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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

PAARDEN EN PONNIES WEER HELEMAAL TERUG IN TETERINGEN
‘Het is een streling voor het oog als je de paarden en ponny’s weer zo lekker ziet draven op het parcours’, zegt 
Barbara Leget. Ze hebben zo lang moeten wachten voor het weer kon. Samen met haar partner Wim Lemsom is 
zij vrijwilliger van Paarden- en Ponnysportvereniging ‘Rijdt met Beleid’ in Teteringen. De vereniging bestaat al bijna 
100 jaar. Een prachtig parcours was uitgezet op hun domein, net over de grens met Oosterhout vlakbij het wel-
bekende ‘Schoolbuitenhuis’. Het weer was geweldig en het zonnetje scheen. Kinderen, volwassen en de dieren 

konden zich helemaal uitleven. Een prachtige wedstrijd met 40 aanspanningen in vijf verschillende rubrieken. Enkelspan pony- 
en -paard, dubbelspan pony- en -paard, maar ook 4-spanwedstrijden. ‘Aan veel zaken wordt extra aandacht besteed zoals 
de wijze waarop met de dieren wordt omgegaan’, zegt Wim. Zelfs daar is een prijs voor beschikbaar gesteld! Wil je ook met 
paarden en/of pony’s om gaan, ga dan naar facebook ’Rijdt met Beleid’ of  mail rmb-teteringen@hotmail.com  Kijk ook eens 
naar de foto’s in de digitale uitgave van de Aller-Lei op de website van de Dorpsraad www.dorpsraad-teteringen.nl!

EERSTE BEWONERS IN VROEGERE HUISARTSENPRAKTIJK
De eerste bewoners wonen nu in de vroegere huisartsenpraktijk. De beheergroep, bestaande uit omwonenden, politie en be-
geleidingsorganisatie ‘Springplank’ hebben de laatste afspraken met elkaar gemaakt. Alle omwonenden hebben een brief met 
de laatste informatie gekregen, samen met een ‘meterkastkaart’ waarop de belangrijkste telefoonnummers staan voor als er 
iets aan de hand zou zijn. Ook als Dorpsraad volgen wij deze zaak van nabij, want vertrouwen moet groeien. Een voorstel om 
omwonenden en bewoners van het pad met elkaar kennis te laten maken is in overweging genomen.

KERMIS TERUG IN HET WILLEM-ALEXANDERPARK?
Vele kinderen staan te springen om toch minstens eens per jaar kermis te kunnen vieren. Dichtbij huis in ons park zou geweldig 
zijn. Daarom neemt de Dorpsraad het initiatief om samen met de stichting Willem-Alexanderpark en meerdere partijen uit de 
Teteringse samenleving dat te onderzoeken en een plan de campagne te maken. Wil je dat  initiatief steunen en een bijdrage 
leveren, meld je dan aan via secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl  Wij kunnen dat onze kinderen toch niet onthouden?

TIJDELIJKE WONINGEN AAN DE DONKERSTRAAT
De woningnood is hoog: er zijn momenteel duizenden mensen die een woning zoeken. In Breda is er oog voor die grote vraag 
naar woninge. Jongeren, studenten, alleenstaanden, statushouders en mensen vanuit beschermd wonen moeten op korte ter-
mijn geholpen worden. Woningen bouwen voor de lange termijn neemt veel tijd. Vandaar dat de gemeente tijdelijk woningen wil 
bouwen.  Huurwoningen die samen met de woningbouwcorporaties worden gerealiseerd. 3 Plekken zijn daarvoor aangewezen 
in de gemeente, 2 in de stad Breda en 1 in Teteringen aan de Donkerstraat, net naast het voetbalveld van DIA. Een haalbaar-
heidsonderzoek gaat starten en omwonenden krijgen dan ook binnenkort een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Bij 
navraag bij de gemeente bleek dat ‘tijdelijke’ woningen maximaal 15 jaar betekend.
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WOONAKKER: ONTWIKKELINGEN VAN ‘N DORPSWIJK
De afgelopen tijd heeft het projectteam Woonakker hard ge-
werkt aan het ontwerpbestemmingsplan. Vanaf 14 november 
tot eind december 2022 ligt het ter inzage. Daarom wordt eind 
november een informatiemarkt in het dorp georganiseerd. We 
informeren u tijdens deze avond over het ontwerp bestem-
mingsplan voor de nieuwe wijk Woonakker, en over hoe u 
mogelijk een formele zienswijze kunt indienen. Ook informe-
ren we u over de bouwstenen die aan het ontwerpbestem-
mingsplan ten grondslag liggen, zoals het stedenbouwkundig 
plan. De datum en locatie van de informatiemarkt en hoe u 
zich kunt aanmelden, volgen op korte termijn. Op woensdag 
14 september 2022 kwam de klankbordgroep bijeen. Ze 
stelden belangrijke thema’s als verkeer, natuur, zorg en het 
woningprogramma aan de orde. Daarnaast presenteerde de 
gemeente Breda het stedenbouwkundig plan, beeldkwali-
teitsplan en het ontwerp bestemmingsplan. Het verslag van 
de bijeenkomst vindt u binnenkort terug op de projectwebsite. 
Daar vindt u ook de verslagen van eerdere bijeenkomsten zo-
wel van de haalbaarheidsfase (2021) als van de ontwerpfase 
(2022). Heeft u vragen aan de klankbordgroepsleden voor de 
laatste bijeenkomst van deze fase op 16 november 2022? U 
kunt uw vraag of onderwerp insturen via klankbordgroep@
woonakker-teteringen.nl 

