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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

DORPSRAAD TETERINGEN

� 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

De Aller-Lei ligt op donderdagochtend bij Park Zuiderhout, ‘t Web, De Jumbo Supermarkt, Mitra Ad van Dongen, de huis-
artsenpraktijk, de Willibrorduskerk, Bloemisterij Aarts,  MyFysioYourGym 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: secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl

WAT WEET JE VAN TETERINGEN?
Teteringen had begin 2022 ± 8.500 inwoners, 3355 huishoudens, 85% is autochtoon en dus heeft 15% een al-
lochtone achtergrond! Wist je ook dat Teteringen het meest leefbaarste dorp is in Brabant? Een groot onderzoek 
geeft dat aan. Zeg het niet aan iedereen, want dan raken we overvol! Verder, dat een gemiddelde woning een 
waarde heeft van € 412.000 op dit moment! Meer weten, ga naar www.allecijfers.nl/wijk/teteringen-breda

WILLEM-ALEXANDER PARK: POLITIEKE WAARDERING
Bij hun bezoek donderdag jl. keken bijna alle politieke partijen van de gemeenteraad, hun ogen uit over het resultaat van het 
WAPark ‘make over’. Voorzitter Willem Raaijmakers van de stichting WAP vertelde dat draagvlak, samenwerking, samenstelling 
werkgroep en communicatie de belangrijkste pijlers waren voor het slagen van het plan. Nauwe samenwerking met de dorps-
raad, gemeente-ambtenaren, de politiek en de inwoners moest tot een goed resultaat leiden. Bij een rondgang in het park was 
het resultaat dan ook te zien. In de digitale Aller-Lei nog een paar foto’s van de sfeervolle openingsbijeenkomst. 
ACTIVITEITEN VAN DE DORPSRAAD IN 2023
Corona heeft nogal ingehakt op de communicatie tussen raad en inwoners. Natuurlijk is de informatie via www.dorpsraad-
teteringen.nl, BNdeStem en de Aller-Lei doorgegaan, maar het fysiek bij elkaar komen is toch nog altijd de meest effectieve 
manier om met elkaar van gedachte te wisselen. De Dorpsraad bereid de agenda 2023 voor met een aantal bijeenkomsten in ’t 
Web. Daar kunnen we met elkaar  spreken over wonen in Teteringen, vergroening van het dorp en de vitaliteit van de bewoners. 
Wat zijn de wensen van onze inwoners en wat is realiseerbaar? De Bouverijen wordt afgebouwd, de vergroening met WAPark 
en Haenenveld is zichtbaar en de voorbereidingen voor de Woonakker is in volle gang: een wijk waar er juist ook voor starters 
en senioren mogelijkheden komen. 
ANWB-AUTOMAATJE BRENGT BUURTGENOTEN WEER SAMEN! 
Even boodschappen doen of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met Au-
toMaatje wil de ANWB samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven. ANWB Auto-
Maatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken 
daarvoor hun eigen auto. Je betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,35 per kilometer aan de vrijwillige chauffeur. 
Meer weten? Ga dan naar www.anwb.nl/automaatje.nl 
VERKEER OOSTERHOUTSEWEG
Op 20 september werd er in de gemeenteraad van Oosterhout weer gesproken over hun mobiliteitsplan. In dat plan komt ook 
de Oosterhoutseweg aan de orde. Omdat dat deel zo belangrijk is voor Teteringen zal de voorzitter van de dorpsraad, Cornelis 
Berkhout, daar nog eens pleiten om het verkeer van Oosterhout naar Breda door Teteringen te minimaliseren. De politiek en 
het college van Breda staan achter ons.



WAT LEEFT ER IN JE EIGEN BUURT
Spreek je met buurtgenoten wel eens over verbeteringen, 
aanpassingen of gewenste activiteiten in je buurt? Breng dat 
onder de aandacht van de Dorpsraad en er is een grote kans 
dat zo’n verbetering, aanpassing of activiteit gerealiseerd kan 
worden. Ook zijn er via het Dorpsplatform en gemeente sub-
sidiemogelijkheden. Ga naar de site van de gemeente Breda 
waarin staat dat je de subsidieaanvraag dient in te dienen bij 
het platform/wijkbeheerder:  https://www.breda.nl/subsidies-
breda-samen-doen
DE DIGITALE ALLER-LEI is nog uitgebreider dan de gedruk-
te Aller-Lei. Als je die wilt ontvangen ga dan naar: secretari-
aat@dorpsraad-teteringen.nl en geef je op. 

Woonakker, stap voor stap (14)
In de afgelopen tijd is de ambtelijke staf van Breda druk ge-
weest met het opstellen van een (globaal) bestemmingplan 
voor de Woonakker. Naar verwachting zal dat eind november 
openbaar worden gemaakt, waarna een periode van inspraak 
volgt. Daarna moet de gemeenteraad hierover een besluit ne-
men. Tijdens vorige week gehouden klankbordgroep kwa-
men enkele opvallende zaken aan de orde.
Er zijn wel duidelijke grenzen aangegeven over het groen, 
maar de bouwplannen kunnen nog wijzigen om in te spelen 
op de actuele situatie (bouwkosten en rente). 
Er is een verschillende uitleg over het verkeer. Standpunt Co-
alitie: eerst verkeer oplossen en dan bouwen,  ambtenaren: 
we kunnen bouwen want we vertrouwen er op dat te nemen 
maatregelen het benodigde effect zullen hebben. (besluit 
bouw zomer 2013,  eerste effect verkeersmaatregelen pas 
meetbaar eind 2013!!).
Duidelijk is dat voor de energievoorziening nog geen duide-
lijke oplossing is aangezien er definitief geen stadsverwarming 
wordt aangelegd en de wijk ook gasloos wordt.
Aan de wens van organisaties om in deze wijk meer sociale 
huurwoningen te bouwen wordt (nog) niet voldaan en ook een 

