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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
De Aller-Lei ligt op donderdagochtend bij Park Zuiderhout, ‘t Web, De Jumbo Supermarkt, Mitra Ad van Dongen, de huisartsenpraktijk, 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

DORPSRAAD TETERINGEN
WORD ‘MINISTER KIDS’ VAN TETERINGSE DORPSZAKEN
Hoe ga jij in gesprek met jouw dorpsgenoten? Wat zijn jouw plannen en ideeën voor jouw dorp? Hoe presenteer
je jouw plannen en of ideeën? Wat kan beter en/of anders? Durf jij in gesprek te gaan met de voorzitter van de
dorpsraad, de politie en de vuilnisman? Wil jij jouw belevenissen terugzien op de vetste kidssite van Breda: www.
chatime.nl. Meer weten: mail naar redactie@chatime.nl
WOONAKKER: INFORMATIEMARKT 15 DECEMBER
Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe wijk Woonakker medio december ter inzage gelegd (in
tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de Aller Lei). De datum voor de informatiemarkt schuift daarom op naar donderdagavond 15 december 2022 en vindt plaats in de Dorpsherberg. We informeren u tijdens deze avond over het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwe wijk Woonakker, en over de terinzagelegging. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Een mogelijkheid om u aan te melden, volgt nog. De laatste klankbordgroep schuift om dezelfde reden op naar 7 december 2022. Heeft u
vragen aan de klankbordgroepsleden voor de laatste bijeenkomst van deze fase? U kunt uw vraag of onderwerp insturen via
klankbordgroep@woonakker-teteringen.nl
PRIJSWINNAARS DORPSRAAD WEBSITE-ENQUÊTE BEKEND
Het heeft even geduurd, maar de winnaars zijn nu bekend. Het zijn Waldo Molendijk en A. van Zundert. De enquête betrof
vragen over de opmaak van de website. Beiden kregen de prijs, een cadeaubon van de firma Aarts Bloemisterij, overhandigd.
Er waren meer dan 70 reacties en de antwoorden gaven duidelijk waardering voor de open opmaak, maar ook aanwijzingen
tot verbetering. Die zijn inmiddels doorgevoerd. Kun je die vinden? Binnenkort krijg je een nieuwe kans om iets te winnen, want
dan staat er een nieuwe enquête op de website klaar. Wij nodigen je graag uit deze weer in te vullen en in te sturen.
VERKEERSSITUATIE SCHEPERIJ VERDER VERBETERD
Na intensief overleg met gemeente, bouwondernemer, opdrachtgever, Jumbo en de kerngroep Scheperij zijn er maatregelen
afgesproken om de leefbaarheid, de veiligheid en het verkeer te verbeteren rondom de bouwplaats. Verkeersborden en spiegels zullen worden aangebracht. Ook de verlichting op het plein zal op korte termijn worden aangesloten op het net en de
waterafvoer zal worden verbeterd nu de winterperiode zich aandient.
INFORMATIEAVOND OVER TIJDELIJKE WONINGPLAN DONKERSTRAAT
Op de onlangs gehouden informatieavond van de gemeente kwamen veel omwonenden van de Donkerstraat af. Ze vernamen
het plan tot een onderzoek naar de haalbaarheid om een 100-tal tijdelijk woningen naast het DIA-terrein neer te zetten om studenten, alleenstaanden, mensen vanuit beschermd wonen, statushouders, de maatschappelijke opvang en jongeren te huisvesten. Tijdelijke woningen bestemd voor 1 en 2 persoons huishoudens. De nood is hoog. Er waren aanwezigen die hoopte
al te weten te komen, wat voor huizen er zullen gaan komen, hoe groot en hoe duur die gaan worden. Daar is het echter op