Campagne ‘Wonen met gemak’
De themabijeenkomsten van de campagne ‘Wonen met Ge-
mak’ worden druk bezocht. Per bijeenkomst mogen wij 20 
tot 25 mensen verwelkomen. Voor ons het teken dat we met 
een goed programma bezig zijn. De komende weken staan 
de volgende thema’s op het programma: veilig online; is mijn 
woning geschikt om ouder in te worden; langer zelfstandig 
wonen met dementie; wonen in je eentje; vitaal blijven; zorg, 
huishoudelijke ondersteuning en inkomensvoorzieningen; vei-
ligheid en mobiliteit.
Aanmelden voor verschillende bijeenkomsten is nog mogelijk.  

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
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Ga naar: www.bredawonenmetgemak.nl en meldt u eenvou-
dig online aan. Bent u niet handig met internet? Neem dan 
contact op met tel.: 076 - 525 15 02. Houd uw agenda bij de 
hand want degene die de telefoon opneemt, schrijft u direct 
in. Bij dit nummer kunt u ook uw vragen stellen over de cam-
pagne. Nadere informatie kunt u ook krijgen bij bestuursleden 
van Kom Erbij! Teteringen. Graag via de email: jspruit.pronk@
ziggo.nl (Jan Spruit) of johan.weijters@planet.nl 

‘Wonen met gemak’-beurs
De campagne ‘Wonen met gemak’ wordt op zaterdag 26 
november (van 10.00 tot 16.00 uur) afgesloten met een infor-
matieve beurs. De gehele dag staat de inspiratiebus op het 
voorplein bij ’t Web. In de bus is informatie beschikbaar over 
producten die het zelfstandig wonen (technisch) ondersteu-
nen. Techniek kan u misschien helpen om langer, veiliger en 
comfortabeler thuis te wonen. Maar voor welke zorgproble-
men biedt techniek een oplossing? Hoe werkt het allemaal en 
wat kost het? In de inspiratiebus maakt u kennis met prakti-
sche technologie voor alledag.
Binnen in ‘t Web wordt de informatiemarkt uitgebreid met 
stands. In de stands komen onderwerpen aan de orde als: 
woningaanpassingen; technische ondersteuningsmogelijk-
heden; hoe blijf ik fit en actief; (thuis)zorg; veilig op de fiets; 
digitaal meedoen; etc. We zijn op dit moment met diverse 
standhouders in gesprek over hun deelname. Wij houden u 
op de hoogte van de inhoud van het programma.

Vrijwilligers gezocht voor de inspiratiebus
Zorg voor Elkaar Breda, de coördinator van de Inspiratiebus, 
is op zoek naar mannen en vrouwen die als gids inzetbaar 
zijn in de bus. De gids ontvangt de bezoekers, leidt hen rond, 
laat zien wat er zoal mogelijk is en geeft informatie. Jouw rol is 
bezoekers gewend te maken aan e-health. Immers: e-health 
brengt veiligheid, eigen regie en comfort om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven functioneren.
Vind jij het leuk om met kleine groepen mensen om te gaan 
en hen informatie te geven? Meld je dan aan bij: evageelen@
zorgvoorelkaarbreda.nl  Ter voorbereiding op jouw taak krijg 
je van ZvEB een korte introductiecursus. En hopelijk ben jij 
dan al inzetbaar in Teteringen op zaterdag 26 november.

Teteringse Ondernemersvereniging
Ben jij ondernemer in Teteringen? En vind je het leuk om ken-
nis te maken met mede-ondernemers uit ons dorp? Meld je 
dan aan voor een (gratis) kennismaking met de Teteringse 
Ondernemersvereniging (TOV) op 17 november a.s.! 
Om een passend programma te kunnen bieden, willen we je 
vragen een korte enquête in te vullen.
Aanmelden kan op twee manieren: 
- Via de korte enquête: 
 scan hiervoor de onderstaande QR-code.
- Meld je aan via info@tov-teteringen.nl 
 o.v.v. je naam, bedrijf, e-mailadres en  
 eventueel je telefoonnummer. 

