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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

Geldautomaat Willem-Alexanderplein verdwenen
Wat een vreemde ervaring. Op donderdag 25 november bleek plotseling de geldautomaal op het Willem-Alexanderpark, sorry, -plein verdwenen. Bij navraag bleek dat de verhuurder van het voormalige Rabo-kantoorpand
heeft opgezegd. Dat betekent dat er in Teteringen geen vrije automaat meer aanwezig is. Weliswaar kunnen we
nog wel terecht bij de Jumbo, maar die is niet altijd open. Voor vele inwoners is dat toch wel heel erg lastig.
Hoe nu verder? We willen graag de geldautomaat terug, maar wanneer en waar is een vraagteken. In de nieuwe Scheperij zou
er toch wel plaats zijn? De Dorpsraad Teteringen gaat het onderzoeken.
www.willem-alexanderplein.nl
De website van de dorpsraad is in de lucht. Nog niet helemaal compleet, dat komt in de volgende weken wel goed. Kijk onder
agenda naar de zaken die op dit moment op het programma staan. Bekijk de website en laat ons weten wat je ervan vind.
En, heb je berichten die je aan alle inwoners van Teteringen wilt melden, dan is dit de meest effectvolle plek. Ook voor onze
winkeliers willen we mogelijkheden scheppen. Binnenkort gaan we, middels een enquêtemodule, met alle inwoners communiceren over wat we met ons heerlijke dorp wensen en willen bereiken. Dus hou die website in de gaten en geef je reactie.
www.dorpsraad-teteringen.nl

Presentatie definitieve plannen
Willem-Alexanderpark

In het proces van de herinrichting van het Willem-Alexanderplein is een belangrijke stap gezet. Het definitief ontwerp voor
het aan te leggen park is gereed. Daarmee kan de aanbestedingsprocedure voor de uit te voeren werkzaamheden van
start gaan. Als alles volgens planning verloopt, starten deze
werkzaamheden in februari 2022 en is het nieuwe park in de
zomer gereed.
Het definitief ontwerp is gebaseerd op de plannen die in de
zomer van 2020 zijn gepresenteerd op het Willem-Alexanderplein. Het beplantingsplan is uitgewerkt, de plaats van de
geplande voorzieningen, zoals speel- en beweegtoestellen en

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
een jeu-de-boulesbaan zijn definitief vastgesteld. De materiaalkeuze voor de bestrating is definitief gemaakt. Ook zijn er
afspraken gemaakt met de gemeente over het onderhoud en
het beheer van het park na de aanleg.
Wij zijn er trots op u die plannen samen met de gemeente
en het ontwerpbureau Urban Synergy te kunnen presenteren.
Het is een aanwinst voor het dorp. Vanwege de coronamaatregelen is een fysieke bijeenkomst helaas niet mogelijk. Daarom vindt de bijeenkomst noodgedwongen digitaal plaats.
De presentatie van het definitief ontwerp en de toelichting op
de vervolgstappen zullen digitaal plaatsvinden op dinsdag 14
december 2021 vanaf 20.00 uur. Om iedereen de mogelijkheid te geven zich goed voor te bereiden, zijn de plannen
vanaf 10 december in te zien op de website van de Werkgroep Willem-Alexanderplein: www.willem-alexanderplein.nl
en Gemeente Breda: www.planbreda.nl
Op deze websites vindt u ook informatie hoe u kunt deelnemen aan de digitale bijeenkomst. Hier is ook het programma
van de avond te vinden. We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen.
Mocht u voor die tijd vragen hebben, dan horen wij dat graag
via het e-mailadres: secretariaat.wap@xs4all.nl
Han Olden
Secretaris Stichting Willem-Alexanderpark

Woonakker stap voor stap (9)

Op 17 november is de klankbordgroep Woonakker voor de
laatste maal bijeengeweest en heeft zich gebogen over de reacties op het plan tijdens de presentatie in de Dorpsherberg.
Op dit moment zijn de gemeente en de ontwikkelaars bezig
met het opstellen van een ontwikkelvisie die ter beoordeling
wordt aangeboden aan het College van B&W.
Bij het beoordelen van de haalbarheid speelt de ontsluiting en
vooral het verkeer op de Oosterhoutseweg een belangrijke
rol. De vele reacties op het in juli uitgebrachte rapport van
Sweco over het doorgaande verkeer waren zodanig dat een

