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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
DORPSRAAD TETERINGEN
DORPSRAAD TETERINGEN IS ER VOOR ALLE INWONERS VAN TETERINGEN
Of het nu op het gebied van wonen is, je buurt, leefbaarheid, veiligheid, initiatieven, vergroening, biodiversiteit,
gezondheid, zij kan je bij bijna alles ondersteunen, doorverwijzen, advies geven of wat dies meer zij. Kijk op
www.dorpsraad-teteringen.nl en geef je vraag, idee of wat dan ook door. Wij nemen dan contact met je op.
Wat zijn de zaken die in 2022 een belangrijke rol gaan spelen in ons dorp?
Het Willem-Alexanderplein (-park) gaat begin maart op de schop. Het wordt heel mooi. Een aantal inwoners
heeft al toegezegd een bijdrage te leveren bij het beheer en onderhoud ervan. Wil je daar ook bij horen, geef je dan op! De
opening wordt verwacht in de lente of zomer. De verbouwing van het gezondheidscentrum is in volle gang. Het wordt echt
mooi en heel compleet met veel disciplines samen in één gebouw. Kunnen beide openingen samen vallen? Wie weet ...
Het haalbaarheidsonderzoek m.b.t. de nieuwe woonwijk Woonakker zal worden gepresenteerd met woningen voor starters,
ouderen, etc. Wil je daar meer over weten, kijk dan op www.woonakker-teteringen.nl Het onderzoek m.b.t. het verkeer is
beschikbaar. Door de geplande toename van het aantal woningen zal het verkeer toenemen. Maar ook de druk op de scholen, op de gezondheidszorg, kinderspeelplaatsen, etc. De bouw van het nieuwe winkelcentrum op de Scheperij gaat half dit
jaar van start. Twee supermarkten en een aantal winkels. We hebben er lang op gewacht, maar het gaat nu echt beginnen.
De gemeentelijke plannen om in de Meulenspie middeldure appartementen te realiseren. Het college heeft de voorstellen
al naar de gemeenteraad gestuurd. De verdere uitbouw van de Bouverijen gaat gestaag door. Het parkje Haenenveld gaat
worden aangepakt om er een groene speel- en relaxplek van te maken. Evenals de kinderspeelplaats daar vlakbij.
Kortom, er staat veel te gebeuren in 2022. Wil je meer weten, of heb je ideeën en voorstellen, laat het weten via www.
dorpsraad-teteringen.nl De Dorpsraad Teteringen bestaat uit vrijwilligers, zij zijn de ogen en oren tussen de gemeentelijk
overheid en de inwonersvan teteringen. Horen we van je?

De Huiskamer

oude metalen ophalen in Teteringen (indien van tevoren aangemeld op: metalen@harmonie-euphonia.info).
Tussentijds oude metalen inleveren? Dat kan, ook als u buiten
Teteringen woont. Stuur een mail, met foto indien mogelijk,
naar: metalen@harmonie-euphonia.info
Tussentijds inleveren kan ook bij Fietsen Breda Peter van den
Broek, Tilburgseweg 1 in Breda.

Namens alle vrijwilligers van de Huiskamer wensen wij u allen een vreugdevol en gezond 2022
met gezellige en zinvolle bijeenkomsten!
Bij het opstellen van dit bericht is er nog geen
duidelijkheid over de bijeenkomsten van de komende weken.
Mocht volgende week ‘t Web weer opengaan dan zullen wij
dat zo snel mogelijk gaan communiceren.
Onder voorbehoud dus (als ‘t Web open is!):
Actiegroep Oosterhoutseweg
Dinsdag 18 januari - Onze Nieuwjaarsbijeenkomst
Harde afspraken vóórdat er verder gebouwd wordt
Dinsdag 25 januari - Inleiding POH Nielke en wijkverpleeg- Breda en Oosterhout hebben al jaren grote uitbreidingsplankundige Nicky over hun werk en de zorg in Teteringen
nen. Al in 2005 maakten de bewoners van Teteringen bezwaar. De sporthal van Wijkcentrum ’t Web zat toentertijd heZonnebloem Teteringen
lemaal vol en de emoties liepen hoog op. Het leefmilieu van
Zonnebloem Teteringen wenst iedereen een goed het dorp zou volgens de bewoners ernstig aangetast worden
maar vooral gezond 2022. Wij hopen in 2022 vanwege de vele nieuwbouwplannen. Met name het toevooral dat we weer de mogelijkheid hebben om nemend gebruik van de Oosterhoutseweg, als doorgaande
onze gasten wat meer te bezoeken en dat we weg dwars door Teteringen tussen Breda en Oosterhout én
weer wat meer activiteiten kunnen organiseren.
als wijkontsluitingsweg, zou grote problemen creëren.
Hoewel er diverse alternatieven werden voorgesteld, moes-