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 

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



groter aantal compacte seniorenwoningen met zorgfunctie is 
niet in de plannen opgenomen.
Duidelijk is wel dat de grondprijzen voor particuliere kavels 
en CPO  (collectief bouwen) hoog en gelijk aan elkaar zijn. 
Tevens moeten de deelnemers van een CPO-project kapitaal-
krachtig zijn (bankgarantie per lid van meer dan 5,5 ton).
Al met al nog veel vragen waarmee de gemeentelijke orga-
nisatie eind november tijdens de openbare bijeenkomst zal 
worden geconfronteerd. Ik ga er van uit dat er weer veel be-
langstelling zal zijn voor deze bijeenkomst.                        H.A.

Park Zuiderhout
Themadiner ‘Spaanse avond’
De themadiners in Park Zuiderhout zijn terug van 
weggeweest. Op donderdag 22 september or-
ganiseert het gastronomisch team een Spaanse 
avond en u bent weer van harte welkom! Om 

17.00 uur ontvangen we u dan in een sfeervolle Bieënkorf 
waar u wordt verwend met een heerlijk driegangendiner. De 
kosten voor het diner zijn €22,50 incl.twee drankjes naar 
keuze. Reserveer uw plaats bij het serviceteam: tel.: 076-
5784000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl
Zin in mantelzorg: Gespreksgroep voor mantelzorgers
Na twee succesvolle jaargangen biedt Park Zuiderhout op-
nieuw een gespreksgroep voor mantelzorgers aan. De zes-
delige reeks van bijeenkomsten start op maandag 3 oktober. 
In deze reeks besteden we aandacht aan draaglast en veer-
kracht, aan motivatie en betekenis, aan levenskwaliteit en 
zingeving, aan verlies en levenseinde. Ook belichten we wet-
telijke regelingen en hoe ondersteuning bij praktische zaken 
vorm kan krijgen.
Er is volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en erva-
ringen te delen waarmee eenieder zich kan sterken en ver-
rijken. Heeft u interesse in deelname, dan horen we graag van 
u! De exacte data en tijden van de bijeenkomsten en meer 
informatie over aanmelden is te vinden op www.parkzuider-
hout.nl/nieuws
Levenskunst Zuiderhout: Jef Abbeel over Oekraïne
Op maandagavond 26 september start Levenskunst Zuider-
hout met een nieuw seizoen. Levenskunst Zuiderhout zet zich 
in voor spirituele ontwikkeling en bewustwording en organi-
seert dit najaar vier bijeenkomsten in Park Zuiderhout. Be-
langstellenden zijn van harte welkom! Tijdens de eerste avond 
ontvangen we Jef Abbeel die een lezing geeft over Oekraïne: 
de geschiedenis komt aan bod, maar ook thema’s zoals de 
politiek, economie, godsdienst en de oorlog zullen de revue 
passeren. Het is mogelijk om voor de lezing een hapje te eten 
in ons Grand Café. Meer informatie is te vinden op www.park-
zuiderhout.nl/nieuws
Grand Café 
Ons Grand Café, met prachtig uitzicht op de mooie bin-
nentuin, is dagelijks geopend van 14.30 tot 17.30 uur. We 
verwelkomen u graag voor een kopje koffie, drankje, kleine 
versnapering of ijsje. 
Graag tot ziens! Vier het leven, in Park Zuiderhout. 
A. Janssenlaan 46 - 4847 DK in Teteringen - T 076-5784000 
E serviceteam@parkzuiderhout.nl  - I www.parkzuiderhout.nl

Campagne ‘Wonen met gemak’
Op vrijdag 9 september is de campagne ‘Wonen met gemak’ 
van start gegaan. In de ochtend zijn 50 en in de middag 80 
senioren aanwezig geweest bij twee lezingen. In haar lezing 
over zingeving en verbinding tussen generaties, vertelde Kitty 
van der Made, docent-onderzoeker bij Avans, uitgebreid over 
het nut van ‘meedoen’ en het aangaan van relaties met leef-
tijdsgenoten en ouder en jonger. In de lezing over de Woon-
akker vertelde Renske Eernesse, stedenbouwkundige bij de 
gemeente Breda, over wat er zoal komt kijken bij het reali-
seren van een nieuwe woonwijk. Zij gaf daarbij ook aan op 
welke manier deze nieuwe wijk starters en senioren weet te 
verleiden om daar een nieuwe woning te betrekken. Op de 
website www.woonakker-teteringen.nl wordt steeds actuele 
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informatie gegeven. Belangrijk voor deze nieuwe wijk is te 
weten dat er ruim aandacht wordt besteed aan het realiseren 
van een levensloopbestendige wijk met een eigen huiskamer.
Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als u ouder 
wordt? Dan is het belangrijk dat u zich tijdig voorbereidt. De 
campagne Wonen met Gemak helpt daarbij. Zorg voor el-
kaar Breda en Kom erbij! Teteringen nodigen u daarom van 
harte uit! Wilt u deelnemen aan een of meerdere thema-
bijeenkomsten? In de brochure die alle 65-plussers thuis 
hebben ontvangen worden deze uitgebreid beschreven.
Aanmelden kan nog steeds. Ga naar: www.bredawonenmet-
gemak.nl en meldt u online aan. Bent u niet handig met in-
ternet? Neem dan contact op met 076 - 5251502. Houd uw 
agenda bij de hand want degene die de telefoon opneemt, 
schrijft u direct in. Bij dit telefoonnummer kunt u ook uw vra-
gen stellen over de campagne.
Nadere informatie kunt u ook krijgen bij bestuursleden van 
Kom Erbij! Teteringen. Graag via de email: jspruit.pronk@zig-
go.nl of johan.weijters@planet.nl

