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De Aller-Lei ligt op donderdagochtend bij Zorgcentrum Zuiderhout, ‘t Web, De Jumbo Supermarkt, Mitra Ad van Dongen,
de huisartsenpraktijk, de Willibrorduskerk, Bloemisterij Aarts, MyFysioYourGym en Bij Snoek.

U kunt copij en advertentie’s inleveren tot dinsdag 12.00 uur! Lukt het niet op tijd, bel of mail dan even.

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

DORPSRAAD TETERINGEN
OPENING WILLEM-ALEXANDERPARK MASSAAL GEVIERD
Een prachtig beeld tijdens de opening: veel kleine kinderen genietend van de spuitende fontein, die als symbolische opening van het park door wethouder Arjen van Drunen in werking werd gesteld. Het mooie weer werkte natuurlijk mee. Er moest lang op gewacht worden maar wat nu is gerealiseerd, is dan ook echt het nieuwe centrale
dorpshart van Teteringen. Een plek waar gezondheid een belangrijke rol speelt met voor het ‘lichaam’ de Fysio-,
Tandarts-, Beauty-, Gezondheidscentrum en …. de Kerk voor mogelijk het ‘geestelijk’ deel. Groen, vitaliteit en
ontmoeting waren de basis voor het ontwerp, die door de inwoners, de gemeente en de politiek heel positief werden gehonoreerd. Onder de bezielende leiding van Willem Raaijmakers en veel vrijwilligers werd het zoals het nu geworden is. Wil je een
kleine bijdrage leveren bij het onderhoud van het park, geef je dan op. Foto’s van het vernieuwde Park, in de digitale Aller-Lei.
NIEUWE BESTEMMING OUDE HUISARTSENPRAKTIJK
De oude huisartsenpraktijk in de Willebrordstraat 5A is verhuurd aan een organisatie ‘Stichting Springplank’ (niet te verwarren
met de school) die dak- en thuisloze mensen begeleid naar werk, inkomen en samenleving. Op diverse plekken in Brabant is
‘Springplank’ al actief. Ook in Breda, Oosterhout en Almkerk zijn vestigingen. Binnenkort zullen de eerste bewoners hun intrek
nemen. De omwonende zijn via voorlichtingsbijeenkomsten ingelicht en er is een beheerraad gevormd waarin 4 vertegenwoordigers van de buurt, de wijkbeheerder, politie en ‘Springplank’ zitting hebben. In de beheerraad zullen samenwerkingsafspraken worden vastgelegd en gemonitord om de openbare orde, sociale veiligheid en leefbaarheid te waarborgen.
WONEN MET GEMAK
Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als u ouder wordt? Dat kan, maar het is belangrijk dat je je tijdig voorbereidt.
De campagne ‘Wonen met Gemak’ helpt daarbij. ‘Zorg voor elkaar Breda’ en ‘Kom erbij! Teteringen’ nodigen je daarom van
harte uit! Alle inwoners van Teteringen van 65 jaar en ouder krijgen op of omstreeks deze tijd een persoonlijke uitnodiging 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 ochtends als ’s middags aangeboden. In de startbijeenkomst
staan we stil bij prettig ouder worden en wat je daar zélf aan bij kunt dragen. Natuurlijk proberen we allemaal gezond te eten
en voldoende te bewegen. Maar wist je dat het ook belangrijk is om het gevoel te hebben ertoe te doen en een zinvolle daginvulling te hebben? Ook je huis en woonomgeving zijn van belang; daarom komt ook de nieuw te bouwen wijk Woonakker
aan bod. Want: stel dat je zou willen verhuizen, hoe moet de nieuwe woning er dan uit zien? En is de Woonakker 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 bijeenkomsten in groepen van 20-30 personen. Op die manier geven we niet
alleen informatie, maar gaan we ook met ieder in gesprek over wat je ervaart en aan wensen die je hebt. Het gaat dan over
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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