Project- en woninginrichting
Pvc vloeren
● Gordijnen
● Vouwgordijnen
●

Rolgordijnen
● Laminaat
● Inbetweens
●

Tapijt
● Marmoleum
● Luxaflex
●

Plisse’s
● Vinyl
● Horren
●

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

Hoolstraat 31 ● Teteringen ● telefoon 076 - 5713312 ● info@jorissenbv.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
dit moment nog te vroeg voor. Er waren ook kritische geluiden. Waarom juist daar op die rustige groene plek? En hoe
kan de veiligheid gewaarborgd worden. Ook de gevolgen voor
het verkeer op de Donkerstraat kwam aan de orde. In Breda
moeten 600 tijdelijke woningen worden gebouwd, zo meldde
de gemeente waarvan ca. 100 in Teteringen. Alle vragen en
opmerkingen zijn genoteerd en zullen bij de volgende bijeenkomst worden beantwoord. Een participatie-proces waarbij
de omwonenden worden betrokken, zal worden opgetuigd.
De Dorpsraad heeft aangeboden om, indien zinvol en nodig,
de samenstelling van die afvaardiging van omwonenden te
helpen coördineren! Wordt vervolgd dus.
KPN GLASVEZEL AANLEG GEEFT IRRITATIE
Er zijn bij de Dorpsraad al een paar klachten binnen gekomen
over de wijze waarop glasvezelkabel van KPN in ons dorp
wordt aangelegd. Bereikbaarheid van de huizen en slordige
afwerking blijken knelpunten te zijn. Mocht dat meer voorkomen, dan wil de Dorpsraad die incidenten coördineren en in
overleg met gemeente, KPN en de uitvoerders tot een betere
uitvoering komen. Dus als je klachten hebt, laat het weten via
secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl
CYBERCRIMEPREVENTIE
Cybercrime stijgt met stip op de ranglijst van de grootste
criminele activiteit op dit moment. Het is een heel complexe
vorm van crimineel gedrag. Miljarden euro’s worden van mensen afgetroggeld. Daarom is het goed dat gemeente Breda
een aparte afdeling heeft opgezet om dat te bestrijden, maar
vooral te zorgen voor preventie. Maar we kunnen zelf ook veel
doen. Zo zijn er 3 regels die jezelf kunt toepassen als je actief
bent op internet.
1) Gebruik een lang wachtwoord (meer dan 10 karakters)
2) Gebruik een 2 stapsverificatie (wachtwoord en sms-code)
3) Update je software regelmatig
Je vermindert zo drastisch de kans op inbreken in jouw accounts.

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

carnaval

Sikken en Sikkinnen

Over een aantal weken staat het Blèrsikkenbal
weer voor de deur! Zouden we dan eindelijk gewoon weer in een volle zaal mogen genieten van
het Songfestival?
Het Blèrsikkenbal staat bekend als een gezellige,
dorpse, carnavaleske avond waarbij vaak onderling al vooruit gekeken wordt naar Carnaval. ‘Lopte gij dees jaor ok wir
meej in d’n optocht?’ ‘Hedde gij de oppas ok al geregeld veur
carnaval?’
Want als je met het hele dorp in de zaal staat vol versiering en
mensen die uitgedost zijn in Carnavalskledij, is het logisch dat
de gedachten afdwalen naar het feest der feesten.
Wat kun je deze avond allemaal verwachten?
Het Songfestival zal weer plaatsvinden. Welke kapel gaat er
met de beker naar huis? Welke kapel schrijft hét lied voor
tijdens de Carnaval? Daarnaast zullen de kapellen nog wat
andere liedjes spelen maar ook zullen zij ‘the Masked Singers‘
begeleiden.
Vorig jaar hebben we voor het eerst in ons durpke een heuse
‘the Masked Singer Totdenringen’ gehouden. Na een zeer
geslaagde online editie willen we dit heel graag nog een keer
uitvoeren voor een volle zaal. Welke bekende Totdenringenaar
zitten er in de pakken? Herken jij ze?
Tijdens deze avond zal ook de Raad van 11 onthuld worden.
Hebben we een nieuwe Prins of misschien wel een Prinses?
Zullen er nieuwe aanwinsten zijn in de Raad dit jaar?
En uiteraard de onthulling van de toekomst, onze jeugdraad!
Die staan nu al te springen van enthousiasme en hebben er
onwijs veel zin in. Hoe leuk is het voor die brakken om zichzelf
tijdens deze avond in vol ornaat te mogen presenteren.
We zullen de avond weer dansend afsluiten met als laatste
deel van de avond een DJ.
Wij hebben er onwijs veel zin in, jullie hopelijk ook! Alaaf!
Tot 12 november in ‘t Web. Zaal open vanaf 19.30 uur!

Mama café in het bos

In de herfstvakantie organiseren we een extra activiteit voor
ouders en kinderen. Wie het leuk vind, kan aansluiten om met
ons bingo in het bos te spelen. We verzamelen op dinsdag
25 oktober om 10.00 uur bij de parkeerplaats Cadettenkamp
aan de Dongense Baan en zullen vanuit daar een wandeling
door ‘t bos maken om een volle bingokaart te krijgen. Tot dan!