De Huiskamer 
’t is weer voorbij die mooie zomer, die zomer 
die begon zowat in mei!                   (Gerard Cox) 
Op 20 september hebben wij van gezellige en 
mooie muziek genoten.

Vanaf nu zijn we weer te gast in ’t Web, wat aangekleed is met 
nieuwe planten. Op 27 september is er een gezellig samenzijn 
waarvoor iedereen uitgenodigd wordt. Op 4 oktober is er een 
samenzijn vanaf 14.00 uur en vanaf 15.00 uur een lezing door 
Aad Rietveld over de bij: ‘Help de bij verdwijnt’!
Hierbij vragen wij ook aandacht voor de Dag van de man-
telzorg (zaterdag 12 november in Teteringen)! Ook in 2022 
kunnen mantelzorgers in aanmerking komen voor het mantel-
zorgcompliment. Dit jaar is dat wederom een cadeaubon van 
de gemeente. Meer info hierover, vindt u op Breda waardeert 
| Steunpunt informele zorg Breda (StiB) (stib-breda.nl)

Art ring expositie 
‘De lijn loopt door’
In het weekend van 8 en 9 oktober vindt 

de jaarlijkse expositie van Art ring plaats in ’t Web, beide da-
gen van 11.00 uur tot 16.30 uur. Art ring is de Kunstkring van 
Teteringen met ruim 25 leden. 
Een deel van de expositie is gewijd aan het thema ‘De lijn 
loopt door’. Het andere deel bestaat uit vrij werk van de leden 
van Art ring. U kunt weer rekenen op heel gevarieerd werk.
Zet deze data dus alvast in uw agenda.
Meer info op www.artring.nl

Senioren volleybalclub 
Gezellige seniorenvolleybalclub zoekt dames en heren om de 
club te versterken. Zij spelen op woensdag van 20.00 uur tot 
21.30 uur. Ze spelen geen competities.
Welke dame en/of heer komt lekker spelen (in de gymzaal 
van KBS Weilust, Draaiboom 12, ingang zaal: Mouterijstraat 
Breda)?! Ervaring of aanleg voor het spel is gewenst.
De contrbutie bedraagt € 30 per kwartaal. In de schoolvakan-
ties wordt er niet gespeeld. Verdere info:
Lian Rollé, tel.: 076-5870783 of 06-18747240
Jan Marcelissen, tel.: 076-5713726 of 06-19253562

Mama-café
BABY- EN KINDERMASSAGE
Aankomend mama-café geeft Leticia van CuraNaturalis een 
introductie baby- en kindermassage. Dit doet Leticia vanuit 
een holistische benadering en het is een mooie manier om 
de band tussen moeder en kind te versterken. Om 10.00 uur 
start de babymassage en om 10.30 uur start een groep voor 
kinderen vanaf 2 jaar. Je bent welkom om langs te komen, de 
inloop is vrij. Het is handig om een handdoek mee te nemen 
en neem, indien mogelijk, ook een yogamatje mee.
Het mama-café is een plek waar ouders elkaar kunnen ont-
moeten en kinderen kunnen spelen. Woensdag 28 septem-
ber zijn we te vinden in ’t Web van 10.00 tot 12.00 uur. Tot 

dan!

Expositie moderne schilder-
kunst in Museum de Stee
Er zijn steeds meer mensen die bij wijze van 
hobby schilderen. Het schilderen is voor de 
meeste amateurs een vorm van ontspanning, 

achter de schildersezel een eigen wereld scheppen.
De vereniging Teterings Erfdeel biedt in het museum ruimte 
aan hedendaagse kunstenaars uit Teteringen om hun werken 
te exposeren. Vele amateurschilders hebben in de afgelopen 
tijd gebruikgemaakt van deze mogelijkheid.
Op zondag 25 september gaat Suzanne Damen haar schilde-
rijen exposeren. Het schilderen met olieverf heeft haar voor-
keur maar ook het werken met epoxy is haar niet vreemd. De 
aanwezige schilderes laat u kennismaken met haar werken 
van abstract tot voor iedereen herkenbaar, veelal in groot for-
maat.
Naast deze expositie van de schilderijen kunt u natuurlijk zo-
als gebruikelijk de erfgoederen van Teterings Erfdeel bekijken. 
Ook de uitstalling daarvan is zeer bezienswaardig, het brengt 
u in een tijdperk van weleer.
De entree van beide exposities bestaat uit een vrijwillige bij-
drage ten behoeve van de instandhouding van het erfgoed.
Het museum is geopend van 14.00 tot 16.00 uur en te berei-
ken op het Zuringveld 1a in Teteringen.
Tot en met 27 november is het museum elke 2e en 4e zondag 
van de maand geopend.

