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Open brief aan college Breda

De voorbereidingen voor de Woonakker zijn in volle gang en binnen enkele dagen komen de haalbaarheidsstudie en de resultaten van het verkeersonderzoek beschikbaar. De Meulenspie appartementen-uitbreiding
is in voorbereiding, de verdere uitbouw van de Bouverijen nadert zijn voltooiing. Heel veel nieuwe inwoners
dus. We gaan langzaam naar de 10.000 inwoners. Dat heeft invloed op tal van zaken in ons dorp. Inwoners
willen graag voorbereid zijn en stellen ons als dorpsraad vragen. Wat zijn de effecten van al die plannen op:
1) Winkelvoorzieningen
2) Kinderspeelplaatsen
3) Verenigingsleven
4) Groen voorzieningen
5) Sportaccommodaties
6) Gezondheidszorg
7) Seniorenwoningen
8) Kinderopvang
9) Onderwijs
We kunnen natuurlijk afwachten wat precies die effecten zullen zijn. We kunnen ook een aantal zaken pro-actief voorbereiden!
Daarom zouden we graag overleggen met het college om deze onderwerpen alvast te bespreken voor we voor voldongen
feiten geplaatst zullen worden. Daarbij is het ons inziens goed de inwoners voor te bereiden op dat wat komen gaat.
Voldongen feiten leveren meestal vervelende taferelen op!

De Huiskamer

Dinsdag 23 november beginnen we om 14.00
uur met ontmoeting. Om 15.00 uur krijgen we
een lezing over de Vliegenzwam, de Sint en Coca
Cola. Ja, er is een verband tussen Sinterklaas,
Santa Claus en de Vliegenzwam; hoe zit dat? Kom luisteren
naar Hans de Vaan!
Dinsdag 30 november kunnen we onder het genot van een
drankje elkaar ontmoeten.

Mama Café Dansworkshop Eigenwijzer

Op woensdag 24 november is er weer Mama
Café in Dorpshuis ‘t Web. We komen samen van 10.00 uur
tot 12.00 uur, er is vrije inloop. Aniek Schrauwen van Eigenwijzer Dans Akademie zal langskomen voor een dansworkshop. Daarnaast is ruimte voor de kinderen om samen te
spelen terwijl de ouders kunnen bijkletsen. Hierbij zullen we
ons houden aan de geldende regels die van toepassing zijn
voor ’t Web. Dit betekent dat je in het bezit dient te zijn van
een geldige QR-code. Voor eventuele vragen kan je een mail
sturen naar mamacafeteteringen@gmail.com
Actuele informatie via facebook.com/mamacafeTeteringen.

Afsluiting expositie
schilderijen Jan Moll

Zondag 28 november a.s. komt een
eind aan de mogelijkheid om de expositie van de schilderijen van de
zondagsschilder Jan C. Moll te bezoeken. Op
voorgaande openingsdagen waren vele belangstellenden en geïnteresseerden onder de
indruk van de kwaliteit van de getoonde werken.
U heeft nog eenmaal de mogelijkheid om de
exposite in Museum de Stee te aanschouwen.
Daarna sluit het museum gedurende de winterperiode om in april 2022 de deuren weer te
openen. Het museum is geopend van 14.00 tot
16.00 uur en is gevestigd aan het Zuringveld 1a.
De toegangsprijs bestaat uit een vrijwillige bijdrage t.b.v. het onderhoud van de erfgoederen.
De verscherpte coronamaatregelen zijn in het
museum van toepassing.
Nadere informatie: www.teteringserfdeel.nl