onderwerpen als: wonen in je eentje; vrijwilligerswerk en waarom dat, óók voor de vrijwilliger, belangrijk is; geschikt wonen en
veiligheid. Alle bijeenkomsten zijn gratis, koffie en thee zijn inbegrepen. In het programmaboekje, dat bij de brief van wethouder
is gevoegd, vind je alle informatie. Wil je één of meerdere bijeenkomsten bijwonen? Ga naar: www.bredawonenmetgemak.nl
en meld je eenvoudig online aan. Bent je niet zo handig met internet? Neem dan contact op via nummer (076) - 525 15 02.
Hou jouw agenda bij de hand want degene die de telefoon opneemt, schrijft je direct in. Ook hier kun je vragenstellen over de
campagne. Ons advies is: wacht eerst de brief af die van wethouder Van Drunen komt.
RABO SPORT SUPPORT
Wil je je eigen sport-organisatie of -vereniging steunen? Dat kan met de Rabo Clubsupport Campagne 2022. Die biedt de
Rabobank financiële ondersteuning aan om ze sterker te maken voor nu en in de toekomst. Alleen Rabobankleden met een betaalrekening, die ook lid zijn, kunnen stemmen op een vereniging of club die ze een warm hart toedragen. Nog geen lid? Online
of in de Rabo-App kun je een gratis lidmaatschap aanvragen. Tussen 5 en 27 september 2022 kun je je stem uitbrengen op
drie favoriete verenigingen. Alle clubs en verenigingen die meedoen (kijk op de website van de Rabo) stellen het op prijs als je
jouw stem ook uitbrengt. Ga naar je Raborekening en klik op de button ‘Clubsupport’. Via de zoekfunctie kom je er het snelst,
via ‘Regio Breda-Amerstreek’. Vorig jaar hebben weer veel Rabobankleden hun stem uitgebracht en is er heel veel geld naar
organisaties en verenigingen gegaan. Het zou geweldig zijn wanneer het dit jaar opnieuw weer zo’n mooi resultaat oplevert.
EERST PAAL SCHEPERIJ DE GROND IN
Het is duidelijk zichtbaar. De verbouwing van de Scheperij krijgt een steeds duidelijker beeld. Het benzinestation is weg en de
grond is gesaneerd. Het oostelijk deel van de Jumbo is tijdelijk verplaatst naar de westzijde. Ruimte dus om de bouw mogelijk
te maken. Deze week worden de fundatie-palen aangebracht om het definitieve winkelcentrum op te kunnen bouwen. Twee
supermarkten, de Mitra en een bloemenzaak worden gerealiseerd. Er boven op komen ruime appartementen. Het gaat nog
een jaar duren voor alles klaar is. In die tussentijd is er de zorg voor de omwonenden en de veiligheid voor de kinderen die op
de fiets of lopend naar school en de sportverenigingen gaan. Voor de scholen komen er adviesroutes en een verkeersplan is in
voorbereiding. De Donkerstraat, de Hameldonk en een stuk van de Langelaar zijn druk, heel druk. Vermijdt die zoveel mogelijk
en instrueer de kinderen.
ASIELZOEKERS IN TETERINGEN?
Er zijn (nog weinig) inwoners in Teteringen die vragen of ‘de Dorpsraad’ nog iets doet om de nood bij asielzoekers te verminderen. Nu is deze raad een spreekbuis van de inwoners van en naar de gemeente. Het is dus niet de vraag wat de dorpsraad
zou moeten doen, maar wat de inwoners willen. Daarnaast moeten we natuurlijk ook rekening houden met wat het College van
Burgemeester en wethouders van Breda daarover te melden heeft. Maar als die vraag zou komen, wat dan? Voorlopig is dat
niet aan de orde, maar ondertussen kriebelt het wel bij bewogen dorpsgenoten.
DIGITALE ALLER-LEI VEEL UITGEBREIDER
Wil je de uitgebreide digitale Aller-Lei ontvangen? Stuur dan je mailadres naar secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl en vraag
om toezending.