Teteringen toont haar kunsten 
aan Teteringen

Art ring expositie 
‘De lijn loopt door’

In het weekend van 8 en 9 oktober is de jaarlijkse expositie 
van Art ring in Dorpshuis ’t Web. Het thema is ‘De lijn loopt 
door’. Kom kijken en ontdek zelf de lijn in de kunstwerken.
Naast de themawerken zijn er ook veel andere kunstwerken 
te zien, schilderijen, keramiek, textiel, sculpturen en 3D werk 
van gerecycled en ander materiaal.
Op beide dagen bent u welkom van 11.00 tot 16.30 uur. 
Op zaterdag 13.00 uur vindt de feestelijke opening is plaats. 
Het thema ‘De lijn loopt door’ is begonnen met één werk 
waarin een duidelijke horizontale lijn te zien was. Het volgende 
werk, van een andere deelnemer, sluit daar op de een of an-
dere manier op aan. Ook op dit werk wordt weer doorgebor-

 
O P  1  N O V E M B E R  S T A R T E N  

D E  W I N T E R L E S S E N
S C H R I J F  J E  I N !

MELD JE AAN 
WWW.LANDGOEDBERGVLIET.NL/WINTERLESSEN

G R O E P S L E S S E N

4  M A A N D E N
V O O R

€ 1 9 9 , -  P . P .
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duurd door een derde deelnemer en zo gaat het door. Maar 
hoeveel doorborduurtechnieken en -opvattingen zijn er wel? 
Een ding is zeker, elk werk heeft een heel eigen karakter.
Naast het themagedeelte is er ook veel vrij werk van de ruim 
20 deelnemers te zien. Dat is een garantie voor een afwis-
selende belevenis. Veel van hen zijn ter plekke aanwezig om 
toelichting te geven of op uw vragen in te gaan. Het belooft 
weer de moeite waard te worden. 
We zorgen voor een gezellige sfeer. Op zondag luistert de 
Teteringse band ‘A few good man’ de expositie op met hun 
muziek. De bar is geopend. Op de grote tafel liggen diverse 
inkijkboeken met werk van de deelnemers. U komt onge-
twijfeld goede bekenden tegen. Dus loop binnen, iedereen 
is welkom. De toegang is gratis. Meer info op www.artring.nl

Heemkundekring 
Teterings Erfdeel
Op dinsdagavond 18 oktober verzorgt Ed Cuber 
voor de leden van de vereniging Teterings Erfdeel 
een lezing over ‘de bevrijding van Breda’.
Op 29 oktober 1944 werd Breda bevrijd door de 

Eerste Poolse Pantser Divisie onder leiding van generaal Mac-
zek. Dankzij het optreden van deze dappere Poolse militairen 
kreeg de stad weer een toekomst.
Ed (Edward) Cuber is in 1946 in vrije stad Breda geboren. 
Zoals hij over zichzelf zegt ‘ik heb een Nederlands hart maar 
in mijn aderen stroomt Pools Bloed’. Hij is de zoon van Wla-
dyslaw Cuber, een soldaat van de Pantser divisie en een door 
de Polen bevrijd Bredaas meisje.
Al tientallen jaren zet hij zich in om de geschiedenis van de 
soldaten van de 1e PPD maar ook van Polen niet te laten 
vergeten. Daarvoor geeft hij door het gehele land lezingen. 
Hij spreekt daar niet alleen over de ‘strijd van Polen en de 1e 
PPD’, maar ook over de Duitse concentratiekampen in Polen.
Ed Cuber is op vele terreinen actief, hij is o.a. Stichtingsbe-
stuurder van de Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda die 
ook dit jaar rond 29 oktober plaatsvindt op de Poolse erebe-
graafplaatsen. U kunt getuige zijn van deze geschiedenis die 
Ed Cuber als geen ander kan vertellen.
De lezing wordt gehouden in het Gemeenschapshuis ’t Web 
en begint om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.30 uur.

Het bestuur van Teterings Erfdeel 
wenst u een leerrijke en plezierige avond toe!

Aquarellen in ‘De Stee’
Kunstschilderes Corry Vlemmix exposeert haar 
schilderijen zondag 9 oktober in Museum de 
Stee. Het aquarellen geniet haar voorkeur omdat 
aan deze techniek heldere en transparante kleu-
ren eigen zijn. 

