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WEEKBLAD VOOR TETERINGEN

DE LEI VOOR IEDEREEN

Aanleveren kopij: dinsdag voor 12.00 uur: Drukkerij Zopfi, Koningsdijk 24,
4905 AP Oosterhout, Tel.: 0162-453159, E-mail: allerlei@drukkerijzopfi.nl
De Aller-Lei ligt op donderdagochtend bij Zorgcentrum Zuiderhout, ‘t Web, De Jumbo Supermarkt, Mitra Ad van Dongen,
de Willibrorduskerk, Bloemisterij Aarts, MyFysio 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: dipteteringen@gmail.com
DORPSRAAD TETERINGEN

‘Teteringen draait door’ voor jaar van 4 tot 16 jaar

Houd jij je bezig met activiteiten voor de jeugd van een organisatie, stichting, vereniging of hoe dan ook, let dan
op en zet 17 januari 2022 in de agenda. Dan komen we om 19.00 uur in ‘t Web samen om meer te horen over:
hoe kom ik aan meer vrijwilligers, hoe kunnen we beter samenwerken, hoe organiseer ik de benodigde financiële
middelen, etc. Ben je geïnteresseerd in dit thema ‘Teteringen draait door’, meld je dan aan via: initiatievendorpwijk@breda.nl Tijdig aanmelden is zeer aan te bevelen.
Greenhopper bij Jumbo gezien?
Van 1 t/m 11 december heeft de Greenhopper op de parkeerplaats gestaan. Informatie over ‘besparende maatregelen’ konden
daar opgehaald worden bij een energie-coach, een samenwerking van Gemeente Breda en BRES. De energiekosten lopen op,
dus wordt het steeds belangrijker daar aandacht aan te geven. Mocht je geen gelegenheid hebben gehad de Greenhopper te
bezoeken, kijk dan op www.woonwijsbreda.nl
Geldautomaat is weg
De automaat is weggehaald omdat er een andere huurder in het winkelpand komt. Er wordt gezocht naar een andere plaats
door de eigenaar van de automaten. Heb je ideeën, meld dat dan bij: secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl
Dorpsraad heeft nieuwe website
De Dorpsraad heeft een spiksplinternieuwe website. Het medium waarop alle Teteringenaren met elkaar kunnen gaan communiceren. Dus heb je een bericht, een boodschap of nieuws voor alle inwoners kijk dan op www.dorpsraad-teteringen.nl en geef
jouw informatie door! Wil je de activiteiten voor je leden ook aan ons allen melden dan is deze lokale website de aangewezen
plek! Laat van je horen!

Teteringen hetzelfde
behandelen als Prinsenbeek
Eerst harde afspraken over het oplossen van de verkeersproblemen op de Oosterhoutseweg en daarna pas beslissingen
over extra woningbouw.
Dit is de kern van een brief die een groep verontruste inwoners van Teteringen heeft geschreven aan het College van
Burgemeester en Wethouders. Bij de besluitvorming over de
woningbouw in de Meulenspie en de Woonakker is volgens

hen eenzelfde benadering nodig als in Prinsenbeek bij Beeks
Buiten.
De situatie in Teteringen is goed vergelijkbaar met die in Prinsenbeek. Om te kunnen bouwen in Beeks Buiten is een oplossing nodig voor het doorgaande verkeer. Hiervoor is medewerking nodig van het Rijk om een nieuwe aansluiting op
de A16 te realiseren. De oplossing in Teteringen vraagt om
medewerking van de gemeente Oosterhout om het verkeer
naar de A27 te sturen en van het Rijk om de A27-Zuid te
verbreden.