Dorpsloop Teteringen
Prachtige weersomstandigheden
31e Dorpsloop Teteringen
Dorpsloop Eindelijk, na drie jaren afwezigheid vanwege
Teteringen Corona, kon er op 28 augustus weer een
stratenloop (5, 10 kilometer en twee kinderlopen) door Teteringen worden georganiseerd. Met Kober kinderopvang als
nieuwe hoofdsponsor en naamgever van de loop voor leerlingen van de basisschool. Ook nieuw dit jaar waren de wandeltochten, gefaciliteerd door de Dorpsloop maar georganiseerd
door Snoeren Footfashion. ‘We gaan verder bouwen aan de
wandeltochten’, aldus een enthousiaste Leon Snoeren.
Het weer was prima en, ondanks de vakantieperiode, zat het
aantal deelnemers in stijgende lijn. Mogelijk speelt de Bredaille een rol, waarbij hardlopers die dit jaar aan drie van de
vier hardloopwedstijden in Breda meedoen, in het najaar een
medaille, de Bredaille, krijgen uitgereikt. Dorpsloop Teteringen
had de primeur. Mede daardoor werd het een extra gezellige
drukte bij de Dorpsherberg, met uitzicht op het nieuwe Willem
Alexander park.
De Dorpsloop werd, intussen traditie, in de ochtend voorafgegaan door een opnieuw succesvolle wielerronde. Deze wielerronde voor 50+ en 50- vond voor een deel plaats op het
parcours van de Dorpsloop. Voor beide evenementen werd
voor het eerst, dezelfde start/finishlocatie gebruikt.
Op de 10 kilometer slaagde Stan Schipperen uit Raamsdonksveer, met zijn 20 jaar Europees doorgebroken, er net
niet in het parcoursrecord (29.38) van Marcel Laros uit 2000
te breken. Het scheelde slechts 8 seconden, dus volgend jaar
kan Stan op herkansing. Extra mooi was dat ook Marcel Laros, na jaren afwezigheid, de 10 kilometer weer meeliep.
De beste Teteringenaar op de 5 km bij de heren werd Rick
van Hooijdonk, die overigens ook eventjes de 10 kilometer
erbij pakte. De beste dame op deze afstand werd Kim Giesbergen. Peter van Zundert was beste Teteringenaar op de 10
kilometer. De snelste Teteringse dame was Florence van der
Linden. De volledige uitslag van de volwassenen is te bekijken
via www.uitslagen.nl
26e editie Kinderloop
Direct na de afloop van de volwassenenloop werd de kinderloop gehouden voor kinderen van (met name) de Teteringse
basisscholen. Met dus dit jaar Kober kinderopvang als de
nieuwe hoofdsponsor van de loop. Ondanks de vakantieperiode konden we een flink aantal kinderen verwelkomen aan
de start en hadden we in totaal meer dan 100 deelnemers.
Het parcours voor de kinderen is dit jaar aangepast. Daardoor konden familie en andere bekenden, de kinderen twee
keer per ronde langs zien komen en zorgen voor een extra
aanmoediging.
Om 16.30 uur werd het startschot gegeven door Margot van
Ham, unitmanager Teteringen van Kober kinderopvang, voor
de allerkleinsten van groep 1 tot en met groep 4. Vol enthousiasme, en vaak vergezeld door één van beide ouders, legden
de kinderen het rondje van 750 meter af. Na een spannende
strijd werden de lopers opgevangen door onze vrijwilligers en
was er een mooie beker voor de nummers 1 t/m 3 per categorie. Daarna was het de beurt aan de kinderen van de
groepen 5 t/m 8, voor hun wedstrijd over 1500 meter (in totaal twee ronden). Ook dit leverde een spannende strijd op,
met mooie podiumplaatsen voor de snelste kinderen. Naast
de bekerprijzen, was er voor iedere deelnemer een medaille,
een pakje drinken van Jumbo en een tegoedbon voor een
ijsje van Bij Snoek.
We kunnen terugkijken op een ontzettend geslaagde kinderloop en zien uit naar de editie van volgend jaar! De uitslagen
van de Kober kinderloop staan hieronder vermeld.