De Huiskamer		
Dinsdag 25 oktober houdt Hans de Vaan een
lezing over de bevrijding van Breda.
Op 1 november is er ontmoeting.
Iedere dinsdag is er Huiskamer vanaf 14.00 uur
in ‘t Web. Loop eens binnen!

Zonnebloem Teteringen
TREKDROP EN DE ZUURTJES
Donderdag 27 oktober 2022 is er een muzikale
Zonnebloemmiddag in ‘t Web. Om 13.30 uur is
de zaal open, de aanvang is om 14.00 uur.
Voor de leden van SVT Teteringen en de Vrouwen van Nu hebben wij een aantal plaatsen beschikbaar voor bovengenoemd optreden. Kosten voor deze
middag zijn €7,50 p.p. te voldoen bij binnenkomst (als het
kan met een pinpas betalen). Hierbij is inbegrepen een kopje
koffie en een consumptie. Wilt u hierbij zijn dan moet u zichzelf aanmelden via de e-mail: zonnebloem.teteringen@gmail.
com De plaatsen worden toegekend op volgorde van binnenkomst van de mail.

De volgende Aller-Lei
verschijnt op 2 november a.s.

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

Dag van de Mantelzorg Teteringen

Jaarlijks wordt in Nederland aandacht besteed aan de dag
van de mantelzorg. In Teteringen organiseren wij deze dag in
de Dorpsherberg op zaterdag 12 november van 11.00 uur tot
16.00 uur.
Deze dag is tot stand gekomen in goede samenwerking met
Steunpunt Informele zorg Breda (StiB), Seniorenvereniging
Teteringen, damessociëteit Teteringen, Vrouwen van Nu, De
Zonnebloem, Augustinusparochie en Kruiswerk Teteringen.
Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand
uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn dus
mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit
hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar
ook een ander familielid, vriend of kennis. (Definitie Mezzo,
landelijke organisatie van mantelzorgers)
Programma
11.00 uur Welkom met koffie en wat lekkers
gemaakt door de vrouwen van Nu
11:45 uur Nuttigen van een drankje
12:30 uur Lunch
13:30 uur Diverse workshops
15.00 uur Ook gezellig napraten
16:00 uur Sluiting.
Bent u mantelzorger dan kunt u zich telefonisch (Dhr. Jan
Spruit, tel.: 076-5322173 of Mevr. Truus van Casteren, tel.:
076-5873025) of via e-mail (kruiswerkteteringen@kpnmail.nl)
aanmelden voor deze dag vóór zondag 30 oktober. Vermeldt
u hierbij het adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Aquarellen in Museum de Stee

Kunstschilderes Corry Vlemmix exposeert haar schilderijen
zondag 23 oktober nog een keer in Museum de Stee. Het
aquarelleren geniet haar voorkeur omdat aan deze techniek
heldere en transparante kleuren eigen zijn.
Met water en verf ontstaan er allerlei kleuren en vormen,
onderliggende kleuren schijnen door en er ontstaat iets verrassends. 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 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.

Nederlandse Portretprijs

Twee portretten van de Teteringse Suzanne de Riet zijn geselecteerd door de Nederlandse Portretprijs voor het Weekend
van het Portret.
Het thema is ‘In herinnering, portretten van dierbaren’. De
twee portretten zijn samen met 115 andere werken geselecteerd uit enkele honderden inzendingen. ‘Een van mijn nichtje,
die ik door corona bijna een jaar niet had gezien en in die tijd is

Kapster, professioneel komt bij u aan huis!

Dames - Heren - Kids - Overdag en/of ‘s avonds
Info: 06 - 21 55 81 73
Tot Ziens!
ze van een kind veranderd in een -stuurse- jongvolwassene.
Dat trof me zo dat ik haar heel graag wilde vastleggen. Het is
een prachtig, kwetsbaar portret geworden. Het andere portret
is van mijn jongste dochter die, op een warme lentedag met
een knalgele skimuts naar beneden kwam. Geweldig vind ik
dat. Ik heb geprobeerd die eigenheid te vangen op het doek.’
Suzanne, 43 jaar, heeft al een carrière als illustrator achter de
rug maar tijdens corona en de lockdown begon ze met (portret)schilderen. ‘Ik had ineens veel minder werk. Na een welkome pauze miste ik het tekenen te veel en heb ik de olieverf
opgezocht. Ik had natuurlijk op de kunstacademie wel eens
geschilderd maar dat is niet iets waar de nadruk op ligt bij illustratie. Het was 25 jaar geleden dat de schildersezel in de
kamer stond. Toch voelde het meteen zo ontzettend fijn. Het
is als thuiskomen. Het bevalt zo goed dat ik nu vrijwel al mijn
illustratie werk stil heb gezet en me volledig focus op schilderen. Het is echt de kers op de taart dat ik mag debuteren bij
zo’n toonaangevende tentoonstelling.’
De tentoonstelling is te zien van 21 t/m 23 oktober in Loods 6
in Amsterdam. Meer werk is te zien op www.suzannederiet.nl