Project- en woninginrichting
Pvc vloeren
● Gordijnen
● Vouwgordijnen
●

Rolgordijnen
● Laminaat
● Inbetweens
●

Tapijt
● Marmoleum
● Luxaflex
●

Plisse’s
● Vinyl
● Horren
●

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

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

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
Aanleiding voor de brief is het ‘vervolgonderzoek Oosterhoutseweg’ van Sweco, waarvan de voorlopige resultaten op
23 november jl. zijn gepresenteerd aan een aantal inwoners
van Teteringen. Belangrijke conclusie van het vervolgonderzoek is dat er sprake is van veel doorgaand verkeer op de
Oosterhoutseweg dat de lokale verkeersafwikkeling in Teteringen belemmert. De problemen zijn groter dan naar voren
kwam uit het eerste onderzoek van Sweco dat dit voorjaar
is gehouden. Extra woningbouw in Teteringen zal volgens de
onderzoekers van Sweco alleen maar leiden tot een verslechtering van de situatie. Als kern van het probleem zien zij een
slecht werkend doseersysteem. Dit stuurt het doorgaande
verkeer onvoldoende richting A27.
Om het doseersysteem te verbeteren, is medewerking van de
gemeente Oosterhout nodig. Het is alleen nog niet zeker of
een beter doseersysteem de problemen daadwerkelijk oplost.
Uit het vervolgonderzoek blijkt nog niet hoeveel doorgaand
verkeer moet worden teruggedrongen en of dit realistisch is
gezien de herkomst en bestemmingen van het doorgaande
verkeer. Ook is nog niet duidelijk langs welke routes het doorgaande verkeer kan worden omgeleid en of de infrastructuur
in Oosterhout hiervoor toereikend is. Het ambtelijke en bestuurlijke overleg hierover moet nog grotendeels plaatsvinden.
Bovendien laat de doorstroming tijdens de spits niet alleen op
de Oosterhoutseweg, maar ook op de A27 tussen Oosterhout en Breda te wensen over. Hier ontstaan nu al vaak files.
De verwachting is dat ook hier de situatie verder zal verslechteren. Zicht op structurele maatregelen om hierin verbetering
te brengen, is er helaas niet. Mogelijke oplossingen bevinden
zich ook hier nog in een studiefase.
Wilt u reageren: dipteteringen@gmail.com

de Volgende Aller-Lei
verschijnt 30 december a.s.

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

Starten met
golfen

€ 99,00

Binnen 1 dag de baan op

Presentatie plannen
groen Willem-Alexanderpark

Zoals eerder gemeld, zijn de definitieve plannen voor herinrichting van het Willem-Alexanderplein gepresenteerd op
dinsdag 14 december 2021. Vanwege de coronamaatregelen was een fysieke bijeenkomst helaas niet mogelijk. Daarom
vond de bijeenkomst noodgedwongen digitaal plaats. Degenen die de presentaties niet hebben bijgewoond, kunnen
deze vinden op onze website www.willem-alexanderplein.nl
Behalve de presentaties is ook een filmpje van het nieuwe
park te bekijken. Zo krijgt u een goed beeld van ons mooie
nieuwe park dat in de zomer klaar moet zijn.
Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag via het emailadres: secretariaat.wap@xs4all.nl
Han Olden, secretaris Stichting Willem-Alexanderplein

De Huiskamer in de
Dorpsherberg en de Kerk

Dinsdag 21 december
Kerstbijeenkomst in De Dorpsherberg. Dus deze
keer niet in ’t Web! Het programma van deze middag ziet er
als volgt uit:
13.00 uur voor de liefhebbers serveert Marianne Geerts een
lunch/twaalfuurtje. Kosten van de lunch: € 10,00.
14.30 uur rond 14.15 uur verkassen we naar ‘n andere zaal.
Wies van Assche en Truus Oomen verzorgen daar
een programma in kerstsfeer: muziek en kerstverhalen. Uiteraard is er voldoende tijd om met elkaar
een praatje te maken. We sluiten deze middag
wellicht iets later af dan 16.00 uur.
U kunt er uiteraard ook voor kiezen om alleen aan het programmaonderdeel van 14.30 uur deel te nemen. Daar bent u
geheel vrij in. Zaal open: vanaf kwart over twee.
Vanwege corona kunnen we voor deze middag een beperkt
aantal mensen ontvangen. Wilt u komen, dan is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk aanmeldt. Want vol = vol. U
kunt zich aanmelden door een email te sturen naar: johan.
weijters@planet.nl
Dinsdag 28 december vanaf 14.00 uur
Omdat ’t Web op deze dag gesloten is, wijken wij uit naar
onze Parochiekerk. Jac van Haperen zal ons ontvangen en
het een en ander vertellen over de kerk. Terwijl wij in de banken zitten (op de gepaste afstand van minimaal 1,5 meter)
loopt Jac rond om een en ander te laten zien en toe te lichten.
Denkt u aan de richtlijnen van de RIVM?
- U dient altijd een geldig vaccinatiebewijs (bv de QR-code)
te kunnen laten zien, plus een ID-kaart. Wanneer u deze niet
kunt laten zien, mogen wij u geen toegang verlenen.
- Blijf thuis als u klachten hebt.
- Ontsmet uw handen bij binnenkomst
Gezellige dagen en graag tot binnenkort!