Harmonie Euphonia
OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia Teteringen zal op zaterdag 24 
september tussen 09.00 en 11.00 uur weer 
oude metalen ophalen in regio Teteringen 
(indien van tevoren aangemeld via: meta-

len@harmonie-euphonia.info).
Tussentijds oude metalen inleveren kan ook. Ook als u buiten 
de regio Teteringen woont. Stuur dan een mail (indien moge-
lijk met foto), naar: metalen@harmonie-euphonia.info

Rabobank Clubsupport Dorpsloop
Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en ver-
enigingen, dit omdat zij de samenleving verbinden. Net als 
vorig jaar kunnen de leden van Rabobank Breda Amerstreek 
tot 27 september 2022 hun stem uitbrengen in het kader van 
de actie Rabo Clubsupport. Elke stem op de Stichting Dorps-
loop Teteringen is geld waard. Om op ons te kunnen stem-
men moet je lid zijn van Rabobank Breda Amerstreek. Je kunt 
alleen stemmen via de Rabo App of als je bent ingelogd op de 
website van de Rabobank. Je kunt drie stemmen uitbrengen 

 

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

De volgende Aller-Lei  op 5 okt.



op meerdere (verschillende) verenigingen. Helpt u ons mee, 
door te stemmen op de Dorpsloop Teteringen? Wij danken u 
daarvoor en hopen dat we met de opbrengsten van de actie 
volgend jaar weer een mooie editie kunnen opzetten. 

KinderKledingBeurs Teteringen
Tweedehands kinderkleding kopen en verkopen
Het is weer tijd voor de najaars/winterbeurs van KinderKle-
dingBeurs Teteringen. Op zaterdag 24 september a.s. kan er 
in ‘t Web van 09.30 tot 12.30 uur weer volop geshopt wor-
den. Winterjassen, broeken, rokjes en jurkjes, truien, blouses, 
bad- en sportkleding en nog veel meer; je kunt het er allemaal 
vinden. 
Shoppen voor het goede doel
KinderKledingBeurs Teteringen steunt met elke beurs een 
goed doel. Deze keer is het Stichting Happy Hippo.
In 2012 is Stichting Happy Hippo gestart om elk kind in Breda 
een fijne en vrolijke verjaardag te bezorgen. Ouders en kin-
deren die leven onder de armoedegrens zijn afhankelijk van 
de voedselbank en hebben geen geld voor verjaardagen of 
schoolspullen. Stichting Happy Hippo stelt diverse boxen sa-
men voor deze kinderen zodat ze wel hun verjaardag kunnen 
vieren of goed kunnen starten op de middelbare school. 
Wil je meer weten over het goede doel van deze beurs? Kijk 
dan op www.stichtinghappyhippo.nl
Bezoek www.kinderkledingbeursteteringen.nl voor meer info. 
Wij zijn ook te vinden op Facebook en Instagram.

Dorpsmaaltijd nog grootser opgezet
Na de zeer terechte loftuitingen voor het prachtige openings-
feest van het Willem-Alexanderpark op 3 september jl. in de 
Aller-Lei, is een kort verslag van de derde Dorpsmaaltijd op 
dezelfde dag en locatie zeker op zijn plaats. 
Ruim 250 gasten hebben wederom mogen genieten van een 
heerlijk driegangenmenu, van muzikale intermezzo’s, van el-
kaar en van het weer! Van, voor én door het dorp was opnieuw 

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

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
Polymer Trade Center

Internationaal distributeur 
in kunststof granulaten

Laan van Mertersem 64
4813 GH Breda
T 076-5206866

polymertradecenter.com

Bernice’s Haarmode
Dames- en herenkapper

Hoolstraat 75
4847 AB Teteringen

T 076-5811631 
berniceshaarmode.nl 

Hoolstraat 75 - 4847 AB Teteringen 
T 06-13632494

www.massage-teteringen.nl

- Sportmassage
- Ontspanningsmassage

- Zwangerschapsmassage
Hoolstraat 75 - 06-13632494 - www.massage-teteringen.nl

Team Uniek
Dagbesteding voor mensen 

met een beperking

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

Webdesign en internetmarketing

Pieter van Ginnekenstraat 21
4847 RE Teteringen -  T 076-5329573 

aqm-webdesign.nl

Golfbaan,  restaurant ,  vergaderen 
feesten en of f ic ië le t rouwlocat ie

Salesdree f  2 -  4904 SW Oosterhout

T 076-5795666 landgoedbergv l ie t .n l



het toepasselijke thema van 
deze happening. Nieuw was 
deze keer de aansluitende 
dorpsborrel, die aan een gro-
te behoefte in het dorp bleek 
te voorzien, getuige het grote 
aantal enthousiaste bezoe-
kers! Er is door veel Teterin-
genaren een grote inspanning 
verricht om dit evenement zo 
succesvol te maken, en dat 
voor de derde keer! Het ziet 
ernaar uit dat het een blijvertje 
is op de jaarlijkse dorpsagen-
da. Het soepele verloop ziet 
er logisch uit, maar zonder 
de onmisbare hulp van velen 
komt er van een leuk plan 
niks terecht. Daarom is een 
bedankje aan alle vrijwilligers 
hier zeker op zijn plaats. Ook 
hebben diverse Teteringena-
ren een broodnodige spon-
sorbijdrage geleverd! 
Voor het eerst in de nieuwe 
samenstelling is het organi-
serend comité blij en trots dat 
het weer een memorabele 
dag is geworden. Uiteraard 
gaat onze dank vooral uit naar 
alle deelnemers - daar doen 
we het voor!

