
De Huiskamer 
Bij het opstellen van dit bericht is de verwach-
ting dat de Huiskamerbijeenkomsten op de 
dinsdagmiddag weer doorgang zullen vinden.
Dinsdag 1 februari
Onze ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ 

Dinsdag 8 februari
Inleiding door Anton Joosen over de schilder Meijer de Haan
Graag tot binnenkort!                             Bestuur De Huiskamer

Kent u de makers?

‘Ver weg’
Prachtig geïllustreerd prentenboek voor jonge kinderen
Willy van Veen, voorheen leerkracht aan de Helder Camara 
School en de Teteringse Hetty van den Goorbergh, illustrator,  
hebben hun liefde voor creativiteit en schrijven gebundeld tot 
een prachtig verhaal met ontroerend mooie illustraties.
‘Ver weg’ gaat over de kleine Sam, die allemaal dieren heeft 
uit alle uithoeken van de wereld. Alleen van de Noordpool mist 
hij een dier. Samen met zijn oom, die een schip heeft, vaart hij 
naar het allerhoogste Noorden. Daar sluit Sam vriendschap 
met een kleine ijsbeer. Deze wil wel met hem meegaan, maar 
al snel krijgt de kleine beer heimwee. Hij mist het ijs en de 
kou. Sam beseft dat hij het beertje weer terug naar huis moet 
brengen, maar hij zal zijn nieuwe vriendje wel heel erg gaan 
missen. En dan wordt hij wakker in zijn bedje. De kamer is 
versierd met slingers en er ligt een grote verrassing op hem 
te wachten.
“Dit mooie prentenboek is een heerlijke com-
binatie van droom en werkelijkheid. Het gaat 
over de wereld van het kind, waarin veel meer 
mogelijk is dan in de volwassen wereld. Droom 
en fantasie zijn niet verzonnen, maar een ver-
lengde van de echte wereld. Het gaat ook over 
het besef dat je soms je eigen behoefte moet 
loslaten voor de behoeften van een ander.
Hoewel het makkelijk wegleest, is het een ver-
haal met een filosofische gelaagdheid. Het no-
digt uit om na te denken, maar daar moet je 
dan wel even wat tijd voor nemen. Een prach-
tige aanrader voor groot en klein.”
aldus de recensent Rubén Rodriguez da Silva

Geef aan de collectant 
van de Hersenstichting  
Van 31 januari t/m 5 februari 2022 collecteert 
de Hersenstichting voor meer hersenonder-
zoek. Vele enthousiaste en vrijwillige collec-
tanten gaan in Teteringen langs de deuren om 
geld in te zamelen voor meer onderzoek en 
betere behandelingen voor mensen met een 
hersenaandoening. Want denk je eens in dat 
er iets met je hersenen gebeurt?! Een hersen-
aandoening zet je leven op z’n kop. Helaas is 
dat al bij meer dan 4 miljoen Nederlanders het 
geval. Denk b.v. aan dementie, Parkinson, een 

beroerte, een depressie of hersenletsel door een ongeluk. En 
als we niets doen, wordt dit aantal alleen nog maar groter.  
De Hersenstichting zet daarom alles op alles voor gezonde 
hersenen voor iedereen. Want iedereen moet zoveel mogelijk 
uit het leven kunnen halen. Dat is ons doel. Geef dus aan de 
collectant! Collectant gemist? Je kunt je gift ook overmaken 
via onze online collectebus op https://hersenstichting.digicol-
lect.nl/hersenstichting      Namens 4 miljoen mensen bedankt!

We gedenken de overledenen van januari 2021
Mabel Biemans; Suze Valk e.v. Martien Klijnen.

Zondag 30 januari 
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Intenties Marcel Blous (jgt); Janus van Haperen (jgt); Ad en Riet 
 van Gils-Pijpers; Piet Wirken; Wim Kommeren; Bea 
 Husson e.v. Rob van Herwaarde; Fer van Assche. 

Donderdag 3 februari
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - R. Supardi

Zondag 6 februari
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Consonne
Intenties Riet Kruis-Visker (jgt); Toon van Haperen e.v. Nellie de 

Jong; Petra de Jong; Jan en Riet Berende-Damen; 
 Mabel Biemans en overl. fam. Biemans; Annie Martens
 e.v. Joop Valk; Kees Balemans; Fer v. Assche; Piet Wirken; 
 Wim Kommeren; Francien de Wijs-van den Eng en 
 echtg. Jan de Wijs. 

Donderdag 10 februari
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - R. Supardi

Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
De oproep die wij doen met de start van de Actie Kerkbalans!
Door de maatregelen rond corona zijn mensen steeds meer 
op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk 
een plek van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat 
Kerkbalans juist nu oproept om uw bijdrage te geven voor 
ondersteuning van onze plaatselijke kerk. 
Om onze kerk een actieve geloofsgemeenschap te laten zijn 
waar mensen elkaar ontmoeten, worden bemoedigd en ge-
inspireerd. We hebben de kerk nodig. 
We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, 
meedenkt en rouwt. De schadelijke gevolgen van het coro-
navirus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen 
worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist 
het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard 
nodig. De vaste kosten van de kerk lopen gewoon door en 
er worden extra uitgaven gedaan om contact te houden met  
parochianen. U zult al gemerkt hebben hoe de Augustinus-