Uitslag Kober Kinderloop 2022
Groep 1
1 Mees van Ham (109)
2 Evelinn Wilbrink (101)
3 Julian Toet (104)

Groep 2
1 Raf van der Velden (212)
2 Max Touw (207)
3 Niels Klaassen (209)

Kom jij ons
horecateam
versterken?

KIJK OP WWW.LANDGOEDBERGVLIET.NL/VACATURES

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

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
Groep 3
1 Niels Dudok (315)
2 Klara Wojcik (313)
3 Lisa van Seeters (316)
Groep 5 jongens
1 Ilias Boumansour (503)
2 Mats van Meer (508)
Groep 7 jongens
1 Imre Zondervan (701)
2 Lars Dudok (707)
Groep 5 meisjes
1 Eline Leijendeckers (502)
2 Kate van de Sande (505)
Groep 7 meisjes
1 Sophie-Anne van Iersel (705)
2 Annabel Fallsjo (700)

Dorpsloop
Teteringen

Groep 4
1 Jens Vugts (406)
2 Arnoud Schwiebert (401)
3 Krijn van den Hoven (408)
Groep 6 jongens
1 Loek Cloin (608)
2 Floris Kuipers (604)
Groep 8 jongens
1 Tobias van Engelen (805)
2 Xavi van der Velden (806)
Groep 6 meisjes
1 Roos Spoor (612)
2 Evelien Jansen (603)
Groep 8 meisjes
1 Evie Luteijn (800)
2 Pleun Mulder (804)

Rabobank Clubsupport
weer van start

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen, dit omdat zij de samenleving verbinden. Net als vorig jaar kunnen de leden van Rabobank Breda
Amerstreek in de periode van 5 september tot 27 september
2022 hun stem uitbrengen in het kader van de actie Rabo
Clubsupport. Elke stem op de Stichting Dorpsloop Teteringen
is geld waard.
Om op ons te kunnen stemmen moet je lid zijn van Rabobank Breda Amerstreek. Je kunt alleen stemmen via de Rabo
App of als je bent ingelogd op de website van de Rabobank.
Je kunt drie stemmen uitbrengen op meerdere (verschillende) verenigingen. Helpt u ons mee, door te stemmen op de
Dorpsloop Teteringen? Wij danken u daarvoor en hopen dat
we met de opbrengsten van de actie volgend jaar weer een
mooie editie kunnen opzetten.

De Huiskamer		

Op 13 september zijn wij voor de laatste keer
deze zomer te gast bij de Dorpsherberg. Als
het weer mooi genoeg is op het terras en anders binnen. En ja, het wordt een middag met
muzikale bijdrage door ‘Code Geel’.
Vanaf 20 september a.s. zijn we weer te gast in ’t Web gedurende de rest van dit jaar! Vanaf 14.00 tot 16.00 uur een inleiding door Ton van Hinten over Stadsfeesten & Evenementen.
Aan de aankleding van onze Huiskamer in ’t Web is deze zomer weer de nodige aandacht gegeven. Komt het maar eens
bekijken!
Ook u bent welkom, geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting.

Mama Café gaat borrelen!

Na een enerverende vakantie samen met je kinderen, is het
weer even wennen om in het ritme van werk, opvang en
school te komen. Om even uit de drukte te ontsnappen, ben
je welkom om aan te schuiven bij onze borrel van het Mama
Café Teteringen. Daar kun je andere mama’s en papa’s ontmoeten om een gezellig praatje te maken en je vakantieperikelen, eerste-schooldag-ervaringen en opvoedkundige kwesties te bespreken.
Dus ben je mama of papa in (de buurt van) Teteringen en heb
je zin in wat gezelligheid samen met andere ouders, kom dan
vrijdag 9 september vanaf 20.00 uur langs bij ByTater!