Kerkschoonmaak
Door de coronacrisissituatie 
is het al weer ruim twee jaar 
geleden dat de kerk grondig 
schoongemaakt is.
Traditie is dat jaarlijkse kerk-
schoonmaak plaats vindt in 
oktober. Dit jaar willen we dat 
doen op zaterdag 8 oktober 
vanaf 09.00 uur. 
Als u daarbij zou willen hel-
pen, dan is dat meer dan wel-
kom. Vele handen maken licht 
werk. Wij hopen op een grote opkomst!

We gedenken dit weekeinde de overledenen van septem-
ber van 2021 Jeanne Bastiaansen, weduwe van Jan Biemans;   
 Jan Berende, weduwe van Riet Damen.

Zondag 25 september  
09.30 uur Eucharistieviering - Pater Lobo - Consonne
Misdienaars Matthijs en Suzanne Kemerink
Intenties Riet Berende-Damen; Bea Husson e.v. Rob van Her-  
 waarde; ouders Franciscus Buiks en Anna Snijders; 
 Anneke Maassen-van der Heijden; Harrie van Bijnen. 

Donderdag 29 september
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi

Zondag 2 oktober
09.30 uur Eucharistieviering - Pater Supardi - Willebrordkoor
Intenties Uit dankbaarheid; Toon v. Haperen e.v. Nellie de Jong; 
 Petra de Jong; Jan en Riet Berende-Damen; Kees Ba-
 lemans; Piet Wirken; Wim van Harmelen en echtgenote 
 van Marijke Tegelaers; Harry v.d. Velden weduwe van 
 Cor Rutten; Harrie v. Bijnen; ouders v. Beek Michielsen; 
 ouders v.d. Broek-Embregts; Toine v. Beek; Lineke van 
 Beek; Francien de Wijs-v.d. Eng en Jan de Wijs; Sjaak 
 Theeuwes; Willem v. Berkel; Hanneke Handlogten-v. Berkel

Donderdag 6 oktober
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi

Vieringen Breda-Oost - Michaelkerk
Zo. 25 sept. en 02 okt. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.

Vieringen Protestantse Gemeente, Breda - Markuskerk
Zo. 02 okt. 10.00 uur: Ds. T. Veldhuizen.

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout - Vredeskerk
Zo. 25 sept. 10.00 uur: Ds. D. Bierenbroodspot.
Zo. 02 okt. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.

Kerkhofwerkers
Een groep enthousiaste mensen die (bijna) iedere dinsdag  
van ± 08.30 uur tot 11.30 uur (10.00 uur is koffietijd!) de be-
graafplaats schoffelen en onderhouden. Kom eens kijken en 
proberen als je de dinsdagochtenden een paar uur tijd hebt. 

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



Uit het pastoraal team
Afgelopen zondag ben ik, na drie maanden vakantie in Indo-
nesië, goed aangekomen in Nederland. Zowel de heenreis als 
de terugreis zijn goed verlopen. Het was wel bijzonder fijn om 
weer samen te mogen zijn met mijn ouders, broer, zus, met 
mijn nichten en neven en zovele anderen. Zij waren blij dat wij 
elkaar weer opnieuw konden ontmoeten. Eind juni mocht ik, 
samen met de pastoor van de parochie,  het huwelijk inze-
genen van een van mijn nichten. Het was natuurlijk een grote 
familiebijeenkomst en een mooie gelegenheid veel mensen te 
ontmoeten.
In het begin van mijn vakantie was het nog het regenseizoen 
in Flores. Daarom bleef ik vooral thuis en bezocht  mijn oma, 
ooms, tantes en andere familieleden die ook in ons dorp wo-
nen. Ik vond het best  fijn om alleen in mijn dorp te blijven 
tijdens het regenseizoen.
Na het regenseizoen, heb ik samen met mijn ouders, broer, 
zus, neven en nichtjes, een aantal mooie plekken op Flores 
bezocht. We hebben samen echt van deze bezoeken geno-
ten. Daarna ben ik voor enkele dagen naar Jogjakarta op Java 
gegaan om een goede vriend van mij te bezoeken. Het was 
een mooie gelegenheid enkele bijzondere plekken te bezoe-
ken.
Tijdens mijn vakantie heb ik ook geholpen met de liturgische 
vieringen in onze parochie, zoals zondagsvieringen, eerste 
communie vieringen en uitvaarten. Elke zondag ging ik op 
zondag voor in de eucharistieviering in mijn eigen dorp en af 
en toe in een van de andere dorpen binnen onze parochie of 
ook in een buurtparochie.  Ik vond het heel fijn om dit te doen 
en de mensen apprecieerden het ten zeerste. In de vieringen 
heb ik de mensen verteld over mijn werk in Nederland en in 
het bijzonder over Breda, de Augustinusparochie en mijn ac-
tiviteiten binnen de parochie gedurende de voorbije drie jaar. 
Dat was voor de mensen best wel interessant.
Ik trof mijn familie in goede gezondheid aan behalve een oom 
die op 30 juli, na een lang ziekbed, is overleden. Ik heb hem 
ziekenzalving mogen toedienen, mogen delen in het verdriet 
van de familie, en ik ben  mogen voorgaan in de uitvaartdienst. 
Dat was wel bijzonder. 
De drie maanden vakantie zijn voorbij. Ik heb echt een goede 
vakantie gehad. Ik heb nieuwe energie opgedaan en ik vind 
het fijn om terug te zijn in Nederland, hoewel ik mijn familie 
nog mis. Ik vind het fijn om mijn dienstbaarheid en werk in 
deze parochie voort te zetten. Ik kijk er naar uit jullie in deze 
dagen weer te zien.                                       