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

tweede onderzoek is uitgevoerd. Dit is digitaal gepresenteerd
op 23 november aan een grote groep verontruste bewoners
van de Oosterhoutseweg en andere belanghebbenden. De
belangrijkste zaken die hierbij aan het licht kwamen waren:
1.) Het verkeersregelsysteem dat de stoplichten aanstuurt
en het doseringssysteem voldoen niet aan de gestelde
eisen.
2.) Er zijn in de ochtend- en avondspits toch meer
verkeersproblemen dan werd aangenomen in het eerste
onderzoek.
3.) Het is maar de vraag of de in het eerste onderzoek
voorgestelde gedeeltelijke afsluiting van de Aanstede
nodig is.
4.) In de spitsen is er op het zuidelijke deel van de
Oosterhoutseweg sprake van 40% doorgaand verkeer
en aan de noordzijde bijna 70%.
5.) Dit doorgaande verkeer komt vooral vanuit OosterhoutZuid, maar ook vanuit het centrum en de noordkant van
Oosterhout.
6.) Vooral de inwoners van Teteringen weten het
stoplichten-vrije Moleneind goed te vinden.
7.) Om de verkeersproblemen in Teteringen op te lossen is
medewerking van de gemeente Oosterhout nodig.
Zonder maatregelen in Oosterhout zijn er nauwelijks
mogelijkheden om een verkeersinfarct in Teteringen te
voorkomen. Inmiddels is er een overleg gepland van
beide colleges van B&W.
Al met al zijn er nog veel onduidelijkheden die moeten worden opgelost bij het opstellen van een omgevingsplan voor de
Woonakker. Ook zal overleg plaatsvinden met de omwonenden van Park Zuiderhout om daar de verkeerstoegankelijkheid en de verkeersveiligheid te verbeteren.
H.A.

De Huiskamer in ‘t Web

Op dinsdag 7 december beginnen we om 14.00
uur met ontmoeting. Om 15.00 uur krijgen we
een lezing door Ton van Hinten over de Kwatta!
Dinsdag 14 december vanaf 14.00 uur kunnen
we onder het genot van een drankje elkaar ontmoeten.
Denkt u aan de richtlijnen incl. uw geldige vaccinatiebewijs
(bijv. QR-code) en uw ID!
De Huiskamer een initiatief van:
Augustinusparochie, Stichting Kruiswerk,
SVT, Vrouwen van NU en Zonnebloem

Heemkundekring
Teterings Erfdeel

Het bestuur van de Vereniging Teterings Erfdeel
bedankt hierbij alle mensen die dit jaar op ons
hebben gestemd bij de gehouden Rabo-Clubsupport.
We mochten van de Rabobank een bedrag van
€ 392,25 ontvangen. Wij gaan er voor zorgen dat dit bedrag
een passende bestemming zal krijgen bij het onderhoud van
ons erfgoed. Mogen wij ook in 2022 op u rekenen?
U kunt stemmen op de verenigingen in Teteringen als u lid
bent van de Rabobank en u bankiert bij deze bank. Indien
u dit jaar nog lid wordt (is gratis) kunt u in 2022 uw stem uitbrengen.
Het bestuur van Teterings Erfdeel

Kinderopvang de Pandabeertjes

Sinds mei van dit jaar zit Kinderopvang de Pandabeertjes in
Teteringen, gevestigd aan de Kriekenstraat 20. Ook te vinden
op www.depandabeertjes.nl
Ik, Angela Koot, ben gastouder en vang kindjes in mijn huis
op. Ik werk van maandag t/m donderdag. Op maandag, dinsdag en woensdag is er nog ruimte. We spelen lekker met
elkaar, proberen elke dag naar buiten te gaan om te wandelen
met de hond of om naar de speeltuin te gaan. Binnen gaan
we behalve spelen, ook knutselen voor feestdagen, verjaardagen en gewoon omdat het leuk is. Ook lezen we boekjes

Starten met
golfen

€ 99,00

Binnen 1 dag de baan op
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

en doen we spelletjes. Kortom het is hier een gezellige boel.
Als gastouder ben ik aangesloten bij meerdere gastouderbureaus. Deze zorgen ervoor dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag en de zekerheid dat mijn huis veilig is.
Ik hoop jullie snel te zien!