IVN Marc & Donge Wandelingen

Op zondag 23 oktober wandelen de natuurgidsen in het gebied de Pannenhoef. Na de lente- en zomerwandeling volgt
nu de herfstwandeling. De Pannenhoef is een natuurgebied
van ruim 700 hectare, gelegen in het buitengebied tussen
Rijsbergen, Zundert en Sprundel.
Sinds 1970 is de Pannenhoef in het bezit van het Brabants
Landschap. Na vele jaren van natuurontwikkeling vormt het
gebied een uniek landschap met een grote variatie van bos,
vennen, lanen, beken, heide en bloemrijke weilanden.
De Pannenhoef is een vogelrijk gebied. In en om de vennen
leven veel water- en moerasvogels. Op de drogere delen en
in de bossen bevinden zich zangvogels en roofvogels. Tijdens
de najaarstrek zijn de open heide en het grasland de ideale
plaats voor voedselzoekende steltlopers.
De wandeling begint om 13.30 uur en duurt ± twee uur.
Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober maken de natuurgidsen een herfstwandeling door de bossen bij Dorst, bekend
om hun rijkdom aan paddenstoelen. In de loop der jaren zijn
er meer dan 800 soorten gevonden. In de herfst zien we de
meeste soorten.
Paddenstoelen zijn sterk gebonden aan bepaalde omstandigheden, maar voor vrijwel allemaal geldt dat vocht onontbeerlijk is. Er is duidelijk een einde aan de droge zomerperiode
gekomen en het lijkt erop dat we een mooie paddenstoelentijd kunnen verwachten. Sommige soorten, zoals bv. veel op
hout groeiende zwammen, zijn minder gevoelig voor droogte.
We maken er voor iedereen een mooie herfstwandeling van.
In het bijzonder zijn gezinnen met kinderen welkom.
Tip: neem een klein spiegeltje mee, om de onderkant van
paddenstoelen goed te kunnen bekijken. En met een loep of
vergrootglas gaan er onbekende werelden open.
De wandelingen starten om 10.00 uur en duren ± twee uur.
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

op het gebied van:

VERWEIJ ELECTRIC
SOLUTIONS
Elektro installateur

Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Jumbo
Teteringen

T 076-5621718
Hoge Stee 12 - Teteringen
www.v-e-s.biz

Steenbergen 15

Voor al uw
werkzaamheden
4847AR
Teteringen
op het
gebied
van:
Tel.:
076-2600062

Scheperij 3
4847 EZ Teteringen
T 076 - 5794160

Mob.: 06-51563975

Loodgieterswerk
www.michelzandvliet.nl
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Koop Lokaal
Steenbergen 15
4847AR Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975
www.michelzandvliet.nl

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
Tandprothetische Praktijk

Kindercentrum

Espakker 1 rood
4847 HD Teteringen
T 076 - 5715712

Arnold Janssenlaan 150
4847 DK Teteringen
T 076 - 2310000
www.bellefleur.nl
teteringen@bellefleur.nl

Rob Luijten

Belle Fleur

Pedicurepraktijk

M. de Voort
Kampakker 37
4847 SB Teteringen
T 076 - 5873999
info@mdevoort.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 23 oktober
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi - Willebrordkoor
Misdienaars Matthijs Kemerink; Suzanne Kemerink
Intenties Bea Husson e.v. Rob van Herwaarde; Tiny Koenraads;
Jan Bastiaansen en Dina Peeters; Jac Zanvliet; Martien
Klijnen; Marianne Oomen-Hoeben; Marcel Texiér e.v.
Valentina Texiér; overl. familie v. Haperen; overl. familie v.
Leijsen.