Rian Supardi svd

Taizéviering
In het kader van Vredesweek sluiten we op zaterdag 24 sep-
tember om 15.30 uur de Vredesweek af met een Taizéviering 
in de Michaelkerk.
Deze viering wordt georganiseerd in samenwerking met ds. 
Ton van Prooijen van de PKN en met de Oekraïnse kinderen 
en begeleiders van de weekendschool.
Laten we met elkaar; protestanten, orthodoxen en katholie-
ken samen bidden en zingen voor de vrede. 
Iedereen is van harte welkom!

Geloven
Geloven, hoe doe je dat in het dagelijks leven?
Dinsdag 4 oktober om 20.00 uur start er een nieuwe ge-
spreksgroep met als titel; Geloven, hoe doe je dat in het da-
gelijks leven?
De insteek van de gespreksgroep is, hoe jij als persoon ge-
looft, hoe je geloof een rol speelt in het dagelijkse leven.
Naar de kerk gaan, een kaarsje branden of voor iemand bid-
den dat zijn dingen die we vaak van elkaar weten dat we doen. 
Maar tijdens een gewone werkdag met al zijn verplichtingen, 
verantwoordelijkheden en verwachtingen hoe neem je dan je 
geloof mee? Hoe ga je in geloof om met al die verschillende 
situaties die we dagelijks tegen kunnen komen?
Bijvoorbeeld; Jezus zegt; heb je naaste lief. Maar ondertussen 
zit jij verwikkelt in een fikse ruzie. 

Of, God vraagt ons niet te (ver)oordelen maar op je werk 
wordt er flink geroddeld over iets wat een collega van je mis-
daan zou hebben.
Hoe ga je om met deze situaties als volgeling van Jezus? Wat 
helpt, waar is het moeilijk voor je, hoe handel je?
Onder leiding van Pater Herman Wijtten zullen we hierover 
met elkaar in gesprek gaan. Deel je graag je ervaringen en 
ben je ook benieuwd hoe anderen dat nou doen? Kom dan 
dinsdag 4 oktober naar de Michaelkerk aanvang 20.00 uur.

Oproep
Wie zou het team van de zogenaamde ‘kerkhofwerkers’ kun-
nen aanvullen? 
Dit is een groep enthousiaste mensen die (bijna) iedere dins-
dagochtend van ± 08.30 uur tot 11.30 uur (10.00 uur is kof-
fietijd!) de begraafplaats schoffelen en onderhouden. Het is 
meestal licht werk, soms ook snoeiwerk en opruimwerk. Er is 
ook gelegenheid de laatste nieuwtjes te delen ….  
Kom eens kijken en proberen als je de dinsdagochtenden een 
paar uur tijd hebt. 

Dorpsmaaltijd nog grootser opgezet
Na de zeer terechte loftuitingen voor het prachtige openings-
feest van het Willem-Alexanderpark op 3 september jl. in de 
Aller-Lei, is een kort verslag van de derde Dorpsmaaltijd op 
dezelfde dag en locatie zeker op zijn plaats. 
Ruim 250 gasten hebben wederom mogen genieten van een 
heerlijk driegangenmenu, van muzikale intermezzo’s, van el-
kaar en van het weer! Van, voor én door het dorp was op-
nieuw het toepasselijke thema van deze happening. Nieuw 
was deze keer de aansluitende dorpsborrel, die aan een grote 
behoefte in het dorp bleek te voorzien, getuige het grote aan-
tal enthousiaste bezoekers! Er is door veel Teteringenaren een 
grote inspanning verricht om dit evenement zo succesvol te 
maken, en dat voor de derde keer! Het ziet ernaar uit dat het 
een blijvertje is op de jaarlijkse dorpsagenda. Het soepele 
verloop ziet er logisch uit, maar zonder de onmisbare hulp 
van velen komt er van een leuk plan niks terecht. Daarom 
is een bedankje aan alle vrijwilligers hier zeker op zijn plaats. 
Om te beginnen Marianne en Toine van de Dorpsherberg, die 
elke jaar hun agenda voor het evenement vrijhouden en hun 
keuken, zalen, personeel inzetten voor de Dorpsmaaltijd; à la 
minute in de weer zijn om extra parasols aan te slepen om ie-
dereen een schaduwrijk plekje te bezorgen. Dank! Dan Peter 
Kesseler, die volledig onbezoldigd zijn tijd, talent, materialen 
en apparatuur inzet voor een heerlijk driegangenmenu. Dank! 
Mirjam Haagh, die het niet kon laten om zich toch bij ons te 
vervoegen voor een openingswoordje - moeilijk om los te la-
ten, nietwaar, Mirjam? Dj Lars Snoeren - DJ Larba. Niels van 
den Avoird - geluid. Rick van Hooijdonk - Manus van alles. De 
artiesten: Ger Joosen, Kim van Keulen, The Goodie Goodie 
Band, Crazy Summer Boys. Rob van Oosterhout, die in de 
aanloop naar en tijdens het evenement veel zaken faciliteerde. 
Families De Bont en Maes die zorgden voor de broodnodi-
ge koeling op deze warme dag! Richard Laurijssen van de 
Jumbo die ons steunde met reclame, de ‘carwash’ moge-
lijk maakte en met de opbrengst van de lege flessen bonne-