devogels in graslanden. Vaak hebben ze een verrekijker vast.
De Binnenpolder biedt weidse vergezichten over moerassige
hooilanden en nieuw gegraven petgaten. Een prima plek voor
vogels op doortrek - om te rusten en te foerageren. Of om
hier de winter door te komen. En een prachtige plek voor
vogelaars, de aanvliegroute voor trekvogels is hier uitstekend
te overzien.
Staatsbosbeheer heeft al veel geïnvesteerd in het herstel van
dit bijzondere en laaggelegen gebied. De voedselrijke bovenlaag is afgegraven, het waterpeil is verhoogd. Zo wordt het
weer de ‘natte natuurparel’ die het ooit was.
Wij hopen tijdens deze ochtendwandeling veel soorten trekvogels te zien - neem uw verrekijker mee! 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

de Volgende Aller-Lei
verschijnt op 2 december
Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 - Breda
T 076-5416 122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com

M
FYSIO

zie ook www.ingridmeester.nl

Na een zorgvuldige afweging of de verwendag voor de mantelzorgers van Teteringen door kon gaan, is deze op zaterdag
13 november voor de 5e keer georganiseerd.
De Dorpsherberg had alles in gereedheid gebracht om op
een zo veilig mogelijke wijze de jaarlijkse bijeenkomst te kunnen organiseren. De Seniorenvereniging Teteringen, de Augustinusparochie, de damessociëteit, Vrouwen van Nu en
het Kruiswerk zijn er weer in geslaagd om een aantrekkelijk
programma samen te stellen
Na het genieten van een kopje koffie en een heerlijke versnapering gebakken door de dames van ‘Vrouwen van Nu’,
heette Jan Spruit, voorzitter van Kruiswerk Teteringen, alle
aanwezigen welkom.
In zijn openingswoordje benadrukte hij het belang van de
mantelzorger waarvan hun werk door het coronavirus vanwege de grote werkdruk bij de Thuiszorg alleen maar groter
wordt.
Deze dag die hen wordt aangeboden is een dank je wel en
erkenning voor hun belangrijk en onmisbaar werk. Van groot
belang is een goed samenwerking tussen mantelzorgers en
professionele zorgmedewerkers, maar ook het kunnen delen van de zorgen met elkaar is belangrijk. Contact is een
levensbehoefte. Even een gesprek waarbij naar elkaar wordt
geluisterd is van groot belang!
Anne Beenakkers, fysiotherapeute van Mijn Fysio, was gevraagd om het belang van bewegen voor iedereen, maar
zeker ook voor mantelzorgers, te onderstrepen. Bewegen
is niet alleen van belang voor uw fysieke conditie, maar bevordert ook uw mentale weerbaarheid, zo leidde zij haar
spreekbeurt in. Zitten leidt tot verlies van spierkracht en als
mantelzorger heb je juist fitheid nodig om je werk te kunnen
doen. Middels allerlei voorbeelden liet zij zien hoe je zelf in de
thuisomgeving aan die fitheid kunt werken. Om dit te demonstreren werd de aanwezigen gevraagd om samen met haar
allerlei eenvoudige, maar doeltreffende bewegingsvormen uit
te voeren. Dit sportieve element werd afgesloten met een ludiek spelletje door een ballon samen zo lang mogelijk in de
lucht te houden.
Na het geven van meerdere tips, zoals het lezen van het
boekje ‘beweeg cirkels’, werd de ochtend besloten met een
drankje gevolgd door een voortreffelijk lunch die de Dorpsherberg voorschotelde.
’s Middags was er tijd en gelegenheid om deel te nemen aan
allerlei workshops en gezellig bij te praten. Samenvattend
een geslaagde dag waarvan de mantelzorgers huiswaarts
keerden met het gevoel dat ze er niet alleen voor staan en
hun onmisbaar werk zeer gewaardeerd wordt.
Veel dank gaat uit naar het organisatiecomité en de Dorpsherberg; Jumbo en STIB voor hun financiële ondersteuning
en zeker ook naar de verzorgers van de workshops: Verena
Romeijn met als assistente Henriëtte (voetreflexmassage),
Ietje Coolen (Reiki), Trudy Lemmens (handmassage), Richard
Mosies (speksteen bewerken) en Marian Geerts (hapjes maken).
Wellicht hebt u nog vragen over mantelzorg en hiermee verwante zaken dan kunt u hiermee terecht bij bestuursleden
van het Kruiswerk Teteringen.
U kunt ook bellen naar tel.: 076-53221273 (Jan Spruit) of tel.:
076-5932646 (Johan Weijters).