GEZOCHT!
Wij,Vincent en Anske, zoeken een kleine caravan op leeftijd!
Gun uw caravan een tweede kans,
wij zijn blij met een tweedehands!
Dus ... staat de caravan in de weg of te verstoffen,
graag willen wij die weer opdoffen!
Vol enthousiasme wachten wij op een reactie!
Tel. 06-20018763 / v.j.beekers@hccnet.nl

Erfgoed
Museum de Stee
zondag 11 september open
Erfgoed is de term om datgene aan te duiden
wat men van de voorouders erft. Met andere
woorden, de term erfgoed wordt toegekend
aan zaken die mensen waarderen, zich mee
identificeren en willen bewaren voor toekomstige generaties (wikipedia).
Er wordt onderscheid gemaakt in materieel erfgoed en immaterieel erfgoed, waarbij materieel erfgoed is onder te verdelen
in: roerend erfgoed (verplaatsbaar, zoals archieven, verzamelingen, collecties) en onroerend erfgoed (niet verplaatsbaar,
als landschappen en monumenten).
Immaterieel erfgoed is niet tastbaar erfgoed: verhalen, dans,
muziek, theater, ambachten, tradities …
Als u zondag rondwandelt in het museum zult u natuurlijk
voornamelijk roerend erfgoed aantreffen in de diverse stijlkamers, in de vitrines en op de werkvloer. Aan al deze attributen zal waarschijnlijk wel een verhaal verbonden zijn. Mocht
u tijdens uw rondgang zich iets daarvan herinneren of weten,
vertel het aan een van de aanwezige bestuursleden en vrijwilligers. Zij kunnen u uiteraard ook uitleg geven over de verschillende attributen.
Museum de Stee is geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur en
is bereikbaar op het Zuringveld 1A in Teteringen. De entreeprijs bestaat uit een vrijwillige bijdrage t.b.v. het onderhoud
van de erfgoederen.

Bridgen bij SV/KBO Teteringen

Momenteel is er steeds meer vraag vanuit de vereniging om
te kunnen gaan bridgen op een middag.
Dat is goed om te horen dat er behoefte is vanuit de leden
aan een nieuwe activiteit.
Het bestuur wil daarom inventariseren hoeveel leden en vooral nieuwe leden er behoefte hebben om op een vaste tijd in de
week in ’t Web te gaan bridgen.
Het is inmiddels een paar jaar geleden dat de SV/KBO Teteringen een eigen bridgemiddag had.
Wellicht is het mogelijk bij genoeg aantal aanmeldingen om dit
weer op te pakken.
Wat willen wij weten? Hoe veel personen binnen de SV/KBO
Teteringen hebben belangstelling om te gaan bridgen? Wat
hebben wij nodig? Iemand ie dit wil gaan coördineren.
Als daar behoefte aan is moeten we op zoek naar iemand, die
les in bridge kan geven.
Geef je interesse door via de mail yvonne.alewijnse@hotmail.
com of telefonisch 06-25588650!

Concert ‘Allemaal beestjes’

Op dinsdag 4 oktober (Werelddierendag) geeft vocaal Ensembe Kleurrijk uit Breda een concert in de kapel van Park
Zuiderhout in Teteringen.

Thema is ‘Allemaal beestjes’ en allerlei dieren komen voorbij. U hoort liederen zoals ‘De nachtegaal uit Echternach, Het
mezennestje en Die Forelle, maar ook wordt gezongen over
een marmot, apen en een eland. Met muziek van onder andere Schubert, Rossini en Holst.
Komt u luisteren? U bent van harte welkom! Het concert duurt
een uur, begint om 14.30 uur en de toegang is vrij.