Teteringse activiteiten gepland voor 2022
Voorlopige agenda - natuurlijk afhankelijk van de dan geldende Corona regels! Noteer alvast in je agenda 
Carnaval 11e van de 11e uitgestelde bijeenkomst - 5 februari, Hittegolf - 18 juni, Dorpsloop - 28 augustus, 
Dorpsmaaltijd - 3 september. 
Het idee alleen al dat deze plannen er zijn, moet onze dorpse harten sneller doen kloppen. Op de website 

www.dorpsraad-teteringen.nl komen ze ook te staan. Klik op agenda! 
Zijn er activiteiten van je buurt, je vereniging, je organisatie, etc. die je aan alle inwoners van Teteringen wilt melden stuur ze 
naar secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl.  Hoe meer zielen hoe meer vreugd nietwaar? 
Maar niet alleen meldingen voor de agenda kun je insturen, maar heb je steun nodig bij initiatieven en activiteiten in je buurt 
of vereniging of organisatie, kun je ook aankloppen bij het Dorpsplatform voor organisatorische-, marketing- of financiële 
assistentie. Mail dan naar initiatievendorpwijk@breda.nl  De Dorpsraad helpt je graag!
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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

U kunt copij en advertentie’s 
inleveren tot dinsdag 12.00 uur
De Aller-Lei ligt op donderdagochtend bij Zorg-
centrum Zuiderhout, ‘t Web, De Jumbo Super-
markt, Mitra Ad van Dongen, de Willibrordus-
kerk, Bloemisterij Aarts,  MyFysio en Bij Snoek 

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

� Pvc vloeren � Rolgordijnen � Tapijt � Plisse’s
� Gordijnen � Laminaat � Marmoleum � Vinyl
� Vouwgordijnen � Inbetweens � Luxaflex � Horren

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

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

Project- en woninginrichting

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

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

zie ook www.ingridmeester.nl

Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger

Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout

0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl

Voor iedereen, wel of niet verzekerd

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203



parochie met elkaar verbonden is ook in deze moeilijke tijd.
Een folder van de Actie Kerkbalans met een begeleidende 
brief is wellicht bij u thuis bezorgd. Mogen we weer op uw 
parochiebijdrage rekenen? 
Geen post gehad en wilt u toch de kerk steunen? Laat het 
weten, of maak een bijdrage over naar: Willibrorduskerk, Au-
gustinusparochie, NL02 RABO 0150 9933 23.

WJD-weekend op Ameland
In het weekend van 29 april t/m 1 mei 2022 wordt op Ame-
land een landelijke jongerenontmoeting gehouden rondom 
het thema van de Wereldjongerendagen (WJD). Vanuit het 
bisdom Breda zal er een bus rijden. Het weekend is bedoeld 
voor jongeren tussen 15 en 30 jaar.
Op vrijdagmiddag 29 april wordt de overtocht gemaakt naar 
Ameland met de veerboot die vertrekt van Holwerd. ’s Mid-
dags al afreizen kan omdat de WJD@Home nu in de mei-
vakantie vallen. De deelnemers overnachten in Nes in twee 
grote gebouwen. Daar staat de Sint Clemenskerk waar de 
jongeren te gast zullen zijn en samen de eucharistie zullen 
vieren. In het programma is verder ruimte voor ontmoetingen 
en ontspanning, een avond van barmhartigheid,  workshops, 
discussie in een college-tour en tijd om samen na te den-
ken over wat het katholieke geloof betekent. Een van de bis-

schoppen geeft de WJD-catechese.
De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen 
aanmelden. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar 
de WJD in 2023 in Portugal. Er is volop de mogelijkheid om 
nieuwe vrienden te maken en oude bekenden weer te zien. 
De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag 
van Jong Katholiek.
Meer informatie en aanmelding via Jong Katholiek. Iedereen 
die zich al in had geschreven voor het oorspronkelijke WJD@
Home weekend heeft bericht gekregen over de nieuwe data.

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 30 jan. en 6 febr. 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. 30 jan. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen. 
Zo. 06 feb. 10.00 uur: Kerk gesloten.

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 30 jan. 10.00 uur: Ds. J. Heetderks.
Zo. 06 feb. 10.00 uur: Mevr. Ds. S. Dondorp, Chaam.

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

T A K E  A W A Y
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

rietL   ikF‘t b o u r g o n d i s c h  g e n i e t e n

Binnen 1 dag de baan op

landgoedbergvliet.nl

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

€ 99,00

Starten met 
golfen

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

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

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 

Koop Lokaal 
Tete r i n g s e On de r n e m e rs Ve re n i g i n g

Balans
Accountancy & Administratie

Adriaan Oomenstraat 49
4847 DJ Teteringen

T 076-5877575
www.balansaccountancy.nl

Brainlife
Kennismanagement

Steenbergen 37 
4847 AR Teteringen 

T 06-11132740 
www.brainlife.nl 

By Tater
Restaurant
Oosterhoutseweg 14
4847 TC Teteringen

T 076-3036271 - www.bytater.nl

Panavisie
Personeelsbeleid

Oosterhoutseweg 93
 4847 DA Teteringen

 T 06-13544430
www.panavisie.nl

Willebrordstraat 5a
4847 RJ Teteringen

T 076-5711100 
www.huisartsen-teteringen.nl 
info@huisartsen-teteringen.nl

W. Alexanderplein 11 - 4847 AL Teteringen
T 076-7510345 - www.my-fysio.nl
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