Harmonie
Euphonia Teteringen
OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia haalt zaterdag 18 december tussen
09.00 en 11.00 uur weer oude metalen op in

Landgoed Bergvliet biedt verschillende
mogelijkheden om te starten met golfen.
Denk aan privélessen of een ééndaagse
golfcursus. Deze zomer bieden wij volop
mogelijkheid om te beginnen met golf!
De ééndaagse stap 1 cursus:
> Ontvangst met koﬃe/thee/frisdrank
> Oefenen op de drivingrange en
uiteindelijk golfen op de baan
> Inclusief gebruik van drivingrange
golfballen en -clubs
> Golfaccessoires en golfballen
> Lunch
Doel:
> Baanpermissiebewijs stap 1 NGF
> Basis technieken en etiquette
Meer informatie en cursusdata:

www.landgoedbergvliet.nl/golf/leren-golfen
landgoedbergvliet.nl
Salesdreef 2 | 4904 SW Oosterhout | 076 - 579 5666 | contact@landgoedbergvliet.nl

‘ t FrietL

ik

bourgondisch genieten

TAKE AWAY
K I J K V O O R O N S
UITGEBREIDE ASSORTIMENT

EN ACTUELE OPENINGSTIJDEN

OP WWW.TFRIETLUIK.NL
Meerberg 41 I TETERINGEN
www.tfrietluik.nl

de regio Teteringen (indien van tevoren aangemeld via: metalen@harmonie-euphonia.info).
Tussentijds oude metalen inleveren? Dat kan! Ook als u buiten
regio Teteringen woont. Stuur een mail, met foto indien mogelijk, naar: metalen@harmonie-euphonia.info
Tussentijds inleveren kan bij Fietsen Breda, Tilburgseweg 1
in Breda.

Dank je wel!

Vrijdag 10 december organiseerde het bestuur van het Kruiswerk een slotbijeenkomst bestemd voor het bestuur van het
Huiskamerproject en de vrijwilligers van beide organisaties
om hen te bedanken voor hun vele werk in het afgelopen jaar.
Naast een terugblik en een kijk in de toekomst was er toch
vooral een dank je wel voor alle vrijwilligers die afgelopen jaar
in een moeilijke tijd er toch in geslaagd zijn hun belangrijke
werk te blijven doen. Er werden een aantal themamiddagen
georganiseerd en ook de samenkomsten in de Huiskamer
bleven doorgaan. De mantelzorg dag was weer een succes
en in Aller-Lei verschenen weer een aantal lezenswaardige
artikelen.
Het bestuur zet deze werkzaamheden volgens een nieuw
werkplan komend jaar voort en treft voorbereidingen voor het
vieren van het eeuwfeest van het Kruiswerk Teteringen.
Om dit allemaal mogelijk te maken is de inzet van velen onontbeerlijk. Gelukkig zijn deze mensen er in Teteringen, maar er is
wel enige zorg over het feit dat veel werk op dezelfde schouders komt te rusten. Dus aanvulling is dringend gewenst en
voelt u zich geroepen, neem dan contact op met het bestuur
van het Kruiswerk of het Huiskamerproject.
Een drietal bestuursleden zal op het einde van dit jaar het
stokje overgeven. Zij hebben ieder op hun eigen wijze invulling gegeven aan het laten bloeien van de Stichting Kruiswerk.
De voorzitter, Jan Spruit, luidde Cees van Ierssel, Hil Meertens en Johan Weijters uit met een passend lied waaruit zijn
dank bleek voor hun inzet. Alle drie blijven overigens wel nog
actief binnen de werkzaamheden van de Huiskamer en het
Kruiswerk.
Mocht u nog vragen hebben of belangstelling hebben om een
bijdrage te leveren, dan kunt u bellen naar T 076-53221273
(Jan Spruit), voorzitter van Stichting Kruiswerk Teteringen.