IVN natuurwandeling
Chaamse bossen

Zondag 5 december wandelen de natuurgidsen
van IVN Mark & Donge door de Chaamse bossen om de veranderingen in deze vroeger tamelijk saaie bossen te ontdekken.
Ooit bestond het gebied uit zandverstuivingen, vennen en
heide. Aan het begin van de vorige eeuw werden er naaldbomen aangeplant. Door het afdammen van sloten zijn delen
van het bos weer drassig geworden. Dennenbomen kunnen
slecht tegen water en sterven af waardoor er ruimte komt voor
boomsoorten die wel graag natte voeten krijgen. Zo moet een
gemengd bos ontstaan.
Het thema van deze wandeling is ‘Levend water, dood hout’.
Er wordt gekeken naar de reeds ontstane gedaanteverwisseling. Het kan in deze tijd van het jaar erg vochtig zijn in de
bossen. Denk aan gepast schoeisel.
Als u mee wilt wandelen moet u vooraf inschrijven via onze
website. U ontvangt daarna een bevestiging via e-mail met
daarin de startlocatie.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur en start om 13.30 uur.
Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

Afscheid nemen is
al moeilijk genoeg

Als u iets of iemand verliest (of gaat verliezen), heeft dat grote
impact op u en uw omgeving. Er komt veel op u af, er moet
veel geregeld worden en emoties vliegen alle kanten op.
U hoeft het niet alleen te doen. Professional organizer Ria
Kuijer, stress- en rouwcoach Natascha Kayser en uitvaartbegeleider Maarten Dirkx zijn er voor u, om u te ondersteunen
en ontzorgen. Want afscheid nemen is al moeilijk genoeg.
Ria Kuijer
‘Als gecertificeerd nabestaandenbegeleider
en professional organizer sta ik voor meer rust
en overzicht voor, tijdens en na een verlies. Ik
help u graag met de praktische zaken zodat u
tijd en ruimte heeft voor uzelf, uw dierbaren en
wat er werkelijk toe doet.’
(www.blijenborch.nl - info@blijenborch.nl - 06-33033707).
Natascha Kayser
‘Rouw is de achterkant van liefde. De emoties
die we ervaren na een verlies, kunnen verwarrend en overweldigend zijn. Door stil te staan
bij verlies en herstel, ontstaat er beweging.
Als gecertificeerd rouw-, stress- en burn-outcoach kan ik daarbij helpen.’
(www.gevoeligverlies.nl - natascha@gevoeligverlies.nl - 0652458758).
Maarten Dirkx
‘Mijn uitgangspunt is dat alles begint met
het gevoel van vertrouwen. Alles is bespreekbaar, zowel voor als na een overlijden. Ik ben gecertificeerd Register Uitvaartverzorger en aangesloten bij de Stichting
Keurmerk Uitvaartzorg.’
(www.beenakkersuitvaart.nl - info@beenakkersuitvaart.nl 0162-741230).

de Volgende Aller-Lei
verschijnt 16 december a.s.

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

zie ook www.ingridmeester.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 5 december: Tweede zondag van de Advent
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi - Willebrordkoor
Intenties Kees Balemans; Jos Balemans; Toon van Haperen e.v.
Nellie de Jong; Petra de Jong; Mabel Biemans en overl.
fam. Biemans; Fer van Assche; Adri Verheijden; Jules
Jansen; Jan en Riet Berende-Damen; Ivonne KremersVandemeulebroeke; Jan en Annie de Bruijn-van Leijsen;
Rob Hilders e.v. Helma Taks.
Donderdag 9 december
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi
Zondag 12 december: Derde zondag van de Advent
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Intenties Coby Oomen-Boot (jgt); Jac van der Veeken (jgt); Adri
Verheijden; Fer van Assche; Rob Hilders e.v. Helma Taks;
Jeanne Biemans w.v. Jan Biemans.
Donderdag 16 december
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 05 en 12 dec. 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. 05 dec.: 10.00 uur: Ds. S. van Nieuwenhuizen.
Zo. 12 dec.: 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.