AKV De Sikken

Wie verdient een
Carnavalsonderscheiding?
Carnaval 2022 komt dichterbij.
Wil jij op de valreep nog iemand
nomineren voor een Totdenringse onderscheiding? Dan kun je nu nog actie ondernemen!
Ook dit jaar zullen er onderscheidingen worden
uitgereikt door onze Prins. Ken jij nog iemand
die echt wat waardering verdient voor zijn/haar
inzet voor het Totdenringse carnaval? Dan kun
je hem/haar opgeven door een bericht te sturen naar e-mail: secretaris@akvdesikken.nl
De protocolcommissie zal samen met de Prins
beoordelen of de door jou genomineerde persoon voor een onderscheiding in aanmerking
komt. Vergeet niet de naam en het adres van
degene die je voordraagt en de reden waarom je deze persoon voordraagt te vermelden.
Daarnaast is het handig om ook je eigen gegevens door te geven. Twijfel niet en maak Carnaval 2022 extra leuk voor die Sikken en Sikkinnen die zich inzetten voor het carnaval!

M
FYSIO

ten de Teteringenaren het doen met de gemeentelijke belofte
dat het doorgaande verkeer via de A27 omgeleid zou worden. Weggebruikers denken hier helaas anders over. Zij rijden
maar al te graag over de Oosterhoutseweg. En dit bezorgt de
bewoners veel overlast.
Tussen de rondweg Kadijk van Breda en kruispunt Trommelen in Oosterhout zijn inmiddels 13 woonwijken gebouwd of
in de planning. Al deze wijken hebben de Oosterhoutseweg/
Bredaseweg als enige ontsluiting. Tel daar het alsmaar toenemende doorgaande verkeer uit Breda en Oosterhout bij op
en een verkeersinfarct is nabij. Sterker nog: tijdens spitsuren
zit het verkeer op de drukke weg nu al muurvast. Een kordate
aanpak van de politiek is echter ver te zoeken.
De Teteringenaren pikken het niet meer en hebben de Stichting Actiegroep Oosterhoutseweg opgericht om ten strijde
te gaan. De actiegroep roept als belanghebbende de burgemeester en wethouders van Breda en Oosterhout op om
eindelijk eens met elkaar in overleg te gaan en dit regionale
probleem op te lossen.
‘De Oosterhoutse en Teteringse burgers willen niet meer
met loze beloften gefopt worden. Ook willen zij een duidelijk
standpunt van de politieke partijen vóór de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart’, aldus initiatiefnemer Dre Pols. ‘De
burger heeft recht op duidelijkheid van de politiek.’
Stichting Actiegroep Oosterhoutseweg stelt een duidelijke
eis: éérst harde afspraken over goede oplossingen, vóórdat
er verder gebouwd wordt. Dit is een standpunt dat overigens
de Raad van State in 2005 ook al deelde.

