te feesten, een 
spelletje te doen, te begeleiden bij een uitstapje e.d. Dit alles 
altijd samen met de vaste begeleiding.
Wat krijg je? Heel veel dankbaarheid van de bewoners en hun 
ouders. Vanuit de organisatie (Prisma) word je - als vrijwilliger- 
goed gewaardeerd (hier horen ook diverse extraatjes bij)!
Mocht je geïnteresseerd zijn dan kun je een mailtje sturen 
naar Marjanne van Steen (contactpersoon vrijwilligers 2x7), 
mailadres: msteen@prismanet.nl

OPENING WILLEM-ALEXANDERPARK OP 3 SEPTEMBER VOOR ALLE INWONERS
Nog 24 nachtjes slapen en het herschapen WA-Park wordt officieel geopend door wethouder Arjen van Dru-
nen. Een geheel nieuw park voor jong en oud. Met speeltoestellen, Jeu de boulesbaan, waterpartij, bankjes en 
speurtocht. Alle ondernemers en organisaties uit de buurt doen mee. Zoals de fysiotherapeut (Park-camp), de 
tandarts, de kapper, de kerk (torenbeklimming), de Heemkundekring, motoren met prachtige exemplaren, etc. 
Dus kom op 3 september om 15.00 uur kijken en meedoen op het prachtige nieuw ingerichte park.

DORPSLOOP TETERINGEN 28 AUGUSTUS
Ben je al aan het trainen voor één van de afstanden? Voor de jongsten 750 of 1500 meter en 5 en 10 km voor de anderen? 
Alle dorpsgenoten komen je aanmoedigen met zang, geklap en toejuichingen. Is hardlopen niet jouw ding? Er zijn nieuwe 
wandeltochten van 5 en 10 km aan de mogelijkheden toegevoegd! Dit initiatief wordt gesponsord door Snoeren Foodfashion.

DORPSRAAD UITGEBREID MET NIEUWE LEDEN
Steeds meer inwoners leren de Dorpsraad kennen en ervaren hoe belangrijk zijn functie is. Vrijwilligers met ogen en oren van 
de inwoners in communicatie naar het gemeentelijk apparaat. Ook één van de kanalen die de gemeente gebruikt voor infor-
matie naar de Teteringse bevolking toe. Drie personen hebben zich inmiddels aangemeld, waarvan er twee al begonnen zijn 
om vast te stellen of dat ‘dorpswerk’ iets voor hen is. Met de derde is er binnenkort een eerste ontmoeting. De onderwerpen 
waarmee de dorpsraad zich bezig houdt zijn veelzijdig en kosten maar een paar uurtjes per maand. Wil jij ook weten of je 
jouw expertise kan inzetten? Of kan je hulp van de dorpsraad gebruiken? Bel dan met de voorzitter, Cornelis Berkhout op 
tel.: 06 - :51525290 of mail naar secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl

TOOLS TO WORK TETERINGEN
U kent het wel dat mooie bedrijf uit Teteringen dat o.a. Derde Wereldlanden helpt met gereviseerde materialen. Ze doen dat 
met behulp van vrijwilligers en mensen met een afstand tot de werkgelegenheidswereld. Ze komen handen te kort om aan 
alle aanvragen te voldoen en zoeken daarom handige vrijwilligers die een paar uurtjes willen meedraaien. Ze kunnen ook ge-
bruikte naaimachines, computerapparatuur, breimachines en andere gereedschappen repareren en doorsturen naar b.v. Afri-
ka. Wil je meer weten welke kleine bijdrage je kan leveren neem dan contact op met info@toolstowork.nl of bel 076-5810202.