Met water en verf ontstaan er allerlei kleuren en vormen, 
onderliggende kleuren schijnen door en er ontstaat iets ver-
rassends. Verschillende stijlen ziet Corry als een uitdaging, 
strakke lijnen ‘levend’ maken genieten de laatste jaren haar 
voorkeur.
Zij werkt ook met acrylverf en hanteert daarbij verschillende 
technieken. Het voordeel met acrylverf is dat men gemakkelijk 
kan corrigeren, hetgeen bij aquarelleren niet mogelijk is.
De schilderes is zelf aanwezig om een gedetailleerde uitleg te 
geven over de totstandkoming van haar collectie.
Tijdens de schilderijenexpositie behoort ook een wandeling 
door het museum tot de mogelijkheden om de verschillende 
stijlkamers te bezoeken. alsmede de ruimten met attributen 

van vroegere ambachten. Er zijn vrijwilligers aanwezig om zo 
nodig hierover uitleg te geven.
Museum de stee is gevestigd op het Zuringveld 1a in Teterin-
gen en is geopend van 14.00 tot 16.00 uur. De entree voor 
beide exposities bestaat uit een vrijwillige bijdrage voor de 
instandhouding van het erfgoed.

De Huiskamer
Vanaf volgende week dinsdag 11 oktober is Pe-
ter de Vries Danil wekelijks aanwezig om men-
sen te helpen bij digitale vraagstukken m.b.t. 
telefoon, tablet en laptop. Wij zijn hiertoe een 

samenwerking aangegaan met Seniorweb. Hierdoor kunnen 
wij in de toekomst meer activiteiten aanbieden, ook i.s.m. De 
Nieuwe Veste. U kunt hier allemaal gebruik van maken!
Wellicht heeft u al opgemerkt dat onze Huiskamer in ’t Web 
niet alleen aangekleed is met nieuwe planten maar dat er ook 
schilderijen hangen. Deze schilderijen zijn van Jan Laming. De 
weduwe van Jan, Jeanne, heeft deze belangeloos uitgeleend 
aan ‘t Web waardoor onze Huiskamer nog meer een huiselij-
ker sfeer heeft gekregen. Jeanne hartelijk bedankt voor deze 
welkome geste.
Op zowel 11 oktober als ook op 18 oktober hebben wij ont-
moeting. U bent allen en altijd welkom iedere dinsdag vanaf 
14.00 uur. Loop eens binnen!

Pijnlijke voeten? 

Ontdek Voetencentrum Wender
Heeft u wel eens last van uw voeten? Bijvoorbeeld pijn in de 
hiel of onder de voet? Voor de oplossing van deze problemen 
kunt u terecht bij podotherapeut Veerle bij MyFysioYourGym 
aan het Willem Alexanderplein 3.
De podotherapeut is expert op het gebied van de voet en alle 
klachten die daaruit voortkomen. Voeten behoren tot de basis 
van het lichaam en dit maakt dat veel lichamelijke klachten te 
verklaren zijn vanuit de voeten.
In Teteringen heeft de podotherapeut van Voetencentrum 
Wender de beschikking over een breed scala aan behandel-
mogelijkheden om allerlei soorten voetgerelateerde klachten 
te kunnen behandelen. Veerle vertelt: ‘Een bezoek bij een van 
ons begint altijd met een persoonlijk gesprek, waarin we in-
zicht proberen te krijgen in uw klachten. Aan de hand van dit 
gesprek doen wij onderzoek naar het verloop en de oorzaak 
van uw klachten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp 
van moderne meetsystemen en technieken. Zo maken we 
onder andere gebruik van een innovatief drukmeetsysteem 
en een iPad 3D scan.’
De behandelruimte van Voetencentrum Wender bevindt zich 
in het pand van MyFysioYourGym. Doordat de podotherapeut 
en fysiotherapeut onder één dak samenwerken kan hoog-
waardige en flexibele voetzorg geboden worden. Dit zorgt 
ervoor dat de kwaliteit van de zorg vergroot wordt.
‘Wij nemen u graag mee in een behandeltraject, waarbij we 
mede vanuit uw eigen motivatie, een behandelplan opstellen. 
Hiermee hopen wij u zo snel mogelijk weer pijnvrij te kunnen 
laten bewegen. Mocht u klachten ervaren, aarzel dan niet en 
neem contact met ons op’, aldus Veerle.
Voor meer informatie of om een afspraak te maken kunt u kij-
ken op podotherapeut.nl of bellen naar tel.: 085 - 051 65 95.