Bloemisterij

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 05 dec. 10.00 uur: Ds. J. Heetderks.
Zo. 12 dec. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.

Van het Willebrordkoor
Zondag 5 december a.s. zingt het Willebrordkoor het St. Nicolaascredo van Michael Hedley.
Als koordirigent was hij verbonden aan de Sint Nicolaaskerk
in Amsterdam. Hedley schreef naar een Bijzantijnse melodie
een vierstemmige zetting voor gemengd koor.
Op 3 december 2020 is hij helaas overleden aan de gevolgen
van corona. Michael Hedley is 69 jaar geworden.
Adventsactie 2021
Zorg voor moeder en kind wereldwijd
Tijdens de Adventsperiode -de periode van vier
weken voorafgaand aan Kerstmis- vragen we via
de Adventsactie aandacht voor hoop. Hoop op
de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed
en dat op ‘n dag alle mensen een waardig leven
kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend.
Daarom vertellen we verhalen van mensen die met
hun toewijding en hun liefde een verschil maken.
In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het
laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten
opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze
belangrijke, kwetsbare groep te steunen met
concrete hulp en dat geeft hoop. De Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten
op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind
rondom de zwangerschap, de bevalling en de
periode erna. Daarom zal de Augustinusparochie
deze vier projecten helpen.
Op zondag 12 december wordt voor onze Adventsactie in alle kerken gecollecteerd. Gedurende de hele Adventsperiode staan in alle kerken
mandjes waarin u uw bijdrage voor de Adventsactie kunt doen. U kunt ook geld op NL 48 RABO
0150 9915 25 t.n.v. Caritas parochie H. Augustinus o.v.v. Adventsactie overmaken.

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

M
FYSIO

KLACHTEN?
Bel ons
of
check de website
voor
behandelmogelijkheden

www.my-fysio.nl
076 7510345

MyFysio W.Alexanderplein 11 Teteringen www.my-fysio.nl

Naamloos-1 1

Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:
Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

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

L. v.d. Westen Montage
17-4-2020 19:27:29
Hoolstraat 77
4847 AB Teteringen
Tel.: 076 - 5879760
Fax: 076 - 5879752

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

Door ABC Clinic ben
ik mooi geholpen met
een natuurlijk resultaat
Janka - Breda

MOOI JEZELF BLIJVEN
Paardeweide 22 A-B 4824 EH Breda

www.abc-clinic.nl

076 - 542 31 54

Agnes’

VER3

dierenpension

Tilburgse Baan 6
4847 NM Teteringen
T 06 - 25121410
E agnesdierenpension@gmail.com

Website, community en
social media channels
Oosterhoutseweg 131a
4847 DB Teteringen

Meulenspie 29
4847 TK Teteringen
ver3.pro

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
THE HAIRLOUNGE
Haarsalon
Hoolstraat 35 - 4847 AA Teteringen
T 06 - 506 07 407
e-mail : deloods@kpnmail.nl
www.deloodsteteringen.nl