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 16 januari
09.30 uur Woord- en Communieviering - werkgroep Liturgie
overweging de heer Piet van Arendonk - mmv Willebrordkoor
Intenties Mien Aartsen e.v. Piet van Beek en zoon Adri; Fer van
Assche; Irma Smeets-Waeijen; Dymph Oomen; Pieter
Wirken; Rob Hilders; Wim Kommeren; Coby OomenBoot; Sjaak Theeuwes.
Donderdag 20 januari
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - R. Supardi
Intenties o.a. Wim Kommeren.
Zondag 23 januari
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi - mmv Cantores
Intenties Ad en Riet v. Gils-Pijpers; Johan v. Beek; Martien v. Beek
e.v. Wies Aartsen; Pieter Wirken; Wim Kommeren;
Fer van Assche; Pastor Adri Verheijden.
Donderdag 27 januari
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - R. Supardi
Overleden
Dinsdag 28 december is Wim Kommeren, weduwnaar van Annie
van Stiphout, op 97 jarige leeftijd overleden. Zijn afscheid in onze
kerk en zijn crematie waren dinsdag 4 januari.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 19 en 26 jan. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.

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

zie ook www.ingridmeester.nl

KLACHTEN?
Bel ons
of
check de website
voor
behandelmogelijkheden

www.my-fysio.nl

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

076 7510345

Harmonie Euphonia Teteringen
OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia Teteringen zal op zaterdag 15 januari tussen 09.00 en 11.00 uur weer

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

Project- en woninginrichting
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Marmoleum
● Luxaflex
●
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●

Plisse’s

Vinyl
● Horren
●

Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger
Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl

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

Voor iedereen, wel of niet verzekerd

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

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

Doel:
> Baanpermissiebewijs stap 1 NGF
> Basis technieken en etiquette

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

Meer informatie en cursusdata:

www.landgoedbergvliet.nl/golf/leren-golfen

www.parkzuiderhout.nl

landgoedbergvliet.nl
Salesdreef 2 | 4904 SW Oosterhout | 076 - 579 5666 | contact@landgoedbergvliet.nl

Team Uniek
Webdesign en internetmarketing

Dagbesteding voor mensen
met een beperking

Pieter van Ginnekenstraat 21
4847 RE Teteringen - T 076-5329573
aqm-webdesign.nl

Zuringveld 1 - 4847 KS Teteringen
T 06-30177350 - www.teamuniek.nl

7-Gangen
Kerstmenu

Culinair
Gol fbaan, res
taurant, v erga der en
fees ten en offi c i ël e trouw l o cat ie

S a l esd r eef 2 - 4 9 0 4 S W O o st erhout
T 0 7 6 - 5 7 9 5 6 6 6 l a n d g o ed b er g v l i et .nl
AMUSE
Tartaar van gepekelde zalm met zoetzure rettich en Avruga kaviaar

Koop Lokaal
VOORGERECHT

C

Iberico, vijg, kastanje en rode biet

M

TUSSENGERECHT

Y

MY

TUSSENGERECHT

CY

Tonijn tartaar
met salade van parelcouscous en bereidingen van komkommer

CMY

HOOFDGERECHT
Hertenbiefstuk met geplukte sukade, saus van kruidkoek, spruit, rode kool,
Hasselbaink oliebol van reypenaer en schorseneren

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
NAGERECHT
Taartje van chocolade met gianduja en hazelnoot

Polymer Trade Center
- Sportmassage
- Ontspanningsmassage
Internationaal
distributeur
- Zwangerschapsmassage

Bernice’s Haarmode

FRIANDISES

Dames- en herenkapper
Hoolstraat 75
4847
AB Teteringen
Hoolstraat 75
4847 AB Teteringen
TE -BESTELLEN
VIA LANDGOEDBERGVLIET.NL/CULINAIR
T
076-5811631
T 06-13632494
berniceshaarmode.nl
LANDGOED BERGVLIE T I CONTAC T@LANDGOEDBERGVLIE
T.NL I 076-5795666
www.massage-teteringen.nl

in kunststof
granulaten
Hoolstraat
75 - 06-13632494
- www.massage-teteringen.nl
Laan van Mertersem 64
4813 GH Breda
T 076-5206866
polymertradecenter.com

ik

bourgondisch genieten

Ossenstaartbouillon met kervel, knolselderij en wortel

CM

K

‘ t FrietL

47.50 P.P.

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

L. v.d. Westen Montage
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

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

Vieringen Protestantse Gemeente, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 19 en 26 jan. 10.00 uur: online.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 19 jan. 10.00 uur: Ds. C. Nieuwenhuizen en diaken P. Hoefnagels.
Zo. 26 jan. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.