Actie Rabo Clubsupport

De leden van de Rabobank Amerstreek kunnen in de periode van 5 september t/m 27 september 2022 weer hun stem
uitbrengen in het kader van de actie Rabo clubsupport. Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen, omdat zij de samenleving verbinden.
In het Teteringse zijn verschillende verenigingen op wie u kunt
stemmen en op die manier op bescheiden wijze financieel
ondersteunen.
De Stichting Kruiswerk Teteringen doet ook mee aan deze
actie. Uw bijdrage zal ten goede komen aan door ons geïnitieerde activiteiten, zoals o.a. themabijeenkomsten, mantelzorg dag en de viering 100 jaar Kruiswerk Teteringen in 2023
Onze oproep aan u: breng uw stem uit op de Stichting Kruiswerk Teteringen.
Nadere informatie over de Stichting Kruiswerk Teteringen
kunt u krijgen door een e-mailtje te sturen aan jspruit.pronk@
ziggo.nl (Jan Spruit).
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VAN VRIJDAG T/M ZONDAG
VANAF 16.30 TOT 20.00 UUR OPEN
www.tfrietluik.nl

MEERBERG 41 | TETERINGEN | 076 886 0680

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 11 september
10.30 uur Woord- en Communieviering - werkgr. Liturgie
overweging dhr. P. van Arendonk - Willebrordkoor
Intenties Geerda Albers e.v. Ton Hendriks; Jan van Gurp; Carel
Rambelje en Sien Song Wou; Jos en Cis VerdaasdonkKoekkoek; Tiny Koenraads; Jac Zandvliet; Anneke
Maassen-v.d. Heijden; Harrie v. Bijnen; Naantje v. CanneijtSchoenmakers; Adri Verheijden; Cees de Bie; Fer van
Assche; Karel van Lieshout; Herman Damen.

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

Donderdag 15 september
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi
Intenties o.a. Harrie van Bijnen.
Zondag 18 september
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi - Willebrordkoor
Misdienaars Lonne Fijneman; Yenthe Fijneman
Intenties Kees Balemans (jgt); Naantje v. Canneijt-Schoenmakers;
Jac Zandvliet; Cor en Nel Akkermans; ouders Pieter van
Beek en Catharina Maas en zoon René; Anneke
Maassen-van der Heijden; Harrie van Bijnen.
Donderdag 22 september
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi
Overleden
Maandag 29 augustus is Harrie van Bijnen, echtgenoot van Annie
Spapen, op 91 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in onze kerk en
zijn begrafenis op onze begraafplaats, waren dinsdag 6 september.

Uit het pastoraal team
Van 17 t/m 25 september worden er door het hele land honderden activiteiten georganiseerd rondom het thema ‘Gene-

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

Fysiotherapiepraktijk Teteringen
Fysio- en manuele therapie
Kinder-fysiotherapie
Zuringveld 37
4847 KS Teteringen
Tel.: 076-5872158

Van Oosterhout

Bikes & Sport

Hoolstraat 33
4847 AA Teteringen
T 076 - 5812541

Oosterhoutseweg 129a
Teteringen
Tel.: 076-5713257

Koop Lokaal
Tete r i n g s e O n d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g
Espakker 1 zilver
Teteringen
T 076-5221460
www.esthecare.nl
ratie Vrede’: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot
masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale
Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid. Doe je
met ons mee?
Walk of Peace 17 september. We beginnen om 12:00 uur met
de Stiltekring, een landelijke activiteit van de vredesorganisatie
voor Pax, over de situatie in Ukraine op het Groenendijkplein
bij de Vredesduif. Er zal landelijk in veel plaatsen 5 minuten
stilte gehouden worden om vrede te vragen voor Ukraine.
Daarna spreekt Frans Slwabewsky namens de vakbond FNV.
Het koor Bondeko zorgt voor aangepaste liederen. 12:30 uur:
Aankomst bij gemeenschapshuis de Biesdonk, terwijl de klokken van de Franciscuskerk luiden. Toespraak door pastoor
Lars Peetam namens de christelijke kerken daarna een Getuigenis van Mohammed Hassan over Vrede en oorlog in Afghanistan, gevolgd door Uitdelen van soep met brood.
13:15 uur: Ontvangst bij de Moskee Arrahman aan de Archimedestraat door de imam en het bestuur Spreker Groen
Links raadslid Homayoen Madad.
14:30 uur: Ontvangst bij de Koepel door Oekraïners.
15:30 uur: Ontvangst en activiteit op de hoek van de Poolse
Mariakapel Claudius Prinsenlaan/Singel.
16:30: Aankomst Mondiaal centrum met getuigenis van Anita
Bastet uit Rusland.
16:45: uur Optreden van muziekgroep met zang onder leiding
van Wout Kwakernaat.
17:15: uur Afsluiting met maaltijd voor iedereen.
Bekijk hier het hele programma --> https://vredesweek.nl/
Oproep
Wie zou het team van de zogenaamde ‘kerkhofwerkers’ kunnen aanvullen? Dit is een groep enthousiaste mensen die (bijna) iedere dinsdagochtend van ± 08.30 tot 11.30 uur (10.00
uur is koffietijd!) de begraafplaats schoffelen en onderhouden.
Het is meestal licht werk, soms ook snoeiwerk en opruim-