Willem Alexanderplein 7
4847 AL, Teteringen
T 076 - 5720764

Heistraat 2, Teteringen
T 076 - 57 13 444
www.snoerenvoetspecilalist

Uit het pastoraal team
Op weg naar de stal
Met de Advent beginnen wij vier weken van voorbereidingstijd
op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus, in onze
mensengeschiedenis al meer dan 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen
zal zijn.
Net als afgelopen jaren willen wij op weg gaan naar de stal
in Bethlehem. Voor Maria begon de reis naar de stal met een
verrassende of misschien wel angstige ontmoeting met de
engel Gabriel. God wil een tent onder ons bouwen. Daarvoor
heeft hij Maria nodig. Wij leven in de Advent naar het kerstfeest
toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ons eigen
leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan
te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en
opnieuw binnen te laten. De liturgie van de vier adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze
gestalte geven. De eerste lezingen in de Advent zijn voor het
merendeel genomen uit de profeet Jesaja, die Israël op weg
zette om de Verlosser te ontvangen. Jesaja schetst verschillende beelden van Diegene die gaat komen. In de Evangelies
komen we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament tegen, Johannes de Doper, de voorloper van Jezus.
Het hele Kerstgebeuren zouden we kunnen vergelijken met
een berg. Eerst is er de langzame beklimming, dat is de voorbereidingstijd, de Advent, dan volgt een weg op de hoogte,
we aanschouwen in volle glorie het panorama, dat is de tijd
van Kerst tot de openbaring van de Heer, Driekoningen, en
dan volgt na het kerst gebeuren opnieuw de helling bergafwaarts, terug naar het gewone leven, de tijd door het jaar.
We zijn steeds onderweg in ons leven, met ups en downs, zoals elke mens, maar als gelovigen in het bijzonder. Onderweg
zijn betekent ergens naartoe gaan, het is verwachten, uitzien
naar iets, verlangen. Met al onze verwachtingen gaan we op
weg naar de stal, naar Bethlehem. Voor Maria en Jozef was
de weg vol van onzekerheid.
Bijna anderhalf jaar zitten wij met Coronaproblemen. De ouders van toeslagaffaire verlangen dat hun recht gedaan wordt.
Ze hopen dat hun hele gezin niet op straat terechtkomt. Alleen
verwachting geeft spanning aan het leven. Wie niets verwacht
in het leven is als een boog zonder koord. Verwachting ligt in
het leven zelf. De lente verwacht de bloesems, de zomer de
oogst, de herfst verwacht de kleuren en de winter verwacht
het nieuwe leven.
Ik wens u allen een hoopvolle weg naar de stal toe.
Pater Richard Lobo SVD

Bliemer Arashi Sport

Patrick Pannekoek nationaal kampioen van Denemarken!
Zaterdag 27 november vonden de Deense nationale judokampioenschappen plaats. Patrick Pannekoek van Bliemer Arashi
Sport studeert tijdelijk aan de Universiteit van Kopenhagen,
traint bij de Lungby Judo & Jujutsu Klub, vlakbij de campus
van de universiteit en mocht daarom deelnemen en dat liep
goed en minder goed af. Het goede nieuws was een gouden
medaille! Ook oud-judoka Vera Wandel liet weten weer goud
gewonnen te hebben in Frankrijk!
In de ochtend werden de jeugd, junioren en onder 21 jaar
wedstrijd gehouden. Patrick Pannekoek heeft al enkele nationale medailles in Nederland behaald, maar nooit het goud.
In de voorronden van de +100 kg werd gewonnen met Ippon
op de wijze waar Patrick goed in is. Voelen, spierballen erin
en indraaien. Uiteindelijk kwam hij in de finale en had zijn tegenstander totaal niet opgelet, want op dezelfde manier werd
de Deense titel onder 21 jaar binnengehaald. Met een heup/
meerolworp scoorde hij wazari en op de grond werd uiteindelijk gewonnen met een houdgreep. ’s Avonds stonden de
wedstrijden voor de senioren op programma, helaas verstoorde de eerste wedstrijd het eerder behaalde succes een stuk.
De loting koppelde Pannekoek aan de latere kampioen, waar

KONINGSDIJK 24
4905 AP OOSTERHOUT
T 0162-453159
www.drukkerijzopfi.nl

-----------------------de Volgende Aller-Lei
verschijnt op
16 december a.s.!
-----------------------hij met een blessure moest opgeven. Broer Michael stond afgelopen seizoen bij de beste 8 van Nederland te strijden in Almere. Vera Wandel was op het sterke internationale toernooi
in Harnes Frankrijk opnieuw de beste! Als topsporter mag zij
wel ’s avond trainen in Papendal. In Frankrijk veegde Wandel
letterlijk de nr. 2 en 3 van Frankrijk met beenvegen van de
mat! Voorlopige blijven we nog horen van deze doorzetters!
Bij Arashi zijn ivm. de huidige coronamaatregelen nu alleen
op woensdagmiddag in Breda en op zaterdag in Oosterhout
judotrainingen. We blijven positief, blijf gezond, en we doen
wat we wel mogen/kunnen. Op zondag 19 december willen
weer de 28e clubkampioenschappen organiseren met online
verbinding voor de ouders/familie. Voor film, foto’s en info zie
YouTube, facebook en www.budokwaiarashi.nl