DORPSRAAD TETERINGEN

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

zie ook www.ingridmeester.nl

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



Naar Meerseldreef
Het is al jaren traditie dat we het feest van Maria ten Hemel 
opneming samen met de SVT vieren in Meerseldreef.
Daarom gaan we op donderdag 11 augustus naar Meersel-
dreef. De viering bij de grot begint om 14.00 uur. Pater Ri-
chard Lobo gaat voor. Na afloop van de viering is er een nazit 
op het terras tegenover de grot. 
Mocht u graag mee willen naar Meerseldreef en geen vervoer 
hebben, dan kunt u contact opnemen met tel.:076-5219087, 
dan proberen we een oplossing voor u te vinden. 
15 Augustus vieren we het feest van Maria ten Hemel opne-
ming in de Annakapel. Deze viering begint op 19.00 uur en 
ook in deze viering gaat Pater Richard Lobo voor.
Zondag 14 augustus  
09.30 uur Eucharistieviering - Pater H. Wijten
 Diaken V. de Haas - mmv Willebrordkoor
Misdienaars Lonne Fijneman en Yenthe Fijneman
Intenties Arnold v.d. Berg (jgt); Ton Hendriks e.v. Geerda Albers; 
 Ad Akkermans; Jos en Cis Verdaasdonk-Koekkoek; 
 Tiny Koenraads; Jac Zandvliet.
Donderdag 18 augustus
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intenties o.a. Jac Zandvliet.
Zondag 21 augustus
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Misdienaars Lonne Fijneman en Yenthe Fijneman.
Intenties Ad en Riet van Gils-Pijpers; Bea Husson e.v. 
 Rob van Herwaarde; Jules Jansen; Fer van Assche; 
 Adri Verheijden; Jac Zandvliet.
Donderdag 25 augustus
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo

Overleden
Dinsdag 26 juli is Jac Zandvliet, echtgenoot van Tini van der Meer op 
89 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk en zijn begrafe-
nis op onze begraafplaats, waren dinsdag 2 augustus.

Vakantie
T/m vrijdag 2 september zal het parochiecentrum alleen open 
zijn van 09.30 tot 10.30 uur. Er is dan iemand aanwezig om 
uw boodschap aan te nemen en voor de koffie te zorgen.

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 14 en 21 aug. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 14 aug. 10.00 uur: Ds. A. Heringa; Teteringen.
Zo. 21 aug.: 10.00 uur: Ds. A. Vlieger; Oosterhout.
Katjeskelder
Zo. 14 aug. 09.00 uur: Ds. S. van Meggelen; Breda.
Zo. 21 aug. 09.00 uur: Ds. A. Vlieger; Oosterhout.

Startviering
Zondag 28 augustus is er een gezamenlijke startviering om 
10.30 uur in de Franciscuskerk.
Na de zomermaanden waarin we elkaar minder zien, activitei-
ten stil liggen en velen met vakantie gaan, is het fijn om weer 
samen te komen. Samen Eucharistie vieren in de Startviering! 
Deze ochtend zal in het teken staan van Samenzijn & Vieren 
& Ontmoeten Zowel in de viering als ook daarna onder het 
genot van een hapje en een drankje! Weet dat u van harte 

welkom bent! Op deze zon-
dag zal dit de enige viering 
zijn binnen onze parochie.
Mocht u geen vervoer heb-
ben neem dan contact op 
met het secretariaat van uw 
parochiekern.

SV Fier ‘Bodyfit
SV Fier ‘Bodyfit’ sport het 
hele jaar door. Rust roest!
De groepsles (incl. 2 gratis 
proeflessen) begint met een 
warming-up, gevolgd door 
o.a. conditionele oefenin-
gen, krachtoefeningen of 
een spel gericht op het ver-
sterken van de spieren t.b.v. 
een goede gezondheid. De 
lessen worden afgesloten 
met een cooling down. Na 
afloop van de les is er een 
gezellig samenzijn voorzien 
van gratis koffie/thee. 
Elke donderdag 19.30 tot 
20.30 uur kunnen dames 
én heren in de leeftijd van 
50+ aan hun lichamelijke 
conditie werken o.b.v. een 
gediplomeerd sportdocen-
te. De lessen vinden plaats 
in de gymzaal van basis-
school De Eerste Rith (Ho-
veniersstraat 54 in Princen-
hage). Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen 
met tel.: 06 - 48 56 56 67.

Circus Festival 
Breda 
Hooggeëerd publiek, het 
ongeëvenaarde Bredaas 
circusfeest barst weer los. 
Na 2 jaar mag het er ein-
delijk weer van komen op 
24 september (13.00 tot 
23.00 uur) en 25 september 
(13.00 tot 20.00 uur): een 
volwaardig Circus Festival 
Breda op het haveneiland 
bij Stek en Belcrum Beach 
(Veilingkade 9a) in Breda. We mogen ons weer 2 volle dagen 
laten verbazen en betoveren door circus van grote klasse.
Circus Festival Breda wil de grote verscheidenheid van het 
hedendaagse circus samenbrengen; van intiem tot grotesk 
en van straat tot tent. Het Circus Festival Breda is voor ieder-
een! We hebben fantastische voorstellingen en acts in onze 
traditionele circustenten. Maar we hebben ook straattheater, 
workshops, muziek en acrobaten in de open lucht. Voor ie-
dereen is er wel wat te beleven. Op de website komt binnen-
kort meer nieuws over het spectaculaire programma dat we 
op 24 en 25 september voor u in petto hebben.
Koop je passe-partout of dagkaart met korting! Early Bird 
weekendticket nu voor €45,-.
We starten de verkoop met een zeer voordelig Early Bird ta-
rief voor de Passe-Partouts en dagkaarten. En voor de kinde-
ren hebben we een speciale Ieniemienie passe-Partout tot 12 
jaar. Kijk voor een volledig overzicht van alle Early Bird tickets 
op onze website. Contact: info@circusfestivalbreda.nl