IVN natuurwandeling
Galderse Heide

Zondagmiddag 19 december wandelen de natuurgidsen van IVN Mark & Donge door de Galderse Heide.
De Galderse Heide is voor een groot deel met bos beplant en
de heideveldjes zijn voor een deel met gras, vooral het pijpenstrootje, begroeid. Het landschap is aantrekkelijk door de licht
golvende structuur en de openheid. Dopheide en struikheide
spelen in de open gedeelten in de zomer een kleurrijke rol. In
het zuiden sluit de heide aan op de Galderse Meren.
Het thema van deze natuurwandeling is ‘Drassige natuurontwikkeling’. De oude gedempte vennen in het uitgestrekt open
terrein werden opnieuw geheel of gedeeltelijk uitgegraven en
dat zorgde voor een natte verbindingszone met een gevarieerde begroeiing. Aan de oostkant ervan werd in 2015 een
houten vlonderpad door de moerassige heide aangelegd. Het
kan in deze tijd van het jaar na regenval erg vochtig zijn. Denk
aan gepast schoeisel.
De natuurwandeling duurt van 13.30 tot 15.30 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

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

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

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 19 december: Vierde zondag van de Advent
09.30 uur Woord- en Communieviering - werkgr. Liturgie
overweging dhr. H. Doumen - m.m.v. Willebrordkoor
Intenties Josephus Buiks (jgt) en Jo Snijders; Bea Husson e.v. Rob
van Herwaarde; Bernard Kemper; Rob Hilders e.v. Helma
Taks; Irma Smeets-Waeijen; Fer v. Assche; Lisette Snijders;
Jan v.d. Wijngaard; Jan Adriaansen; Dymph Oomen.
Donderdag 23 december
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Boeteviering in voorbereiding op Kerstmis - R. Supardi
Intenties o.a. Jan Adriaansen; Dymph Oomen.
Kerst-Vieringen
Onze kerk is dicht op vrijdag 24 december. Alle opgegeven misintenties met Kerstmis worden zowel in de online-vieringen afgelezen als
in de vieringen op Eerste Kerstdag.
Zaterdag 25 december: Eerste Kerstdag
09.30 uur Eucharistieviering - Pater H. Wijtten en
Diaken V. de Haas - m.m.v. Willebrordkoor
Intenties ouders Pieter van Beek en Catharina Maas en zoon René;
Jan en Annie de Bruijn-van Leijsen; ouders Snoek-Aarts
en Olivia v.d. Akker; Pastor Adri Verheijden; Jules Jansen;
Fer van Assche; Herman Damen en dochter Wendy; Karel
v. Lieshout; Rob Hilders e.v. Helma Taks; ouders Marinus
van Haperen en Maria Buiks; Jan van Haperen en Toos
v.d. Wijngaard; Corrie van Haperen en Jac v.d. Veeken;
Annie Martens e.v. Joop Valk; Marcel Blous; Suze KlijnenValk; Jan en Riet Berende Damen; Ria v.d. Boomen e.v.
Harry v. Geffen; Hans Sio e.v. Ina Frumau; Jan Adriaansen;
Margo Gerritsen; Chris Sohier; Dymph Oomen.

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
Zaterdag 25 december: Eerste Kerstdag
11.30 uur Eucharistieviering - Pater H. Wijtten en
Diaken V. de Haas - m.m.v. Consonne
Intenties Zie half tien.
Zondag 26 december
10.30 uur Alleen in de Franciscuskerk
Eucharistieviering - pastoresteam
Intenties Corrie de Kanter w.v. Gory van der Vorst;
Fer van Assche; Cees en Door KleindopKimenai; Jan Adriaansen; Dymph Oomen.
Overleden
Donderdag 2 december is Jan Adriaansen, echtgenoot van An Sluijters, op 82-jarige leeftijd overleden.
Zijn afscheid in onze kerk en zijn begrafenis op onze
begraafplaats waren vrijdag 10 december.
Maandag 13 december is Dymph Oomen op 80-jarige
leeftijd overleden. Haar uitvaart in onze kerk en haar
begrafenis op onze begraafplaats vindt zaterdag 18
december plaats.