KLACHTEN?
Bel ons
of
check de website
voor
behandelmogelijkheden

www.my-fysio.nl

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

076 7510345

Binnenpolder Terheijden

IVN Vogelwandeling

Zondagochtend 21 november zoeken de natuurgidsen van IVN Mark & Donge in de Terheijdense Binnenpolder naar trekkers en blijvers.
Vogelaars ‘vogelen’, ze speuren de lucht af
naar overtrekkende vogels, spieden in sloten
en plassen naar watervogels en turen naar wei-

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

Pianostudio

Frank Antens
Bredaseweg 106a
4902 NS Oosterhout
T +31(0)6 24 749 440
f.antens@hetnet.nl

Mitra Ad van Dongen
Scheperij 1
4847EZ Teteringen

T 076-5607800
info@seydlitz.nl

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
Project- en woninginrichting

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

OP WWW.TFRIETLUIK.NL

Teteringen

Oosterhoutseweg 69
4847 DA Teteringen
T 076 - 571 4131

ik

bourgondisch genieten

EN ACTUELE OPENINGSTIJDEN

De Chinese Muur

Hoolstraat 31 - Teteringen
T 076 - 5713312
info@jorissenbv.nl

‘ t FrietL

Balemans Ruitersportcentrum
Laanzichtweg 105
4847 SH Teteringen
T 076 - 571 05 16

Meerberg 41 I TETERINGEN
www.tfrietluik.nl

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:
Verwarming - Gas - Water - Riolering
Ventilatie - Dakbedekking - Loodgieterswerk
Sanitair - Onderhoud - Storingsdienst 24 uur
Steenbergen 15 - 4847AR Teteringen - Tel.: 076-2600062 - Mob.: 06-51563975 - www.michelzandvliet.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 21 november
09.30 uur Woord- en Communieviering - werkgroep Liturgie
overweging dhr. M. v. Nijnatten - Willebrordkoor
Intenties Mien Aartsen e.v. Piet v. Beek en zoon Adri; Irma SmeetsWaeijen; Fer v. Assche; Joke van Zon e.v. Wim Snoeren;
Coby Oomen-Boot; ouders Marinus van Haperen en
Maria Buiks; Jan van Haperen en Toos v.d. Wijngaard;
Corrie van Haperen en Jac v.d. Veeken; Cees de Bie e.v.
Toos v. Haperen; Pastor Adri Verheijden; Sjaak Theeuwes;
Jo van Oosterhout-van der List; Jos Balemans e.v.
Corrie Bastiaansen.
Donderdag 25 november
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi

Volgende Aller-Lei op 2 december!
Intenties

Bea Husson e.v. Rob van Herwaarde; Jan en Riet Berende-Damen; Cees en Door Kleindop-Kimenai; Annie
Martens e.v. Joop Valk; Fer van Assche; Henk van Rooij;
Jo van Oosterhout-van der List; Jos Balemans e.v.
Corrie Bastiaansen.

Donderdag 2 december
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 21 en 28 nov. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.
Vieringen Protestantse Gemeente, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 21 en 28 nov.: 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.

We gedenken dit weekeinde de overledene van november
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
2020
Yvonne Timmermans w.v. Anton van Stiphout.
Vredeskerk
Zo. 21 nov. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Zondag 28 november: Eerste zondag van de Advent
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi - Consonne
Zo. 28 nov. 10.00 uur: Ds. A Vlieger.