tjes van de maand augustus. Dan de gastvrouwen, keuken-, 
bar- en bedieningspersoneel, de fotografen, de bouwploeg 
(soms tevens barmannen), de muntenverkopers (dat er zó-
veel bij komt kijken!): Greetje, Yvonne, Annemieke, Danielle; 
Mauke, Wies, Bram, Mart, Francis, Mieke; Steven, Steyn, Ju-
lien, Teun; Saar, Tessa, Mara, Marieke, Merel, Lois, Anneriet; 
Oscar, Eline; Carla, Karin, Marjo, Michiel, Marie-Thérèse. De 
aanwezigheid van wethouder Arjen van Drunen gaf het ge-
heel extra cachet - dank! Diverse Teteringenaren hebben een 
broodnodige sponsorbijdrage geleverd - dank! Voor het eerst 
in de nieuwe samenstelling zijn wij als organiserend comité blij 
en trots dat het weer een memorabele dag is geworden. Ui-
teraard gaat onze dank vooral uit naar alle deelnemers - daar 
doen we het voor!Jaap Heijmeijer, Britt Mallens, Martje Raaij-
makers, Willem Raaijmakers en Jessica Vermeij.

Wijkagent Bruce Bhawan
Hoe komt het dat ik op een andere manier werk dan de vorige 
wijkagent?
Geen wijkagentdiensten meer: Vanwege de krapte binnen 
de politie, is besloten dat de wijkagenten hun werk tussen 
de meldingen door moeten doen. Fysieke afspraken dienen 
daardoor zorgvuldig gekozen te worden;
Wijkagenten vol in de operationele diensten gepland: dat be-
tekent dat we dus ook regelmatig in de nachtdiensten ge-
pland worden waardoor onze zichtbaarheid verlaagd wordt. 
Bij oudere wijkagenten (boven de 55 jaar) is dit niet van toe-
passing omdat zij nachtdienstontheffing (kunnen) hebben;
Wijkagenten worden gepland als opco: dat betekent dat je 
tijdens de late dienst of nachtdienst gepland wordt als ope-
rationele coördinator. Dat wil zeggen dat je dan ook de zorg 
moet dragen dat de meldingen worden uitgezet bij collega’s, 
belletjes en mailtjes moet afhandelen die binnenkomen en er-
voor zorgdragen dat collega’s worden gebriefd en gedebrieft. 
Deze opcorol hoort bij de functie van de brigadiers op het 
team (dus ook de wijkagenten);
Coachen en begeleiden van jonge collega’s: afgelopen 2 jaar 
zijn er enorm veel jonge collega’s van school gekomen die 
door de ervaren collega’s begeleid en ondersteund moeten 

worden op straat en bij meldingen. Dat betekent dat we vaak 
met een jonge collega op de auto zitten waar we de meldin-
gen mee rijden;
Wijkwerk is veranderd: denk bijvoorbeeld aan Sterk Huis die 
uitgebreid is en waar we bijna wekelijks mee van doen heb-
ben. Maar ook huiselijk geweld, digitale criminaliteit, etc.;
Coronaperiode: minder mogelijk geweest mbt operationeel 
zichtbaarheid op straat en minder bijeenkomsten/overleggen/
vergaderingen/ waar je kunt netwerken;
Veel meer digitale meldingen: voorheen belde je als je een mel-
ding had met 112 of 0900-8844. Nu kunnen mensen meldin-
gen doen via MMA (Anoniem), via social media, via whatsapp, 
via sms, via email, via een digitaal formulier of gewoon mid-
dels een brief. En als wijkagent met 17.000 inwoners kunt u 
zicht voorstellen dat dit nogal wat tijd van mij in beslag neemt;
Veel meldingen afhandelen die niet voor de politie zijn: het 
komt nog steeds veelvuldig voor dat er meldingen bij ons ge-
daan worden die dan worden doorgezet naar de wijkagent die 
eigenlijk thuis horen bij de gemeente of andere ketenparnters. 
Denk bijvoorbeeld aan overlastmelding, burenruzies, geluids-
overlast, verwarde personen, jeugdoverlast, etc. Vragen die 
direct invloed hebben op de veiligheid = politie. Vragen die 
invloed hebben op de leefbaarheid = gemeente;
Samenwerken met andere wijkagenten: met wijkagenten van 
de Hoge Vught om op de hoogte te blijven wat er in de wijken 
afspeelt.