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

Donderdag 27 oktober
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi
We gedenken dit weekeinde de overledenen van oktober
2021
Gerard Floor w.v. Antoinette Elants; Jo van der List
w.v. Aart van Oosterhout.
Zondag 30 oktober
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - m.m.v. Consonne
Intenties Antoinette Floor-Elants; ouders Jan Mulders en Corrie de
Jong; Henrëtte Mulders; Dymph Oomen; Martien Klijnen;
Marianne Oomen-Hoeben; Franciscus van Leijsen en
Adriana Rops; Annie van Leijsen en Jan de Bruijn;
Ad van Leijsen en Chiem Schoenmakers.
Woensdag 2 november: Allerzielen
19.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Misdienaars Lonne Fijneman; Yenthe Fijneman
Intenties ouders Snoek-Aarts en Olivia v.d. Akker; Tessy MartensLoose; ouders Jan Bastiaansen en Dina Peeters; Jules
Jansen; Fer van Assche; Pastor Adri Verheijden; Cees
de Bie; Karel van Lieshout; Herman en Wendy Damen;
en overleden parochianen van afgelopen jaar.

Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger
Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout
0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl
Voor iedereen, wel of niet verzekerd

Donderdag 3 november:
Allerheiligen
08.30 uur Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 23 en 30 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. 23 okt. 10.00 uur:
Ds. van Prooijen.
Zo. 30 okt.: Viering in Grote kerk.
Vieringen Protestantse
Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 23 okt. 10.00 uur:
Ds. Boevé.
Zo. 30 okt. 10.00 uur:
Ds. Heetderks.

Voor wie steekt u
een kaarsje op?
2 November is het Allerzielen. We komen dan bij elkaar
in een viering van woord en
gebed in de Willibrorduskerk
om 19.00 uur. We willen iedereen die het afgelopen jaar
een dierbare verloren heeft,
uitnodigen om een kaarsje op
te laten steken. Ook als uw
dierbare niet vanuit de Willibrordus kerk is begraven.
Wilt u een kaarsje laten opsteken voor een dierbare, voor
iemand die het afgelopen jaar
is overleden, of voor alle mensen die zijn overleden, u bent
van harte welkom.
Het is een goede gewoonte
om een gedachtenisprentje
uit te geven met de naam en
de overlijdensdatum en de
leeftijd van alle overledenen
van het afgelopen jaar.
Mocht u er prijs op stellen dat we uw dierbare op het prentje
vermelden, dan zouden we ook dit graag uiterlijk 28 oktober
willen weten.
Wilt u graag dat we in de viering de naam noemen van een
dierbare overledene van het afgelopen jaar en een herinnering
ophangen in onze kerk,
dan kunt u dat doorgeven op het parochiecentrum, van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 11.30 uur. Dit
kan ook telefonisch tijdens deze openingsuren. Het is ook
mogelijk dit per mail door te geven: willibrordus@augustinusparochiebreda.nl

Cantabile Plus

Zoals reeds vele jaren wordt Cantabile Plus aan de vleugel
begeleid door Jan Damen. Voor een concert nodigt Cantabile Plus over het algemeen gastmusici uit. Dit keer komt het
dwarsfluit-ensemble Beaufort, o.l.v. Marjet Krekels met het
koor meespelen. Gezamenlijk worden drie liederen uitgevoerd.
Het ensemble laat uit hun eigen repertoire muziek horen die
min of meer past bij de programmakeuze van Cantabile Plus:
o.m. Bach’s ‘Air’en Vivaldi’s ‘Winter’, naast vrolijke andere
melodieën. De kaartverkoop à €10 p.p. is aan de ingang van
de St. Willibrorduskerk. U kunt contant betalen of pinnen.

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

zie ook www.ingridmeester.nl

Bloemisterij

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

Onder de titel AIR wordt zowel vogelgezang als het geluid
van de wind gevangen, maar ook een ode aan de muziek,
en luchtige liederen uit de zeevaart en over de liefde. Onder
andere staan Henry Purcell, Franz Schubert, John Rutter, Alan
Bullard, Thomas Morley en Karl Jenkins op het repertoire.
Het programma AIR kan met recht luchtig worden genoemd!