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
Wij horen deze dagen veel over missionaire kerk in ons bisdom. Pas geleden heb ik samen met enkele parochianen
het kick start event ter voorbereiding op de conferentie bekeken. De conferentie over de missionaire parochie vindt
plaats in maart 2022 en daarin zal de Canadese priester
James Mallon de deelnemers toespreken. Het is zeker een
prachtig moment om over nieuwe manieren van evangelisatie na te denken. De opdracht om missionair te zijn, vormt
het fundament van heel de ontwikkeling van de missionaire
Kerk. Deze opdracht komt van de Heer zelf: “Gaat dus en
maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert
hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben
met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” In deze
opdracht zit veel beweging: gaan, maken, dopen en leren.
Met name de eerste twee bewegingen, het gaan en het maken van leerlingen, zijn ons - interessant genoeg - minder
vertrouwd.
We komen uit een tijd waarin de Kerk in alle geledingen van
de samenleving aanwezig was. We hadden ons als kerk
als het ware in de samenleving geïnstalleerd en de mensen
kwamen als vanzelf naar ons toe. Veel tijd ging dan ook zitten in de organisatie: het plannen en afstemmen van allerlei
activiteiten, het aansturen van vrijwilligers en werkgroepen,
voorbereiden op en bedienen van de sacramenten, enzovoorts. De situatie is inmiddels radicaal veranderd. We zijn in
de samenleving een kleine minderheid geworden. De mensen komen nog maar sporadisch naar ons toe. We zien dat
in een grote terugloop van de kerkgang en van de sacramentenbedieningen. De kerkgangers en het vrijwilligersbestand zijn sterk vergrijsd. Veel mensen in de samenleving
hebben daarenboven een negatieve associatie bij de Kerk.
In deze situatie van krimp worden we opgeroepen om erop
uit te gaan en de mensen op te zoeken. Het is ten opzichte
van het verleden een soort van tegengestelde beweging.
Dit eropuit gaan vraagt om een cultuurverandering: van institutioneel denken naar relationeel denken (het aangaan van
vriendschappen met allerlei mensen); van organisatie naar
gemeenschap; van het zoeken naar vrijwilligers naar het
aanspreken van leden van het Lichaam van Christus; van
minder binnenkerkelijk en vaak (hoog) liturgisch naar meer
buiten de kerk en diaconaal, enzovoorts. Deze cultuurverandering moet eerst in ons plaatsvinden.
Het leven in huiskerken zien we ook als een belangrijk aspect van de missionaire Kerk. In de huiskerk wordt het leven in al zijn aspecten, en vooral ook de vreugde, gedeeld.
De pastoors vormen al langere tijd een soort van huiskerk.
Tweewekelijks komen zij samen om met elkaar te bidden,
wat te eten en te spreken over de missionaire Kerk. Wij
zoeken naar de mogelijkheden om missionair te zijn in onze
stad. Het is een proces van vallen en opstaan. Wij weten dat
de Heer ons daarin vergezelt met kracht en vrede.
(Stukken uit de Beleidsnotitie voor Groot Breda)
Pater Richard Lobo

DE Waardepuntenactie bij
Jumbo Teteringen

Met de prachtige opbrengst van vorig jaar, 5.662 pakken
koffie voor de Voedselbank Breda, nog in gedachte gaan
Bredase Lions ook dit jaar weer DE-waardepunten inzamelen voor de Voedselbank in Breda. Vanaf 22 november
staan in de supermarkten van Albert Heijn en Jumbo in de
gemeente Breda de inzameldozen weer klaar. In Teteringen
kunt u met uw DE-waardepunten, evenals vorig jaar, terecht
bij de Jumbo aan de Scheperij. Graag herinneren wij u er
aan hoe het gaat.
De Voedselbank en de Lions vragen u uw uitgeknipte DEwaardepunten te deponeren in een van de in de supermarkten geplaatste duidelijk herkenbare inzameldozen. Als u ergens nog DE-waardepunten hebt liggen, ook al zijn ze lang
geleden opgespaard, doneert u ze dan a.u.b. voor het goede doel: koffie voor de Voedselbank Breda. De Voedselbank
is er u erg dankbaar voor. Koffie is immers relatief duur en
zit daarom meestal niet in de wekelijks door de Voedselbank
samen te stellen voedselpakketten. Leden van de Bredase
Lionsclubs Host en De Zuidelijke Baronie verzamelen en tellen de punten en leveren ze vervolgens af bij Voedselbank
Breda. Alle zo ingezamelde punten worden door de Voed-