M
FYSIO

KLACHTEN?
Bel ons
of
check de website
voor
behandelmogelijkheden

www.my-fysio.nl
076 7510345

Uit het pastoraal team
Wij zijn op weg naar het grote feest van onze
heilsgeschiedenis: het kerstfeest. Wij zijn op dit
ogenblik in de voorbereidingsfase, niet alleen
materiaal maar ook spiritueel. Iedere dag komen
wij dichterbij, vol verwachting van de geboorte
van Jezus. Hij is lang geleden geboren, maar zijn
leven en zijn boodschap inspireert velen, ook in
deze tijd.
MyFysio W.Alexanderplein 11 Teteringen www.my-fysio.nl
‘Ik vind veel rust bij God. Wat er ook gebeurt,
ik voel zijn aanwezigheid in mij. Het gevoel van
Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 - Breda
leegte is weg. Vroeger probeerde ik het op eigen kracht, maar
Naamloos-1 1
17-4-2020 19:27:29
T 076-5416122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com
nu vertrouw ik op God. Ik hou nog steeds van mijn werk; ik
heb dezelfde baan, dezelfde vrienden. Maar ik ervaar dat God
zie ook www.ingridmeester.nl
me van binnenuit verandert. Alpha was het mooiste geschenk
dat ik kon krijgen.’ Dit getuigenis stamt van een jonge vrouw
van de Heilige Familie en in de Augustinusparochie. Ik heb
zelf afgelopen jaren in onze parochie de vreugde van Alpha
die mee heeft gedaan aan een Alpha.
deelnemers mogen zien en ervaren. Vanaf donderdag 20 jaMisschien heeft u al eens van Alpha gehoord. Het is een ininuari 2022 wordt Alpha gegeven in de parochie van de heilige
tiatief dat begin jaren negentig van de vorige eeuw in EngeMaria Magdalena. Niet alleen mensen uit de Maria Magdaland is gestart. Men wilde mensen kennis laten maken met de
lenaparochie zijn welkom, maar iedereen in Groot Breda kan
persoon van Jezus Christus. Dit eenvoudige initiatief is een
zich aansluiten. Aanmelden kan via het parochiesecretariaat
wereldwijde beweging geworden. Inmiddels hebben meer
van de eigen parochie, of direct via Hanneke Oomen: hannedan 25 miljoen mensen over de hele wereld Alpha gevolgd.
keoomen@online.nl U kunt uw kennissen of vrienden of zelf
Bisschop Liesen heeft Alpha een belangrijk startpunt gein deze cursus deelnemen. Ik hoop weer op veel deelnemers
noemd om te werken aan de Missionaire Kerk. De pastores
en mooie avonden!
van Groot Breda zetten Alpha inmiddels ook in als instrument
Pater Richard Lobo
van de Missionaire Kerk.
Alpha biedt iedereen de mogelijkheid op een ontspannen maKerstvieringen
nier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De curOp kerstavond zijn er alleen online vieringen (voor inloggegesus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Alpha
vens zie www.augustinusparochiebreda.nl). Er is een gezinsis bedoeld voor gelovigen en niet-gelovigen. Voor gelovigen
viering om 19.00 uur en de Kerstviering om 21.00 uur. Beiden
en vaste kerkgangers is Alpha een soort van opfrissing en
worden uitgezonden vanuit de Franciscuskerk.
verdieping van het eigen geloof. Voor niet-gelovigen is Alpha
Eerste Kerstdag is er in de Willibrorduskerk een viering om
vaak een eerste echte kennismaking met Jezus Christus.
09.30 uur en een extra viering om 11.30 uur. Als u een van
Alpha duurt tien weken. Iedere week komen de deelnemers
deze vieringen wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden
een avond samen. In deze periode is er ook een samenkomst
per mail: willibrordus@augustinusparochiebreda.nl
op een zaterdag. Belangrijke thema’s van het christelijk geloof
U kunt zich ook inschrijven op de lijsten achter in de kerk voor
komen aan bod: Wie is Jezus? Waarom is Hij aan het kruis
en na de zondagsviering en de viering van donderdag 09.00
gestorven? Hoe leidt God ons? Wie is de Heilige Geest en
uur of op werkdagen op het parochiecentrum van 09.30 uur
wat doet de Heilige Geest? Hoe zit het met de Kerk? Enzotot 11.30 uur of telefonisch tijdens deze openingstijden .
voorts. De avonden beginnen met een eenvoudige maaltijd.
Aansluitend is er een korte inleiding over het thema van de
Augustinusviering
avond. Daarna wordt in kleine groepen aan de hand van vraDe Augustinusviering is tweede kerstdag in de Franciscusgen met elkaar over het thema gesproken.
kerk. Deze viering begint om 10.30 uur. Pater Richard en
Alpha is inmiddels al een paar keer gegeven in de parochie
pater Rian gaan voor.