 

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

Kapster, professioneel komt bij u aan huis! 
Dames - Heren - Kids  -   Overdag en/of ‘s avonds 
Info: 06 - 21 55 81 73                          Tot Ziens!
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IVN 
Herfstwandeling Mastbos
Op zondag 16 oktober om 09.00 uur maken de 

natuurgidsen van IVN Mark & Donge een herfstwandeling 
door de natuur in het Mastbos te Breda. 
In de loop der jaren is het Mastbos uitgegroeid tot een uitge-
strekt en gevarieerd gebied. De aanleg begon in 1515 met 
het inzaaien van het zaad van de grove den. Daarna volgde 
in 1620 de uitbreiding met het Vierkant van Maurits. Nu heeft 
het gebied een omvang van ca. 600 ha.. Het Mastbos wordt 
beheerd door Staatsbosbeheer.
In de omgeving van de Kogelvanger zijn sommige delen nat 
en moerassig. Het vroegere Turfven is hersteld. In 2006 zijn 
het ven en de moeraszones opnieuw uitgegraven en de Bos-
beek meandert weer door het gebied.
Aan de Stouwdreef is een uitzichtpunt aangelegd. Hier kan 
het vennen- en moerasgebied achter de Kogelvanger worden 
overzien.
De wandeling duurt ongeveer twee uur. Als u mee wilt wan-
delen, 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

Zondag 9 oktober  
09.30 uur Woord- en Communieviering - werkgroep Liturgie  
 overw. Anke Mertens - m.m.v. Willebrordkoor
Intenties Ton Hendriks en Geerda Hendriks-Albers; Harrie v. Bijnen; 
 Marijke Snoek-van der Velden; Karel van Lieshout; Arnold 
 van den Berg; Martien Klijnen; Marianne Oomen-Hoeben.

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

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

Agnes’ 
dierenpension

Tilburgse Baan 6
4847 NM Teteringen

T 06 - 25121410
E agnesdierenpension@gmail.com

VER3
Website, community en 
social media channels

Meulenspie 29
4847 TK Teteringen

ver3.pro

THE HAIRLOUNGE
Haarsalon

Willem Alexanderplein 7
4847 AL, Teteringen

T 076 - 5720764

Oosterhoutseweg 131a
4847 DB Teteringen

Hoolstraat 35 - 4847 AA Teteringen
T 06 - 506 07 407

e-mail : deloods@kpnmail.nl
www.deloodsteteringen.nl

Heistraat 2, Teteringen
T 076 - 57 13 444

www.snoerenvoetspecilalist
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Donderdag 13 oktober
08.30 uur Bidden van het 
 Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering 
 Pater R. Supardi
Intenties o.a. Martien Klijnen;  
            Marianne Oomen-Hoeben; 
 Karel van Lieshout.

Zondag 16 oktober
09.30 uur Eucharistieviering 
Pater Wijtten - Willebrordkoor
Intenties Karel v. Lieshout; Fer 
v. Assche; Adri Verheijden; Her-
man Damen; Jules Jansen; Cees 
de Bie; Joke van Zon e.v. Wim 
Snoeren; Martien Klijnen; Mari-
anne Oomen-Hoeben.

Donderdag 20 oktober
08.30 uur Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering 
 Pater R. Supardi

Gedoopt
Zaterdag 1 oktober is Kjeld 
Aarts gedoopt. Kjeld is de 
zoon van Maikel Aarts en Mi-
randa van Dongen. Kjeld is 
het broertje van Nora en Lize.

Overleden
Donderdag 29 september is 
Martien Klijnen, weduwnaar 
van Suze Valk op 95 jarige 
leeftijd overleden. 
Zijn afscheid in onze kerk en 
zijn begrafenis op onze be-
graafplaats waren vrijdag 7 
oktober.
Donderdag 29 september is 
Marianne Hoeben, echtge-
note van Frans Oomen op 84 
jarige leeftijd overleden. 
Haar afscheid in onze kerk 
en haar begrafenis op onze 
begraafplaats waren vrijdag 7 
oktober.

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

Wereldjongerendagen
Boodschap van en voor jongeren: 
‘Ga ook mee naar de WJD in Lissabon in 2023
In de zomer van 2023 is het zover. Dan vinden de Wereldjon-
gerendagen plaats in Lissabon. Sommige jongeren weten nu 
al dat ze meegaan en zij hebben een boodschap voor jonge-
ren die nog twijfelen. In 3 video’s van katholiekleven.nl moedi-
gen zij anderen aan om ook mee te gaan.
‘Ik zou iedereen die ook maar een beetje twijfelt, gewoon aan-
moedigen en willen zeggen: vertrouw en geef God de kans 
om zijn werk te doen. Wanneer je die ‘leap of faith’ neemt, 
die sprong in het diepe maakt, krijg je daar altijd enorm veel 
voor terug.’
De opnames voor de 3 video’s zijn gemaakt tijdens de WJD@
Home op Ameland in april van dit jaar. In januari 2023 wordt 
opnieuw een WJD@Home georganiseerd. Meer info vind je 
op wjd.jongkatholiek.nl  Kijk de 3 video’s op:  katholiekleven.nl

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 09 en 16 okt. 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. 09 okt. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Zo. 16 okt. 10.00 uur: Ds. P. Warmenhoven.

