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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
GLASVEZELKABEL AANLEG MOET BETER
De afwerking van de bestrating is na aanleg van de glasvezelkabel op vele plaatsen niet op orde. Klinkers zijn te
hoog of te laag teruggelegd of er is teveel ruimte tussen de stenen. Na overleg tussen de Dorpsraad en gemeente
is nu besloten tijdelijk te stoppen met verdere nieuwe aanleg om tijd te nemen voor reparatie daar waar dat nodig
is. Inwoners die voor hun huis daar ook last van hebben kunnen dat aan de gemeente melden via de link: https://
www.breda.nl/glasvezel-voor-bewoners.
CARNAVAL 2023 VOORBEREIDING IS VAN START GEGAAN
Met het Blèrsikkenbal in ’t Web en de Prinsenreceptie in de Dorpsherberg zijn de voorbereidingen tot weer een echt carnaval
2023 begonnen. De voorzitter van de Dorpsraad Cornelis Berkhout feliciteerde in zijn toespraak Prins Snoek en de Raad van
Elf met hun uitverkiezing. AKV de Sikken bestaat al 56 jaar en groeit nog steeds. De uitbreiding van ons dorp speelt daar een
belangrijke rol in. Voor de vele activiteiten zijn echter nog handjes nodig. Wil je meehelpen bij een Tieneravond, bij het ballonnen
uitdelen of aan de optocht deelnemen, meld je dan aan via secretaris@akvdesikken.nl
BEWONERS VAN DE BOOMWEIDE WILLEN NA 3 JAAR AF VAN BOUWMATERIALENOPSLAG VOOR HUN DEUREN
Hekwerk, bouwmaterialen, stof en zand voor hun deur, de bewoners zijn het zat. De opslagplaats zou maximaal een jaar duren
maar werd keer op keer verlengd. Er overheen kijken gaat ook al niet meer. In BNdeStem stond vorige week een interview met
Elle van den Goorbergh die namens de bewoners haar beklag deed. Het hielp. Direct erna werd met gemeente, aannemer
en bewoners overleg gepleegd en nieuwe afspraken gemaakt. ‘Ik ben na het gesprek wel positief gestemd’, zei Elle. Nu maar
hopen dat de afspraken nagekomen worden. Samen met de bewoners houdt ook de Dorpsraad het verloop in de gaten.
KENNISMAKING MET WIJKAGENT EN WIJK-BOA
Tijdens de Dorpsraad bijeenkomst van 1 november stelde Bruce Bhawan (wijkagent) en Nina van Dongen (wijk-boa) zich voor.
Bruce is een zeer ervaren agent. Nina komt net van school en staat aan het begin van haar loopbaan. Beiden zijn ontzettend
gemotiveerd om hun werk goed te doen. Maar wanneer moet je wie bellen? Bruce legt uit: Bij alles met betrekking tot veiligheid kan de politie gebeld worden via 112 bij spoed en 0900-8844 voor de andere gevallen. Voor alles met betrekking tot de
leefbaarheid, de wijk-boa via 14076, keuze 2! Meer info via www.fb.com/politiemarkdal
2 KLIMAATBURGEMEESTERS IN TETERINGEN
Rianne de Witte en Fer Weijmans zijn sinds de Klimaatweek voor een jaar de Klimaatburgemeesters van Teteringen. Benoemd
door het Ministerie van Economische zaken en Klimaat. De klimaatburgemeesters willen de inwoners van Teteringen inspireren te verduurzamen en maatregelen te nemen om o.a. de CO2 uitstoot te verminderen. Ze willen alles uit de kast halen om
de uitstoot met 55% te verminderen. Een bijna onmogelijk opgaven. In ieder geval gewoon beginnen is het adagium voor nu.
Consuminderen en bewuster omgaan met grondstoffen is heel belangrijk. Ook verduurzamen van woningen hoort daarbij.