op het gebied van:

VERWEIJ ELECTRIC
SOLUTIONS
Elektro installateur
T 076-5621718
Hoge Stee 12 - Teteringen
www.v-e-s.biz

Jumbo
Teteringen
Scheperij 3
4847 EZ Teteringen
T 076 - 5794160

Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Steenbergen 15

Voor al uw
werkzaamheden
4847AR
Teteringen
op het
gebied
van:
Tel.:
076-2600062
Mob.: 06-51563975

Loodgieterswerk
www.michelzandvliet.nl
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Koop Lokaal
Steenbergen 15
4847AR Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975
www.michelzandvliet.nl

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
Tandprothetische Praktijk

Rob Luijten
Espakker 1 rood
4847 HD Teteringen
T 076 - 5715712

Kindercentrum

Belle Fleur
Arnold Janssenlaan 150
4847 DK Teteringen
T 076 - 2310000
www.bellefleur.nl
teteringen@bellefleur.nl

Pedicurepraktijk

M. de Voort
Kampakker 37
4847 SB Teteringen
T 076 - 5873999
info@mdevoort.nl

Kerstnoveen
Evenals in de afgelopen jaren houdt de Antilliaanse gemeenschap ook dit jaar haar Kerstnoveen. De noveen begint op
maandag 16 december en duurt t/m dinsdag 24 december.
De vieringen zijn elke morgen om 06.00 uur in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein.
Boetevieringen
De boetevieringen voor Kerstmis zijn op:
vrijdag 18 december om 09.00 uur in de Annakapel
woensdag 22 december om 09.30 uur in de Franciscuskerk
donderdag 23 december om 09.00 uur in de Willibrorduskerk
Schilderijenverkoop
Zondag 19 december is er in de ontmoetingsruimte van de
Franciscuskerk na de viering van 10.30 uur (± 11.30 uur) een
verkoop van schilderijen van mevrouw Anneke Braspenning.
Advent- en Kerstactie
Elk jaar proberen we gedurende de Advent als voorbereiding
op Kerstmis extra aandacht te besteden aan mensen die dit
heel hard nodig hebben. Dit jaar hebben we weer verschillende doelen zowel dicht bij huis als verder weg.
We zamelen in voor de voedselbank in Breda. In overleg met
Caritas en de voedselbank is er gekozen voor een viertal producten. Per parochiekern wordt er een ander product ingezameld, in de Willibrorduskerk hebben we de nadruk gelegd
op koffie. We hopen dat we voor Kerstmis heel veel koffie bij
de voedselbank kunnen bezorgen. De voedselbanken kunnen
in deze tijd - en dit jaar in het bijzonder - de aanvragen voor
ondersteuning nauwelijks aan.
We willen ook iets doen dicht bij huis, daarvoor is onze jaarlijks
kerstpakketten en kerstattentie-actie. In de Augustinusparochie willen we een kerstpakket bezorgen bij gezinnen en alleenstaanden, die een extraatje wel kunnen gebruiken.
We willen echter ook een kerstattentie bezorgen bij mensen
die het mede als gevolg van de huidige maatregelen erg moei-
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lijk hebben en vaak alleen en eenzaam zijn.
We zouden u daarvoor een financiële bijdrage willen vragen.
Achter in de kerk kunt u zowel uw financiële bijdrage, als uw
bijdrage voor de Voedselbank inleveren.
Natuurlijk kunt u het ook afgeven op werkdagen van 09.30
uur tot 11.30 uur op het parochiecentrum of u maakt het
over op IBAN NL48RABO0150991525 t.n.v. Caritas Augustinusparochie Breda, o.v.v. waarvoor het geld bestemd is
(kerstpakketten/attenties Adventsactie). De Bisschoppelijke
Adventsactie is dit jaar bestemd voor ‘de zorg voor moeder
en kind wereldwijd’. Meer informatie kunt u lezen op www.
augustinusparochiebreda.nl
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 19 dec. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Kerstvieringen: zie website.
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.
Vieringen Protestantse Gemeente, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 19 dec.: 10.00 uur: Ds. B. Kuipers.
Kerstvieringen: zie website.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 19 dec. 10.00 uur: Ds. T. Rijken.
Kerstvieringen: zie website.