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 

i.v.m. vakantie zijn wij dinsdag
16 - 23 en 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
de Volgende Aller-lei Verschijnt 24 Augustus A.s.

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203



Verwacht circus dat je ontroert, dat je verbijstert, verbaast en 
hartelijk laat lachen. Reken op een groots circusfeest.

Verkiezing beste zzp’er van het jaar
ZZP Nederland organiseert dit jaar wederom de Freelancer of
the Year Awards (Foty)
Tijdens deze verkiezing gaan we op zoek naar de beste 
zzp’er van het jaar. Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden 
en het staat iedereen vrij om een bevlogen vriend, familielid 
of buurtgenoot die zzp’er is te nomineren. Iedere zelfstandig 
ondernemer die voor eigen rekening en risico werkt komt in 
aanmerking. Naast het winnen van de titel, zijn er mooie prij-
zen te winnen, maar deelname wordt vooral ervaren als een 
mooi en leerzaam avontuur. De winnaar mag een jaar lang 
gratis in een leaseauto rijden. Daarnaast zijn er nog mooie 
prijzen voor de beste startende ondernemer en de publieks-
prijs.
‘Het hele traject van de FOTY-Awards was een geweldige 
ervaring, met het ontvangen van de titel als kers op de taart. 
Vooral de referenties van klanten en het mooie juryrapport 
hebben indruk gemaakt’, Loraine van Niekerk, beste Starter 
2021.
De deelnemer presenteert zichzelf en moet zoveel mogelijk 
positieve referenties vergaren. Na een aantal selectierondes, 
bepaalt een vakjury bestaande uit onder meer vertegenwoor-
digers van de Kamer van Koophandel, LinkedIn en ZZP Ne-
derland wie de beste zzp’er van Nederland is. Aanmelden 
kan via de website van de FOTY Awards; fotyawards.com.
ZZP Nederland is de grootste onafhankelijke belangenor-
ganisatie voor zelfstandig ondernemers in Nederland met 
ruim 54.000 aangeslotenen. Sinds 2006 zet ZZP Nederland 
zich in om het ondernemerschap van kleine zelfstandigen te 
bevorderen. Het is in zeventien jaar tijd uitgegroeid tot een 
laagdrempelige professionele vraagbaak voor zowel star-
ters als ervaren zelfstandigen. Met een ruim aanbod van 
ondersteunende producten en diensten zoals verzekerin-
gen en juridische hulp. Daarnaast is Stichting ZZP Neder-
land een serieuze gesprekspartner in politiek Den Haag.

Thuisbatterij
Ruim twee derde van Nederland verwacht in de toe-
komst een thuisbatterij aan te schaffen. Bijna een vijfde 
wil dit binnen nu en vijf jaar doen. Belangrijke voorwaarde 
is dat zo’n accu wel binnen vijf jaar is terug te verdienen. 
Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan 
onder 2000 Nederlanders, in samenwerking met onaf-
hankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Vooralsnog zien 
vooral Nederlanders met zonnepanelen meerwaarde in 
de thuisaccu.
Zolang de zogeheten salderingsregeling nog van kracht 
is, geniet de thuisbatterij nog maar weinig populariteit in 
Nederland. Deze regeling wordt naar verwachting de ko-
mende jaren afgebouwd. Met een thuisbatterij sla je over-
dag je zonnestroom op, zodat je er ‘s avonds van kunt 
koken en wassen. Uit het onderzoek van Zonneplan blijkt 
dat één op de drie ondervraagden met zonnepanelen 
verwacht binnen vijf jaar ook een thuisaccu te bezitten. 
Voor Nederlanders zonder zonnepanelen is dit slechts 9 
procent. Bovendien is 42 procent van de ondervraagden 
zonder panelen überhaupt niet van plan in de toekomst 
een thuisaccu te kopen. Van de zonnepanelenbezitters 
verwacht liefst 85 procent op den duur een thuisaccu 
aan te schaffen.
Terugverdientijd van vijf jaar