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 09 okt. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.
Zo. 16 okt. 10.00 uur: Dhr. A. Noordam; Dordrecht.

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

zie ook www.ingridmeester.nl

De volgende Aller-Lei verschijnt 
op 19 oktober a.s.
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Oktobermaand: Rozenkransmaand
De herfst is op volle kracht zijn gezicht aan het laten zien. 
Het begin van herfst doet ons denken aan de maand oktober. 
Deze maand is voor vele katholieken de maand van de rozen-
krans. Iedere dag wordt er miljoenen keren de rozenkrans in 
verschillende talen in de wereld gebeden. Ik kreeg afgelopen 
weken de gelegenheid om naar Lourdes te gaan, een be-
kende bedevaartsplaats voor velen van ons. Voor mij was het 
tweede keer dat ik er kwam. Wellicht hebben ook enkelen van 
jullie een pelgrimsreis gemaakt naar Lourdes. Mijn tweede be-
zoek aan deze plaats heeft in mijn meer verdieping gebracht. 
We waren met 25 pelgrims uit Breda en in ons hotel sloot nog 
een groep van 10 mensen uit Dronten aan. Samen trokken wij 
in het heiligdom met andere 400 Nederlandse pelgrims op. 
Naast verschillende vieringen was de lichtprocessie met zo-
veel mensen een bijzondere ervaring. Ik mocht net achter het 
beeld van Maria lopen. Er waren vele mensen in een rolstoel 
met een rollator of gewoon lopend het Weesgegroet aan het 
bidden.  Het Weesgegroet klonk in verschillende talen, maar 
het was sfeervol samen de brandend kaars omhoog te hou-
den en samen het lied Ave Maria te zingen. Daarnaast heb ik 
nog twee mooie ervaring meegemaakt die mij veel verdieping 
brachten in mijn geloof. Wij gingen een dag op excursie naar 
de Pyreneeën. Op de terugweg wilden wij een korte gebeds-
dienst houden in de Sint Xavierkerk. Toen wij daar aankwa-
men werd er in de kerk net de rozenkrans gebeden en was 
er aanbidding van het Allerheiligste. Wij konden binnen geen 
viering houden. Improviserend gingen wij op het grasveld dat 
naast de kerk lag, staan bidden. Tijdens de voorbede kwa-
men vanuit de pelgrims spontaan diepgaande emoties in ge-
bedsvorm naar voren. Dezelfde avond ging ik samen met de 
pastorale werker van Dronten naar de overkant van de grot 

van Maria. Er werd gebeden met vele overtuiging en mensen 
voelden zich lichter na dat gebedsmoment. Het was alsof ze 
een grote steen vanaf hun schouders weglegden bij Maria en 
ze gingen met een blij hart terug naar huis. Zulke mooie mo-
menten gaven mij een dieper spiritueel besef. De ervaring van 
een bedevaart is vaak niet met woorden te beschrijven. Dat 
moet je zelf meemaken en ervaren. Ik kwam een medepel-
grim tegen in het vliegtuig die zei: ´ Ik heb in militaire dienst 
gewerkt. Ik heb zoveel nare dingen gezien en meegemaakt. 
Ik ben niet kerkelijk betrokken. Mijn vrienden hebben me voor 
mijn verjaardag deze reis aangeboden. Ik ben hier losgeko-
men, ik voel me vrij, ik kon mijn bagage achterlaten. Ik ben 
diepgelovig geworden.’  
Wil je je bagage achterlaten, is het dan een bedevaart zeer 
behulpzaam. 
In deze rozenkransmaand wens ik je veel devotie tot Maria. 
Misschien neem je iedere dag een paar minuten om de rozen-
krans te bidden. Veel devotie. 

Pater Richard Lobo SVD

Stripfestival Breda
Na een pauze van drie jaar is het Chassé Theater op 15 en 16 
oktober opnieuw het hart van stripminnend Nederland. Met 
een verrassend programma, veel gasten uit binnen- en bui-
tenland, en een fijne line-up van standhouders wordt dit een 
editie om nooit meer te vergeten.  
Meer dan 70 stripmakers (en de teller loopt nog steeds) ko-
men naar Breda. Ze signeren bij de stand van de organisatie, 
bij de uitgevers van hun boeken, of op eigen gelegenheid. Er 
is dus geen plek te vinden in het theater waar je ze niet zult 
tegenkomen. Op de website (stripfestivalbreda.nl) zie je alle 
namen van de stripmakers, en deze lijst wordt dagelijks bijge-
werkt. Speciale gasten zijn dit jaar de tekenaars van Donald 
Duck die beide dagen aanwezig zijn.   
De kids area was tijdens de vorige editie een groot succes. De 
complete bovenverdieping is dan gevuld met arcade games, 
schminkstand, knutselhoek en een heuse filmzaal (die uiter-
aard ook toegankelijk is voor volwassenen). Hier wordt op 
zondag ook de finale van het NK Striptekenen gehouden - 