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Kerkschoonmaak
Afgelopen zaterdag 8 oktober waren er vele vrijwilligers die
kwamen helpen met de grote schoonmaak van de kerk. Het is
altijd even zoeken voor de nieuwe helpers hoe een en ander in
z’n werk gaat, maar er zijn gelukkig nog steeds ouwe getrouwe bij, die ‘het klappen van de zweep’ kennen. Zo ontstaan
er spontaan groepjes die een poetsklusje op zich nemen en
verspreiden zich over het hele gebouw - tussen de banken - in
hoeken en in de bij-ruimtes.
Dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen en speciaal dank voor de mensen die alles maar weer klaarzetten en
opruimen.
Alle ‘aflaten’ die verdiend zijn worden zeker geregistreerd ...
Lectio Divina
Lectio Divina is een bijzondere manier van Bijbellezen.
Op de eerste maandag van de maand, vanaf 7 november
2022 t/m 5 juni 2023 bent u welkom in de Michaelkerk. We
beginnen om 19.30 uur tot ± 21.00 uur. De bijeenkomsten
worden geleid door Vincent Schoenmakers.
Voor meer informatie: Hanneke Oomen hannekeoomen@online.nl
‘Geloven in het dagelijks leven’ Hoe doe je dat?
Dit is de titel van een nieuwe gespreksgroep die vorige week
dinsdag is gestart. Geloven, hoe doe je dat in de praktijk van
alle dag?
Tijdens de viering in de kerk is dat niet zo moeilijk, dan werkt
de omgeving mee en word je geïnspireerd door de woorden
en de zang.
Maar gewoon tijdens het leven van alle dag?
Hoe voelt het als dak- en thuislozen, in jouw buurt een plek
om te wonen zoeken, of een vluchtelingen gezin, dat een woning krijgt, terwijl jij die misschien ook wel had gewild. Wat te
denken over allerlei zaken, waar je dagelijks mee te maken
hebt, en die je maar moeilijk kunt verenigen met je geloof.
Hierover willen we met elkaar van gedachte wisselen. Niet om
fel te discussiëren, ook niet om de ander te overtuigen en
zeker niet om je gelijk te halen. Nee gewoon om gedachtes
uit te wisselen en te zien, hoe anderen dat doen. Misschien
een manier om elkaar te helpen met zaken waar je tegen aan
loopt en waar je niet altijd een pasklare oplossing voor hebt.
We zoeken nog enkele parochianen, die net als wij behoefte
hebben om van elkaar te leren en samen te zoeken naar wat
ons verbindt.
Hebt u interesse? Meldt u zich dan bij Christien! teamassistent@augustinusparochiebreda.nl
Trudy Gerritsen-van Lin

Project pedagogische inrichting

Het was een enorme klus, maar wát heeft ze het met plezier gedaan. Afgelopen zomer leverde Joanneke Krietemeijer
– projectleider pedagogische inrichting – met haar team de
laatste groepsruimte op in de nieuwe Kober-stijl. Tijd om terug
te blikken op meer dan vier jaar planningen maken, verven,
vloeren leggen, kasten bouwen en inrichten.
Ga er maar aan staan: bijna driehonderd groepsruimten een
nieuwe inrichting en uitstraling geven, passend bij de pedagogische principes van Kober. Joanneke: “Dik vier jaar geleden
ontwikkelde pedagogisch interieurontwerper Simone Sober