selbank ingeleverd bij Douwe Egberts, die daar dan koffie
voor beschikbaar stelt.

De DE-waardepunteninzamelactie loopt dit jaar van
22 november 2021 tot 17 januari 2022.

Bedankt voor al
uw stemmen op de
Teteringen
Dorpsloop Dorpsloop
Stichting Dorpsloop Teteringen deed dit

de Volgende
Aller-Lei
verschijnt op
2 december

Teteringen jaar weer mee aan de actie Rabobank

Club Support. Onlangs werd de uitslag bekend gemaakt.
Wij hebben het mooie bedrag van € 344,21 mogen ontvangen. Hartelijk dank aan de Rabobank en aan iedereen die op
ons gestemd heeft!
Bestuur Dorpsloop Teteringen

Harmonie
Euphonia Teteringen
OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia Teteringen zal op zaterdag 20
november tussen 09.00 en 11.00 uur weer
oude metalen ophalen in regio Teteringen (indien van tevoren
aangemeld).
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 ook bij Fietsen Breda Peter van
den Broek, Tilburgseweg 1 in Breda.

Start boostercampagne

Alle GGD’en bereiden zich voor om op vrijdag 19 november te starten met de boostervaccinaties. Mensen die zijn
geboren voor- of in 1931 kunnen, zodra zij een uitnodigingsbrief hebben ontvangen, vanaf donderdag 18 november een
afspraak maken via de landelijke online afsprakentool voor
een vaccinatie op een GGD-locatie.
GGD West-Brabant geeft het startschot
voor de boostercampagne op vrijdag 19 november op locatie Breda International Airport (BIA). Daarna volgt op
maandag 22 november locatie Breepark. Beide locaties zijn
vooralsnog geopend van maandag tot en met vrijdag. De
openingstijden van de locaties lees je op onze website. De
procedure verloopt gelijk aan vorige keer: mensen komen
met hun uitnodigingsbrief naar de vaccinatielocatie, worden
gecheckt op identiteit en vervolgens gevaccineerd. Ook
wachten zij weer een kwartier ter observatie.
Via de landelijke online afsprakentool
maken mensen een afspraak voor het halen van de boostervaccinatie. Goed om te weten is dat vanaf 18 november
dit landelijke portaal NIET meer gebruikt kan worden voor
het maken van afspraken voor een eerste of tweede prik
en in het geval van mensen met een afweerstoornis, een
derde prik. Voor het maken van deze afspraken bellen mensen naar het landelijke afsprakennummer (0800 – 7070) of
bezoeken de vaccinatielocatie op vrije inloop.
Voor de boostervaccinatie
wordt gebruik gemaakt van een mRNA vaccin: Pfizer/BioNTech of Moderna. Het maakt niet uit welk vaccin iemand als
1e en 2e prik heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.
Waarom start de overheid met een boostercampagne?
Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie bovenop de
eerdere basisvaccinatie(s). Het is een prikkel voor het afweersysteem en bedoeld om de bescherming tegen covid-19 te versterken. De website van GGD GHOR geeft informatie en details over de boostervaccinatie. Ook op de
website van het RIVM staat veel informatie en veel gestelde
vragen over de boostervaccinatie.