Wanneer straks de interesse in thuisaccu’s zal toenemen, 
komt op dat moment ook de terugverdientijd om de hoek 
kijken. Je deelt dan de aanschafprijs van de accu door de 
energiekosten die je er op jaarbasis mee bespaart. Uit het 
onderzoek van Zonneplan blijkt dat ongeveer één op de drie 
Nederlanders een terugverdientijd van maximaal vijf jaar ac-
ceptabel vindt. 28 procent overweegt de thuisaccu ook als 
dit oploopt tot hooguit tien jaar. Bijna een derde van de on-
dervraagden geeft aan dit nog niet te weten.
Thuisaccu zonder zonnepanelen
Volgens Frank Breukelman van Zonneplan is een thuisaccu 
niet alleen weggelegd voor Nederlanders met zonnepanelen. 
Ook Nederlanders met een zogeheten dynamisch energie-
contract, met stroomprijzen die per uur verschillen, kunnen 
ervan profiteren. Hij legt het uit aan de hand van een voor-
beeld met een thuisbatterij met een opslagcapaciteit van 5 
kilowattuur (kWh) en een vermogen van 5 kilowatt (kW).
‘Zo’n batterij kun je in een uur volledig op- of ontladen. Het 
verschil tussen het duurste duurste uur ‘s ochtends en ‘s 
avonds en het goedkoopste uur ‘s middags en ‘s nachts was 
het afgelopen jaar gemiddeld 14,15 cent. Met een batterij van 
5 kWh kun je daar dagelijks dus gemiddeld 1,42 euro mee 
verdienen, door tijdens de goedkope uren te laden en tijdens 
de dure uren juist terug te leveren. Op jaarbasis levert je dat 
ruim 500 euro op’, aldus Breukelman.
Vooralsnog te duur
Hoewel dat aantrekkelijk klinkt, valt de gewenste terugver-
dientijd van hooguit vijf jaar er nog niet mee te realiseren. 
Thuisaccu’s kosten momenteel tussen de 600 en 1000 euro 
per kWh (dus 3000 tot 5000 euro voor een accu van 5 kWh). 
Om tot een terugverdientijd van vijf jaar te komen mag deze 
batterij dus hooguit 2500 euro kosten. “Of verschillen tus-
sen goedkope en dure uren op een dag moeten nog groter 

worden. Die kans is erg groot naarmate er steeds meer her-
nieuwbare energiebronnen bijkomen”, sluit Breukelman af.

Uit het pastoraal team
Jean-Marie Vianney: 
lichtend voorbeeld voor alle pastoors en priesters
Op 4 augustus vierde de kerk het feest van Jean-Marie Vian-
ney (1786-1859). Hij groeide op in een vroom landbouwers-
gezin. Door moeilijke leefomstandigheden thuis kon hij amper 
naar school, wat later een grote hindernis zou blijken tijdens 
zijn priesteropleiding. In 1815 werd Jean-Marie tot priester 
gewijd, drie jaar later werd hij naar het onooglijke dorpje Ars-
sur-Formans gezonden, boven Lyon.
Vianney was erg geliefd door zijn sobere levenswijze en zijn 
toewijding aan zijn parochianen. Ook als biechtvader maakte 
hij grote indruk, duizenden Fransen kwamen op bedevaart 
naar Ars om bij hem te kunnen biechten. De pastoor bracht 
als gevolg daarvan uren per dag in de biechtstoel door. Meer 
nog: hij was er niet van overtuigd dat hij goed bezig was, hij 
wilde soms weg uit de parochie om in te treden in een kloos-
ter. Hij zwichtte door de smeekbeden van zijn parochianen.
Jean Marie was een oprecht prediker en wist velen de weg 
naar de hemel te wijzen, zoals hij het zelf uitdrukte. Hij sprak 
zich uit tegen negativiteit, gemopper, gevloek en losbandig 
gedrag en vóór een liefdevolle, persoonlijke relatie met God. 
Hij gaf wat hij had weg aan de armen, tot zijn bed aan toe.
Jean-Marie Vianney werd in 1905 zalig verklaard door paus 
Pius X en twintig jaar later heiligverklaard door paus Pius XI. 
Hij werd uitgeroepen tot beschermheilige van alle parochie-
geestelijken. Ons land heeft geestelijken nodig net als Jean 
Marie Vianney die de mensen op een goede weg kunnen lei-
den.                                                         Pater Richard Lobo



 
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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Meer informatie: dorpsloop.nl
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