het basisconcept, met als doel via de inrichting de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Vanaf toen hebben we gefaseerd alle groepsruimten omgeturnd in de typische Koberstijl. Vaak voerden we vier locaties tegelijkertijd uit, met nog
eens zes in de voorbereiding. Het tempo lag hoog dus, het
was best spectaculair.”
Pittig
Alleen in coronatijd lag het project stil. “Van de ene op de
andere dag moesten we de werkzaamheden staken. Toen we
het project weer oppakten werd het eigenlijk nóg spannender
om de planning te halen. Diverse leveranciers kampten met
leveringsproblemen. Bij het maatwerk was soms niet al het
materiaal voorhanden. Prijzen gingen omhoog. Verder waren
er de gebruikelijke hobbels, die elke verbouwing wel kent. Een
leverancier die onverwachts op de stoep staat, een vloerlegger die juist te laat komt. En vergeet niet dat het voor de locaties best pittig was; elke groep moest twee weken lang ergens
anders ondergebracht worden.”
Omarmen
Maar het resultaat mag er zijn. “Op de meeste groepen is de
nieuwe inrichting omarmd”, vertelt Joanneke. “Mooi om te
zien hoe de pedagogisch medewerkers er hun weg in vinden. Al is het soms best even zoeken hoe je de verschillende
hoeken, opbergmogelijkheden en meubels voor jou en de
kinderen laat werken. Daarom kwamen Simone en ik twee
maanden na oplevering altijd langs voor een check-up. Een
goed moment om vragen te bespreken en te kijken wat er
eventueel aan ondersteuning nodig is, van een pedagogisch
coach bijvoorbeeld.”
Stevige basis
Iemand die niet kon wachten op de nieuwe inrichting, is pedagogisch medewerker Iboya Smaal. ‘Haar’ groepsruimte –
een combinatie van peuteropvang de Singel en bso Singeltuin
– ging afgelopen zomer als een van de laatste om. “Ik keek
ernaar uit. De inrichting van onze groep was nogal gedateerd.
Bovendien had ik op andere locaties gezien hoe goed en gaaf
de nieuwe stijl is. Vooral de rust die ervanuit ging, vond ik
opvallend.” Nu, bij de Singel en Singeltuin, roemt Iboya de indeling en het huiskamergevoel. “De basis is zoveel beter. Het
voelt voor ons en de kinderen prettig om er te zijn. We kunnen speelgoed beter en gedoseerd aanbieden, kinderen zijn
relaxter en komen beter in hun spel. En het stalen speelhuis
is wat mij betreft een vondst. Dat kun je iedere keer op thema
inrichten. Zo verrijk je met simpele ingrepen de speelleeromgeving van kinderen.”
Puntjes op de i
Met de oplevering van de laatste grote locatie – Betje Beer – is
er officieel een eind gekomen aan het project. Joanneke: ‘Hier
en daar moeten we nog de puntjes op de i zetten: een kast
die wordt nageleverd, een deurtje dat niet goed sluit. Maar
verder staat de inrichting als een huis. Écht klaar is het natuurlijk nooit. Denk aan locaties die naar een nieuw pand verhuizen, of groepsuitbreidingen. Die pakken we tussendoor op.’
Daar draait Joanneke inmiddels haar hand niet meer voor om.
Buitenruimtes Nu alle binnenruimtes klaar zijn, richt Kober
zich op de buitenruimtes. Het uitgangspunt voor de inrichting
van de buitenruimtes is ook hier onze pedagogische visie. Kober is al gestart met het maken van ontwerpen voor vier pilotlocaties. Deze worden eind dit jaar of begin 2023 uitgevoerd.
Na een uitvoerige test rolt Kober vanaf de zomer in 2023 de
rest van de buitenruimtes uit. Dit omvangrijke traject gaat een
paar jaar duren en Joanneke gaat ook dit begeleiden.

Franse Meesters

Concert met een centrale plaats voor het Gloria van Poulenc.
Het Kamerkoor Zuid onder leiding van Rick Muselaers en begeleid door Ben Martin Weijand geeft op zaterdag 29 oktober
om 20.15 uur een concert in Het Cenakel Tilburg en zondagmiddag 15.00 uur een concert in de Waalse Kerk in Breda.
Op het programma staan werken van de componisten Messiaen, Fauré, Duruflé, Saint-Saëns en Poulenc. Deze Franse
meesters waren tijdgenoten van elkaar, hebben elkaar ontmoet en geïnspireerd. Zij woonden, studeerden en doceer-

IVN Natuurwandeling ‘Pannenhoef’
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 verschillende 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 eigen 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.

Zorg voor Energie

Verschillende zorgorganisaties uit de gemeente Breda hebben meegedaan aan de campagne ‘Zorg voor Energie’ voor
het versnellen van verduurzaming van de zorgorganisatie. De
medewerkers werden o.a. geattendeerd op het uitdoen van
lichten, het juist scheiden van afval en het hergebruiken van
zoveel mogelijk producten. De campagne was onderdeel van
een groter initiatief van Milieuplatform Zorgsector. Samen zetten ze zich in om de gezondheidszorg in Nederland te verduurzamen. De zorg heeft een grote opgave om te verduurzamen
en heeft een grote nood vanwege de hoge energiekosten.
Ruim 175 organisaties met meer dan 350.000 zorgprofessionals deden mee met de energiebesparingscampagne. Met
diverse uitingen werden de zorgprofessionals geattendeerd
op welke bijdrage zijn al kunnen leveren. Zo werden de medewerkers o.a. herinnerd op het hergebruiken van kopjes en het
uitdoen van het licht wanneer er niemand in de kamer is. De
campagne moet bijdragen aan de bewustwording van het terugbrengen van het energieverbruik in de totale Nederlandse