Verbeter Breda 
Verbeter Breda pakt kansenongelijkheid aan: in één generatie 
keren we het tij! Verbeter Breda is een initiatief dat de tweede-
ling in Breda wil tegengaan. Bewoners, gemeente, instanties, 
verenigingen en andere betrokkenen bundelen hun krachten. 
Want iedereen verdient gelijke kansen en iedereen doet ertoe, 
ongeacht in welke buurt je woont. 
In 2021 werd het Pact van Breda Deel 1 gesloten. Dit is een 
belofte aan de stad: samen gaan we op weg naar een Verbe-
terd Breda. Naar een stad waar mensen met elkaar verbon-
den zijn, prettig wonen en samenleven. Waar iedereen zich 
veilig voelt. En waar de buurt waar je woont, niet bepalend 
is voor de kansen die je krijgt. Maar zo’n belofte moet con-



creet worden. Het Pact van Breda Deel 2 beschrijft hóe we de 
groeiende tweedeling gaan aanpakken. Waar we aan moeten 
werken in Breda, wat er écht anders moet. En welke doelen 
we ons stellen voor de komende jaren. Het is tot stand ge-
komen door veel gesprekken te voeren met professionals en 
inwoners. Ruim 600 mensen zijn er nu op de een of andere 
manier bij betrokken. 
In één generatie keren we het tij. In Deel 2 van het Pact van 
Breda worden de bouwstenen genoemd die de nieuwe ge-
neratie bestaanszekerheid moeten bieden: genoeg geld om 
in de basisbehoeften te kunnen voorzien; een goede woon-
ruimte in een fijne buurt; goed onderwijs en mogelijkheden om 
het beste uit jezelf te halen.
De horizon ligt op 2040. Alles gebeurt mét en vóór bewoners. 
De buurten met de grootste uitdagingen krijgen de meeste 
en de juiste aandacht krijgen. Verder moet vertrouwen tussen 
Bredanaars en instanties centraal staan en moeten we zaken 
eenvoudiger maken. En voor diegene die door de bomen het 
bos niet meer zien, moet we hulp bieden. Meer info www.
verbeterbreda.nl

Smaakmaker Mattijs van Dalen
Tover daken winkels en kantoren om tot rooftopgardens
‘Stadsvergroener’ Mattijs van Dalen is benoemd tot Bredase 
Smaakmaker. Hij ontving deze onderscheiding uit handen 
van Wethouder Peter Bakker, voor zijn inspanningen om van 
Breda een steeds groenere stad te maken. Zie je een groen 
dak in Breda? Grote kans dat het door Mattijs is gerealiseerd.
De liefde voor tuinieren zat er al jong in bij Mattijs. Dat hij 
hiervan zijn beroep zou maken, was niet zo verrassend. Het 
bracht hem over de hele wereld, maar hij besloot in zijn eigen 
stad aan de slag te willen. Met zijn bedrijf Green Revolution 
vergroende hij onder meer het Stadskantoor, de bushalte aan 
de Vlaszak en 500 platte daken. Maar zijn ambitie gaat verder 
dan zijn bedrijf.
´Groene buurtjes´
Als vrijwilliger zet hij zich in de Belcrum in voor het project 
‘Groene buurtjes’ en hij trok de kar bij het realiseren van de 

groene speelplaats van basisschool De Spoorzoeker. “Als je 
op postzegelniveau begint, krijg je steeds meer mensen mee”, 
weet Mattijs. Hij wil de boodschap om te vergroenen bij zoveel 
mogelijk mensen onder de aandacht brengen, met name ook 
bij jongeren. Daarom werkt hij mee aan de vernieuwing van 
de opleiding Urban Green Development van Curio. Bovendien 
treedt hij op als gastspreker.
Wethouder Peter Bakker feliciteert Mattijs met zijn benoeming 
tot Bredase Smaakmaker. “Smaakmakers geven kleur aan de 
stad. In het geval van Mattijs is dat letterlijk zo! Met zijn bedrijf 
maakt hij Breda iedere keer weer een beetje groener. Wat ik zo 
bijzonder vind aan Mattijs is dat hij zich ook nog eens inzet om 
zijn kennis over te brengen en om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken met zijn boodschap. Wat we van hem kunnen leren, 
is dat we moeten focussen op de dingen die we wèl kunnen 
doen. Zodat we met zijn allen Breda iedere dag een beetje 
mooier en duurzamer maken.”

Breda is goed bezig
Breda is volgens Mattijs al goed bezig, maar het kan altijd 
beter. “Zo zonde dat er zoveel daken van winkels en kantoren 
onbenut zijn. Hoe mooi zou het zijn om die om te toveren 
totrooftopgardens? Dat ik er over vijftien jaar langs kom en 
er dan groenten op de daken groeien. Dat zou me echt trots 
maken!”

Kleur en smaak aan Breda 
Sinds vier jaar benoemen de gemeente Breda en Breda Mar-
keting jaarlijks een aantal Bredanaars tot Bredase Smaakma-
ker omdat zij kleur en smaak toevoegen aan de stad. Smaak-
makers zetten zich in voor anderen en maken van Breda een 
mooiere plek. Smaakmakers worden door iemand uit hun 
omgeving genomineerd. Een vakjury (bestaande uit verschil-
lende Bredanaars vanuit sport, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.) 
beoordeelt alle nominaties en beslist wie er tot Smaakmaker 
wordt verkozen. 
Het verhaal van Mattijs van Dalen is te lezen op www.breda-
sesmaakmakers.nl. BredaNu maakt een documentaire over 
hem.