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
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oftewel in de kids area zijn de kinderen de baas!
Een van de vele hoogtepunten is de bekendmaking van de 
winnaars van het NK Striptekenen voor de jeugd. Op zondag 
is de finale en aan het eind van de dag maakt de deskundige 
jury bekend wie de winnaars zijn. De deelnemers komen uit 
heel Nederland en maken kans of een trofee, een stripboe-
kenpakket van € 250,- en een publicatie in het stripblad Eppo. 
Op zondag wordt de prestigieuze Willy Vandersteenprijs uit-
gereikt op het grote podium. Dit is de prijs voor het beste 
Nederlandstalige album van het voorbije jaar, en een initiatief 
van Stripgids, Sabam for Culture en Stripfestival Breda. De 
winnaar krijgt 5.000 euro, een expo over het winnende album 
én een opdrachttekening van de vorige winnaar. Ook zal op 
zondag de Bulletje en Boonestaak schaal worden uitgereikt. 
Deze prijs, geïnitieerd door het Stripschap wordt ieder jaar 
uitgereikt aan iemand die aan de wieg van het Nederlands 
beeldverhaal heeft gestaan. De winnaars van deze prijzen 
worden later bekend gemaakt.
De presentatie van beide uitreikingen is in handen van presen-
tatrice van Eefke Boelhouwers, bekend van Omroep Brabant.
In de filmzaal van het Chassé Theater draait een speciaal film-
programma voor alle leeftijden. Het volledige filmschema en 
de speeltijden zijn straks te zien op de website. Toegang tot 
de films is gratis. 
Een bont gezelschap cosplayers heeft zich aangemeld om 
het Stripfestival Breda met hun aanwezigheid op te fleuren. 
Bijzondere verschijningen zijn onder andere de Furries, de le-
vensgrote knuffelbeesten die op zondag het theater onveilig 
maken. 
De entree voor het stripfestival is voor kinderen tot en met 
zestien jaar, onder begeleiding van een volwassene gratis. Alle 
activiteiten, inclusief de films en het schminken door de pro-
fessionele schminkploeg, zijn gratis. Boven de 16 jaar betaal 
je € 8,50. 
Het Chassé Theater is op zaterdag en zondag van 10.00 tot 
17.00 uur geopend. Kijk voor meer informatie op www.strip-
festivalbreda.nl. Hier zijn ook de online tickets te bestellen.

‘Een lach op iemands gezicht toveren, dat is toch het 
meest waardevolle dat je kunt brengen’

Smaakmaker Irene de Bruijn
Irene de Bruijn is een vrijwilliger pur sang. Als gastvrouw bij 
het Chassé Theater, stagemanager bij het Breda Jazz Festival 
of trainer bij ‘Mooiwerk’. Het geeft haar voldoening zich in te 
zetten voor anderen. Een mooie reden om haar te benoemen 
tot Bredase Smaakmaker.
Irene komt oorspronkelijk uit de buurt van Rotterdam. Via 
Oosteind belandde ze in Breda, waar ze meteen het vrijwil-
ligerswerk in rolde. Mensen een leuke ervaring bezorgen zit 
bij Irene in het bloed. Als gastvrouw stond ze jarenlang voor 
de bezoekers van het Chassé Theater klaar. Als bezoekers 
met een glimlach naar buiten liepen was de avond voor Irene 
geslaagd.
Anderen inspireren
In 2017 kwam Irene erachter dat ze niet altijd ‘aan’ kon staan. 
Dat betekende een stap terug en even tijd voor haarzelf. Deze 
levenslessen neemt ze mee in de trainingen die ze geeft bij 
MOOIWERK als ook in haar boek  ‘Maak werk van AMBITIE!’. 
Ze hoopt mensen inzicht te geven in waar ze gelukkig van 
worden en ook écht de stap te maken om iets te veranderen 
in hun leven. Zo motiveert ze anderen om zich ook in te zet-
ten als vrijwilliger. Ze is van mening dat het je leven verrijkt en 
energie geeft. “Ik vind het fijn om op sociaalmaatschappelijk 
vlak een steentje bij te dragen, al is het maar een kleintje.”
Uit naam van wethouder Arjen van Drunen kreeg Irene de 
Bredase Smaakmakers onderscheiding overhandigd. “Irene 
is een echte smaakmaker. Met haar enthousiasme en inzet 
zorgt ze ervoor dat anderen kunnen genieten van al het moois 
dat Breda rijk is. Ze brengt het beste in mensen naar boven. 
Zo helpt ze anderen op sociaal en persoonlijk vlak het beste 
uit zichzelf te halen, zodat zij een vol en ambitieus leven kun-
nen leiden”.
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-

IVN herfstwandeling Mastbos
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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 Irene de Bruijn is te lezen op www.bredases-
maakmakers.nl. BredaNu maakt een documentaire over haar.