de Volgende Aller-Lei
verschijnt op
26 januari 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

Uit het pastoraal team
Pasgeleden maakte een parochiaan mij attent op een tvuitzending over buitenlandse priester studenten die in het
bisdom Roermond worden opgeleid. (NPO 2 op maandag 3
januari om 18.30 uur). Het deed mij denken aan mijn eigen
leven als missionaris. In de jaren dat ik in Nederland ben,
heb ik verschillende gesprekken, bijeenkomsten bijgewoond
waarin de kerkelijke situatie in Nederland is uitgelegd.
Waarom is het dat de kerk geen indruk maakt op het leven
van de Nederlandse mensen? Het christelijk geloof heeft in
de loop van de jaren vele bewegingen gekend. Er waren
veel ups en downs. De verspreiding van het geloof begon
na Pinksteren als een klein mosterdzaadje dat nu een hele
boom geworden is waarin iedereen een schuilplaats mag
vinden. Vandaag de dag hoor je vaak de mening, dat men,
in de omstandigheden van nu, niet meer zou kunnen leven
zoals de christenen in de tijd van het Nieuwe Testament. Andere zeggen, dat de mensen in de vroege kerk alleen in hun
eerste geestdrift en enthousiasme hun leven op zo’n intense
manier met elkaar deelden.
In Handelingen 4:32-37 lezen wij dat de eerste christenen
samen kwamen om te bidden. Ze hadden alles gemeenschappelijk en ze deelden hun goederen met hun broeders
en zusters in het geloof. Niemand had hen dat opgedragen
of bevolen en het was een vrije beslissing voor hun geweten
en voor God hoe ze hun bezit gebruikten. Ze hebben niet
alles in één ”geldpot” gedaan, maar wie iets had dat hij kon
geven, aan wie wat nodig had, die gaf het. De gemeenschap
was belangrijk. Iedereen kende iedereen. Ze waren niet allen bij blije momenten bij elkaar maar ook deelden ze in het
verdriet van een ander.
Volgens mij is ‘de gemeenschap’ in Nederland aan het
uitsterven. Niet alleen voor de kerk maar ook voor andere
maatschappelijke instanties heeft de generatie van nu weinig
aandacht. Na de komst van industriële revolutie en materialisme heeft ‘de gemeenschap’ veel schade opgelopen. En
nu met de Coronapandemie groeit het individualisme. De
kerk is een gemeenschap van mensen die de idealen van
Jezus wil volgen. De eerste christengemeenschap begon als
huiskerk en groeide tot gemeenschapskerk van velen. De
kerk zal nooit vergaan. Misschien hebben wij weinig grote
kerkgebouwen nodig. Maar de boodschap van Jezus zal altijd mensen bewegen. Ik denk dat wij terug naar onze bron
van eerste christenen gemeenschap. Hoe kun je de boodschap van Jezus nog daadwerkelijk brengen? Is huiskerk
een nieuwe weg?
Pater R. Lobo