Hoeveneind 49
06-23129235
werk. Er is ook gelegenheid de laatste nieuwtjes te delen ….
Kom eens kijken en proberen als je de dinsdagochtenden een
paar uur tijd hebt.
Verder met Lectio Divina
Lectio Divina is een bijzondere manier van bijbellezen. Het is
echter meer ‘luisteren’ dan ‘lezen’. Ieder voor zich en samen
zoeken we wat God ons met deze tekst te zeggen heeft. Zo
spreken we ook met elkaar en proberen te ontdekken wat dit
woord van God betekent voor onze ‘handel en wandel’.
We gaan verder met bijbellezen ‘dicht bij onszelf’. Afgelopen
maanden deden we dat al. Nu maken we een doorstart. Iedereen van ‘Groot Breda’ kan inschrijven.
Het gaat meestal om de eerste maandag van de maand, 1,5
uur vanaf 19.30 uur in de Michaëlkerk, Hooghout 67 Breda.
Data: 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december, 9
januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni.
We lezen/overwegen telkens de lezingen van de ‘komende
zondag’.
De bijeenkomsten worden geleid door Vincent Schoenmakers. Opgave vóór 3 september bi: hannekeoomen@online.nl
of bij uw eigen parochiecentrum.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 11 en 18 sept. 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. 11 sept.: Kerk gesloten. Startviering in Groene Schakel.
Zo. 18 sept. 10.00 uur: Ds. S. van Nieuwenhuizen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 11 sept. 10.00 uur: Dhr. H. de Bruijn - Startzondag.
Zo. 18 sept.: Geen viering.

IVN
Natuurwandeling
AA of Weerijs en
Trippelenberg

Zondag 11 september wandelen de natuurgidsen van
IVN Mark & Donge door de
natuur in het beekdal van de
Aa of Weerijs en in het bosgebied Trippelenberg. Het zijn
tamelijk onbekende wandelgebieden. Ze zijn nu al meer
dan tien jaar toegankelijk
voor wandelaars. Staatsbosbeheer beheert deze gebieden. Vanaf het bospad
op de Trippelenberg heb je
zicht op de uitgestrekte meanderende oeverlanden van
de Aa of Weerijs. De Aa of
Weerijs was in de jaren zestig rechtgetrokken,verdiept en
verbreed. De oude meander
van de beek is hersteld. De
oeverlanden zijn natuurvriendelijk ingericht en de brede
oevers zijn weer drassig en
de plantengroei ontwikkelt
zich gunstig.
De Trippelenberg is een golvende, beboste ‘donk’, een
na de laatste ijstijd opgestoven rivierduingebied. Er groeien veel adelaarsvarens, wat
duidt op oud bos.
De wandeling start om 13.30
uur en duurt ± 2 uur. Inschrijven via onze site. U ontvangt
dan een bevestiging via email met de startlocatie. Meer
informatie en het inschrijfformulier op: www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