Franse Meesters
Concert met een centrale plaats voor het Gloria van Poulenc.
Het Kamerkoor Zuid onder leiding van Rick Muselaers en be-
geleid door Ben Martin Weijand geeft op zaterdag 29 oktober 
om 20.15 uur een concert in Het Cenakel Tilburg en zondag-
middag 15.00 uur een concert in de Waalse Kerk in Breda. 
Op het programma staan werken van de componisten Mes-
siaen, Fauré, Duruflé, Saint-Saëns en Poulenc.  Deze Franse 
meesters waren tijdgenoten van elkaar, hebben elkaar ont-

moet en geïnspireerd. Zij woonden, studeerden en doceer-
den in Parijs en waren organist in grote kerken in Parijs zoals 
La Madeleine. Ondanks dat ze in dezelfde tijd leefden, zijn 
hun composities zeer verschillend. Zij lieten zich op verschil-
lende manieren inspireren. Zo zou Poulenc het idee voor zijn 
meesterstuk Gloria hebben gekregen toen hij aan zijn opera 
Dialogues des Carmelites werkte. De locatie van waaruit hij 
werkte en het beeld daarbij van de voetballende monniken 
inspireerde hem bijvoorbeeld voor het deel Laudamus te. De 
première van het Gloria van Poulenc in Boston vond plaats op 
21 januari 1961 en was direct een groot succes.

Het Kamerkoor Zuid voert het Gloria van Poulenc uit met ei-
gen solisten: de sopranen Eline Delis en Marieke de Vetter.
Toegangskaarten zijn te bestellen via de website www.znck.nl 
of zaterdagavond 29 en zondagmiddag 30 oktober aan Het 
Cenakel Tilburg en de Waalse Kerk Breda. De locaties zijn een 
half uur voor aanvang geopend voor concertbezoekers.

 
Helpt	u	mee	aan	een	mooi	Willem-Alexanderpark?	 
Op	woensdagavond	14	december	2021	hebben	wij	in	samenwerking	met	de	gemeente	Breda	de	
plannen	voor	de	herinrich<ng	van	het	Willem-Alexanderplein	gepresenteerd.	Meer	informa<e	over	
de	plannen	treD	u	aan	op	onze	website	www.willem-alexanderplein.nl.	
Zoals	u	kunt	zien,	zijn	op	het	Willem-Alexanderplein	de	werkzaamheden	gestart	die	moeten	leiden	
tot	een	park.	Begin	augustus	zijn	de	werkzaamheden	waarschijnlijk	afgerond.	Het	Willem-
Alexanderplein	is	dan	een	groene	en	aantrekkelijke	verblijfsplek	die	<jdens	evenementen	weer	kan	
func<oneren	als	een	echt	stadshart.	
In	de	week	van	28	maart	vindt	de	aanplant	van	nieuwe	bomen	plaats.	Eind	april	of	begin	mei	zal	een	
groep	enthousiaste	vrijwilligers	onder	begeleiding	van	de	gemeente	helpen	met	het	planten	van	
ongeveer	12.000	vaste	planten.	Dan	gaat	het	park	echt	vorm	krijgen.	Vanaf	half	mei	start	de	S<ch<ng	
Willem-Alexanderpark	Teteringen	met	haar	onderhoudswerkzaamheden	aan	het	park.	De	s<ch<ng	
heeD	hierover	afspraken	gemaakt	met	de	gemeente	in	de	vorm	van	een	parkdeal.	
Iedereen	die	energie	heeD	en	een	mooi	park	midden	in	Teteringen	ziet	ziQen,	is	nog	al<jd	welkom	als	
vrijwilliger.	Vindt	u	het	leuk	om	met	een	aantal	dorpsgenoten	te	helpen	bij	het	aanplanten	of	bij	het	
onderhoud	dan	horen	wij	dit	graag	van	u.	Als	u	serieus	overweegt	een	ac<eve	bijdrage	te	leveren	aan	
het	park,	kunt	u	dit	doorgeven	via	e-mail	secretariaat.wap@xs4all.nl.	
Wij	bespreken	dan	met	u	een	bij	uw	wensen	en	beschikbaarheid	passende	bijdrage.	Mocht	u	vragen	
hebben	over	de	aard	van	de	werkzaamheden	dan	horen	wij	dat	ook	graag.	 
		
Han	Olden	
Secretaris	S<ch<ng	Willem	Alexanderpark	 
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