Vrijwilliger bedankt
Beste vrijwilliger: Zalig nieuwjaar voor u. Het coronavirus
houdt ons allemaal bezig. Ondanks alles was u bereid om
vrijwillig uw bijdrage te leveren aan ons parochiegebeuren.
Namens het team en het bestuur spreek ik dankbaarheid uit
voor wat u deed en doet. In het bijzonder wil ik iedereen bedanken die hard gewerkt heeft tijdens de kersttijd. Ondanks
de korte voorbereidingstijd waren verschillende koren, cantores en organisten/pianisten bereid om mee te werken aan
goedgeslaagde vieringen. Dank iedereen voor uw constante
betrokkenheid bij onze parochie. Ik hoop dat wij er dit jaar
nog een goed jaar van maken met uw medewerking. Dit is
een goede manier om de boodschap van Jezus handen en
voeten geven.
Namens de parochie, Pater Richard
Gezocht
Onze Augustinusparochie zoekt per 1 april 2022 voor ondersteuning van de twee pastores, teamondersteuners en
de vrijwilligers een enthousiaste medewerk(st)er met administratieve, communicatieve en organisatorische vaardigheden.
De werkzaamheden bestaan uit secretarieel ondersteunende werkzaamheden t.b.v. van de pastores, het coördineren
en ondersteunen van administratieve processen en coördinatie van werkzaamheden van de parochiesecretariaten.
Wij zoeken iemand met een secretariële opleiding en relevante ervaring op minstens MBO niveau, met goede
communicatieve vaardigheden en een nauwgezette werkhouding. Oog hebben voor verhoudingen en verschillende
verantwoordelijkheden in een katholieke parochie is vereist,
evenals praktiserend katholiek zijn.
Een Verklaring Omtrent Gedrag is noodzakelijk. De aanstelling door het parochiebestuur geschiedt voor de termijn van
een jaar.
Meer informatie vindt u op de website https://augustinusparochiebreda.nl/pastoraal_team/teamassistente-vacature

de Volgende
Aller-Lei
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26 januari

Kober zoekt tachtig groepshulpen

Het werk in de kinderopvang vraagt veel van pedagogisch mede-

werkers. Om de werkdruk op de vestigingen te verlagen,
gaat Kober met groepshulpen werken. In januari start Kober
de zoektocht naar zeker tachtig nieuwe medewerkers.
“Het werk in de kinderopvang kan soms best druk en hectisch zijn”, vertelt Arthur Faessen, Manager HR bij Kober.
“De wettelijke eisen zijn aangescherpt. Ook onze eigen lat
ligt steeds hoger. Onze mensen willen zoveel mogelijk tijd
kunnen besteden aan de kinderen en hun ouders. Ze willen kwaliteit leveren. Tegelijkertijd merken ze dat daar niet
altijd tijd voor hebben omdat de werkdruk hoog ligt.” Om
de teams wat meer ademruimte te geven, gaat Kober met
groepshulpen werken.
Een groepshulp is een collega die het werk van de pedagogisch medewerkers op allerlei manieren ondersteunt. Denk
daarbij aan licht huishoudelijk werk en het bewaken van
de voorraad. Maar ook het helpen bij het begeleiden van
kinderen bij het buitenspelen behoort tot de taken van een
groepshulp.
De nieuwe medewerkers krijgen geen verzorgende taken.
“Als groepshulp heb je een andere rol dan een pedagogisch
medewerker”, legt Faessen uit. “Waar de pedagogisch
medewerker zich vooral richt op de kinderen, zorgen onze
groepsondersteuners er juist voor dat alle andere zaken
soepel verlopen. Onze ideale kandidaat is iemand die het
leuk vindt om onderdeel te zijn van het team en enthousiast
wordt van werken in een omgeving met kinderen.”
Tachtig vacatures
Om aan de vraag te voldoen heeft Kober ruim tachtig
groepshulpen nodig. Arthur Faessen voorziet geen problemen bij het vinden van die mensen. “Dat gaat zeker lukken.
Het is fijn werk bij een prettige, professionele werkgever. Je
krijgt allerlei mogelijkheden om te groeien en te leren. Je kunt
deze rol zien als een mooie eerste stap in een carrière bij
Kober.”
De beslissing om met groepshulpen te gaan werken, heeft
geen invloed op het bedrag dat ouders betalen voor kinderopvang. Faessen: “Wij hebben geen winstoogmerk. Het
rendement dat we maken, investeren we in kwaliteit. Dit is
daar een goed voorbeeld van.”
Ben je of ken je een nieuwe groepshulp?
Wil je aan de slag als groepshulp bij Kober? Of ken je iemand die het leuk vindt om bij Kober aan de slag te gaan?
Klik dan snel door naar de vacature of kijk op werkenbijkober.nl/groepshulp/