10 jaar s’OTTOvoces

Na anderhalf jaar wachten brengt vocaal ensemble
s’OTTOvoces op vrijdag 26 november 2021 eindelijk de
jubileumcompositie Bewegingsvrij ten gehore. Het concert
vindt plaats in de Grote Kerk Breda en begint om 20.30 uur.
Kaarten kosten €15,00 en zijn te koop via www.sOTTOvoces.nl
Na afloop van het concert zal het eerste Adoptiecertificaat
van de compositie Bewegingsvrij officieel worden uitgereikt.
Bewegingsvrij
De jubileumcompositie Bewegingsvrij is de rode draad die

Koningsdijk 24 - 4905 AP Oosterhout
Tel.: 0162-453159 - www.drukkerijzopfi.nl
door het programma van het concert loopt. De compositie
bestaat feitelijk uit drie varianten, die tijdens het concert allemaal worden uitgevoerd. Daarnaast plaatsen we de compositie in het programma in een mooie doorlopende muzikale
lijn van werken van De Leeuw, Manneke en Pärt.
Bewegingsvrij is door de van oorsprong Bredase componiste Bianca Bongers gecomponeerd voor het 10-jarig jubileum van s’OTTOvoces in 2019. Bianca werkt zelf aan het
concert mee.
Inleiding
Voorafgaand aan het concert zal Bianca Bongers een inleiding verzorgen op de compositie en over de drie verschillende uitvoeringsmogelijkheden van Bewegingsvrij. De inleiding
start om 19.45 uur. Wanneer u deze inleiding wilt bijwonen,
meldt u zich dan svp per e-mail (info@sOTTOvoces.nl) aan!
Adopteer een maat!
Adopteer een maat! is onze speciale jubileumactie. Voor
slechts €10,00 kunt u de troste adoptieouder(s) worden van
een maat van Bewegingsvrij. Daardoor maakt u de compositie financieel mede mogelijk en verbindt u zich voor een
klein bedrag op een heel bijzondere wijze aan deze jubileumcompositie. En aan ons ensemble, natuurlijk!
Bewegingsvrij telt 108 maten en iedere maat kan maar één
keer worden geadopteerd. Op onze website www.sOTTOvoces leggen we uit hoe het werkt en welke maten nog op
zoek zijn naar een warm thuis. Misschien zit uw lievelingsgetal er nog tussen …
Corona
Bij de organisatie en uitvoering van ons concert houden wij
ons strikt aan de geldende corona-maatregelen. Op dit moment betekent dit dat u aan de ingang van de kerk met de
CoronaCheck-app een coronatoegangsbewijs moet kunnen
laten zien
Dank
We danken de gemeente Breda en het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Noord-Brabant voor de subsidies die we
hebben ontvangen voor ons project Bewegingsvrij.

Oratorio de Noël - Bredase Opera

Zondag 12 december 2021 voert de Bredase Opera het
Oratorio de Noël van de Franse componist Camille SaintSaëns uit in de karakteristieke Protestantse Laurentiuskerk
aan de Duivelsbruglaan in Breda.
Het Oratorio is één van de meest uitgevoerde werken van
Sain-Saëns. Naast het koor verlenen diverse solisten hun
medewerking aan dit concert. Muzikaal worden zij begeleidt
door een ensemble dat o.a. bestaat uit harp en strijkers. Dit
alles onder de bezielende leiding van de dirigent Lex Wiersma. Vanwege de coronamaatregelen die in 2020 golden was
het vorig jaar onmogelijk om dit concert uit te voeren. Vandaar dat wij u, inmiddels een jaar later, van harte uitnodigen
om bij dit prachtige concert aanwezig te zijn. Kaarten kunt
u reserveren via het e-mail adres: bredaseopera@gmail.com
De aanvangstijd van het concert is 19.30 uur.
Tijdens het concert volgen wij de actuele coronarichtlijnen.
U kunt uw auto gratis parkeren op het nabij gelegen Schoolakkerplein.