IVN Stadsplantenwandeling Zaartpark

Zondag 18 september wandelen de natuurgidsen van IVN
Mark & Donge door de natuur in het waterrijkste park van
Breda. Het Zaartpark is een van de meest natuurrijke parken
en lijkt niet op de andere parken in de stad Breda.
De aanleg dateert uit de jaren vijftig en er zijn nog veel bomen
uit die tijd aanwezig. De Aa of Weerijs meandert door het park
en de heuveltjes en dijkjes zorgen voor natte en droge delen.
Er zijn geen strakke gazons of rijen perkplanten aangelegd,
maar er groeien wilde planten en de waterkanten hebben zich
weelderig groen ontwikkeld.
Sinds de reconstructie in 1993 heeft het park zich op een natuurlijke manier mogen ontwikkelen. In dit park wordt momenteel onderzoek gedaan naar flora en fauna, omdat het als referentiegebied of model fungeert voor wat er in de toekomst in
verder te ontwikkelen gebieden toepasbaar zou kunnen zijn.
De wandeling start om 13.30 uur en duurt ± 2 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

Volgende Aller-Lei op 21 september a.s.

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

zie ook www.ingridmeester.nl

Bloemisterij

Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag 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

De 31e Dorpsloop Teteringen op zondag 28 augustus 2022, werd een werkelijk onvergetelijke dag
dankzij de volgende hoofdsponsors, sponsors, donateurs en vele vrijwilligers. Zonder uw financiële
bijdragen en/of medewerking is het onmogelijk om deze dag op deze wijze te organiseren.
Het bestuur van Stichting Dorpsloop Teteringen is u bijzonder dankbaar!

HOOFDSPONSORS
KOBER KINDEROPVANG, BREDA
BERENDE SPOOR- & GRONDWERKEN BV, OOSTERHOUT
RABOBANK BREDA AMERSTREEK, OOSTERHOUT
VAN MOSSEL OPC OPEL, OOSTERHOUT
FIETSEN BREDA PETER VAN DEN BROEK, BREDA
SNOEREN FOOTFASHION, TETERINGEN
DASSEN DE ZEEUW MAKELAARS, TETERINGEN
DE DORPSHERBERG CAFE & ZALENCENTRUM, TETERINGEN
BLOEMISTERIJ AARTS, TETERINGEN

SPONSORS
By Tater
Fysio Teteringen
Tandarts van de Sande
To The Max Gym, Terheijden
Balans Accountancy
Breda Bouw
Schildersbedrijf Bram van Pelt
Van Mossel Breda Afdeling Alfa Romeo

Autobedrijf Breda Van Putten
Gloudemans Kozijnen en Zonwering B.V.
Van Kruysdijk Auto’s Prinsenbeek
Bij Snoek
Schadenet.nl
Jumbo Teteringen
Golfpark De Haenen

DONATEURS
Ken Kemerink hoveniersbedrijf
Bosch Car Service
Fos Financieel & Fiscaal
Traiteur & Catering Rommens
Liesje cadeau kunst curiosa
De Galgehoeve
Mitra Ad van Dongen

Cafetaria Joosen
J. De Vries Motoren
Project- en woninginrichting Jorissen
Kapsalon Salon Chevelure
Kiki hair, +nagels, en massage
ST Hoveniers
Tegel- en Stukadoorsbedrijf Chris

Ook dank aan
Wielercomité Teteringen, wethouder Arjen van Drunen (startbel en prijsuitreiking 10 km), Margot van
Ham (startbel en prijsuitreiking Koberloop), gemeenschapshuis ’t Web (De Stee), EHBO Ginneken
Breda, Mary en Frans Jacobs (speaker), Niels van der Avoird (geluid), Jos Dilven (vervoer dranghekken),
Toon van den Heijkant (halen/brengen vrachtauto/podium), Mauke Raaijmakers (prijsuitreiking), Hans
Geerts,Toine en Marianne Geerts van de Dorpsherberg, Effe Anders, Kzoutniewete en de vele overige
vrijwilligers.