gezondheidszorg.
Verduurzaming versnellen
Als startschot voor de nieuwe campagne zetten al vele zorgorganisaties symbolisch het licht uit. De zorgorganisaties zetten hun medewerkers aan tot verduurzaming op de werkvloer
én zo mogelijk ook thuis. Als ieder 100 kWh thuis bespaart en
100 kWh op het werk tikt dat hard aan bij een prijs van €1,00
per kWh. Met deze campagne wil Milieu Platform Zorgsector
(MPZ) samen met het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg
en de brancheorganisaties de verduurzaming van organisaties in de zorg versnellen. Door kennis en ervaring te delen
over hoe eenvoudig bij te dragen wordt de zorg al een stuk
groener. Consuminderen, hergebruik en bewustwording spelen hierin een belangrijke rol.
MPZ Directeur Adriaan van Engelen is trots en blij dat er zoveel zorgorganisaties bewust zijn dat de zorg moet verduurzamen: “Ons doel is dat de zorgbestuurders en managers weten wat hun grootste impact op duurzaamheid is en wat de
bijbehorende maatregelen zijn. Dat de zorgorganisaties uit de
gemeente Breda en met hen nog 175 zorgorganisaties zich
nu hebben aangesloten is een prachtig initiatief.”

Moestuinen en voedselbosjes

Dertig Brabantse basisscholen gaan het komend jaar aan
de slag met moestuinieren of educatieve voedselbosjes. Dit
doen zij onder begeleiding van speciaal opgeleide Moestuincoaches; experts in het moestuinieren met kinderen. Hiermee
ontdekken de leerlingen hoe ze zelf groenten en fruit kunnen
zaaien en planten, verzorgen en oogsten, waardoor hun interesse in gezonde voeding wordt aangewakkerd. Provincie
Noord-Brabant, Jong Leren Eten en IVN Natuureducatie hopen met dit programma bij te dragen aan een gezondere samenleving. Tijdens de Dutch Food Week was de aftrap van dit
programma op basisschool Sint Jozef in Nederwetten.
Slechts 1 op de 5 heeft moestuin
Uit onderzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Zwammenstam
IVN Herfstwandeling

Wetenschap bleek vorig jaar dat slechts één op de vijf leer- Aanleiding voor Breda Maakt Mij Blij was een actie voor een
krachten met hun klas een schooltuin heeft. Het merendeel Amsterdamse tulpenboer in het voorjaar van 2020. Hij kon
van de leerkrachten gaf aan wel te willen schooltuinieren, zijn tulpen niet kwijt omdat door Covid de export stillag. De
maar dat ze hiervoor geen mogelijkheden hebben en er niet shredder dreigde. Dat zette het tweetal aan het denken. In
de juiste ondersteuning is. Het onderwerp schooltuinieren Breda zou het vast niet anders zijn. De vrienden vonden het
bleek dan ook bij slechts een kwart van de basisscholen in het doodzonde van al die mooie producten!
onderwijsprogramma te zijn opgenomen. “Hierin moet echt Binnen no time stonden ze pioenrozen en tulpen te verkopen
verandering komen. Wat ons betreft moet een schooltuin net vanuit een kraam aan de Speelhuislaan en de rest is geschiezo gewoon worden als een gymlokaal,” stelt Jong Leren Eten denis. In de twee jaar dat Breda Maakt Mij Blij bestaat, ‘redde’
Makelaar Marieke Wingens. Gedeputeerde Elies Lemkes- het tweetal onder meer 10.000 liter bier van Frontaal, 15.000
Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede kilo kaas van de Berkel Enschotse monniken, 20.000 flessen
Welvaart kan zich daar helemaal bij aansluiten: “We vinden wijn uit de wijngaard van Sint Catharinadal en 300.000 gladihet erg belangrijk dat mensen zich beseffen waar hun eten olen, bestemd voor de Vierdaagse die niet doorging. “Steeds
vandaan komt. En daar kan je maar beter zo vroeg mogelijk als we mensen uit de brand hebben geholpen, zijn ze zo
mee beginnen. De kinderen van de Sint Jozefschool wisten dankbaar. Dat maakt ons trots op ons concept”, vertellen de
me precies te vertellen welke bloemen eetbaar zijn en wan- kersverse Smaakmakers.
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Bredase Smaakmakers Thibaud en wordt verkozen.
Frank trots op ‘Breda Maakt Mij Blij’ Thibaud en Frank zijn de laatste Smaakmakers die dit jaar
Thibaud
van der Steen en Frank Haagen zijn benoemd tot worden benoemd. Iemand voordragen voor 2023 kan via
Han
Olden
Bredase Smaakmakers. Zij ontvingen deze titel voor hun initi- www.bredasesmaakmakers.nl. Daar vind je ook het verhaal
Secretaris
S<ch<ng Willem Alexanderpark
atief ‘Breda Maakt Mij Blij’ waarmee ze producten redden van over Thibaud en Frank. BredaNu maakt een documentaire
over deze twee nieuwste Smaakmakers.
de vernietiging.