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

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

Voorlichting, maar ook actie vormt de basis van hun werk. Fer
heeft ervaring als milieujurist en Rianne werkt als modeontwerper met biologische en gerecyclede materialen. Misschien
zou een ‘ruiltassen project’ een begin kunnen zijn? Meer informatie via: info@riannedewitte.com en f.weijmans@ziggo.nl
Heb je vragen of wil je ze helpen, neem dan contact op. Een
Teteringenaar gaat het klimaat óók aan het hart!
FOTO’S OP SCHAKELKAST WILLEM-ALEXANDERPLEIN
In samenwerking met de gemeente werd door de Heemkundekring Teteringen de schakelkast in het park voorzien van
tekst en foto’s. Een foto zoals heel lang geleden die plek er
uitzag. Zo’n met foto’s beplakte kast geeft een veel mooier
aanzicht (zie de foto in de digitale Aller-Lei). Wil je ook de digitale versie van de Aller-Lei ontvangen? Ga dan naar www.
dorpsraad-teteringen.nl en geef je op.
VERKEERSSYSTEEM OOSTERHOUTSEWEG
De afdeling verkeer van de gemeente Breda presenteerde
aan de klankbordgroep een plan om de verkeersstroom in de
spitsuren beter te reguleren. Met de te verwachte verkeersgroei, door de bestaande en komende nieuwbouw in Teteringen en het doorgaande verkeer van Oosterhout naar Breda
en visa versa, komen er meer verkeersbewegingen. Vooral in
de spitsuren. Er zullen modernere verkeerslichten geplaatst
worden bij de Heijackerdreef, Donkerstraat en Meulenspie,
een kruispuntaanpassing bij de Burg. Verdaasdonkstraat en er
wordt nieuwe software geïnstalleerd voor het regelen van de
verkeersstromen. De veiligheid en leefbaarheid voor de eigen
inwoners wordt zo gewaarborgd. Alles moet eind 2023 gereed zijn. Dat er meer verkeer zal ontstaan door de uitbreiding
van ons dorp is te verwachten, maar door een betere regulering zullen de effecten daarvan kleiner zijn. Ook de vermindering van het doorgaande verkeer door een betere dosering
zal daaraan bijdragen.
WOONAKKER INFORMATIEMARKT NAAR BEGIN 2023
De informatiemarkt voor de nieuwe dorpswijk Woonakker, die
gepland stond op 15 december a.s., wordt verzet naar begin
2023. De reden is dat het ontwerp-bestemmingsplan zich nog
in de fase van het vooroverleg bevindt. Voordat het in een document wordt gegoten dat ter inzage komt te liggen, worden
een aantal belangrijke instanties gevraagd om hun advies te
geven. Voor project Woonakker betekent dit dat er nog meer
onderzoek moet worden gedaan naar aanleiding van inzichten die tijdens dit vooroverleg zijn opgedaan. We verwachten
dat het plan begin 2023 ter inzage komt te liggen. De informatiemarkt schuift daarom mee. Zodra de datum bekend is,
communiceren we dat via de projectwebsite, de Woonakker
Update en in de Aller-Lei. Op www.woonakker-teteringen.nl
blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

RESERVEER VOOR
HET KERSTDINER
1E & 2E KERSTDAG

KERSTDINER
KOM MET
VRIENDEN EN
FAMILIE
KERST VIEREN

Een culinaire verwennerij
in ons Paviljoen - € 54.75 p.p.

BEKIJK HET KERSTDINER EN RESERVEER
WWW.LANDGOEDBERGVLIET.NL/KERSTDINER

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

WA-Park opgefleurd

Het Willem-Alexander Park wordt komend
voorjaar een ‘kleine Keukenhof’. Dat zal het
effect zijn van het planten van maar liefst
2775 tulpenbollen, een bijzonder gebaar van
de Rotary-afdeling Oosterhout en Regio, afgelopen zaterdag 12 november.
Het sympathieke initiatief heeft een tweeledig doel; ons park
begin 2023 tooien in de frisse voorjaarskleuren rood en geel,
dat ook - hoe toevallig en mooi - de kleuren zijn van de Teteringse vlag. Gelijktijdig wordt er een bijdrage geleverd aan de
internationale bestrijding van polio.
De Rotary heeft een bijzondere binding met Teteringen. De
Dorpsherberg is al heel lang voor vergaderingen van deze
Rotary-afdeling het vaste adres. Het kon dan ook niet anders dan dat de leden de gedaantewisseling van plein naar
park in de gaten kregen. Toen zich in het kader van de poliobestrijdingsactie de gelegenheid voordeed om tulpenbollen te
schenken, werd er al snel aan Teteringen gedacht.
12 November plantten Ben van Schijndel van de Rotary-afdeling Oosterhout en Regio en voorzitter Willem Raaijmakers
van de stichting Willem-Alexanderpark gebroederlijk de eer-

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

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

VACATURE
Zes religieuze instituten in Teteringen op en rondom het terrein van Park Zuiderhout zijn per 01-01-2020 een
formele samenwerking gestart om onder meer personele en facilitaire zaken gezamenlijk te regelen. Vanwege de
afnemende bestuurskracht bij de diverse instituten is gekozen een aparte stichting op te richten, de stichting SART
(Samenwerkende Religieuzen Teteringen).
De nadruk ligt op het ontzorgen van de congregaties.
SART heeft een eigen directie, bestuur en een participantenraad. De bedrijfsvoering is klein van omvang en heeft
daardoor korte lijnen. De diversiteit aan taken en de omgang met de bewoners maakt SART bijzonder in zijn soort.
SART is op zoek naar een

medewerker (m/v) financiële administratie met affiniteit op gebied van HR
voor gemiddeld 8 uur per week (0.22 FT)
Functie-inhoud
- Uitvoeren van administratieve en boekhoudkundige taken. In eerste instantie: inkopen, kas, bank en facturatie.
Daarna uit te breiden met: debiteuren, crediteuren, kamerverhuur, maaltijden, bewoners, personeel en salaris.
- HR-gerelateerde zaken ondersteunen en mede organiseren
- Overige voorkomende werkzaamheden (zoals: niet gangbare bestellingen doen)
Functieprofiel
Boekhoudkundige kennis en ervaring is een vereiste. Werk je secuur en kun je na een inwerkperiode goed zelfstandig werken, dan is deze (bij)baan misschien iets voor jou?
Heb je ervaring met Exact-online en Excel, dan heb je zeker een pré.
Primaire arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden volgens het Rechtspositiereglement van de KNR (www.knr.nl); CAO Rechtspositiereglement
KNR, schaal 45
Secundaire arbeidsvoorwaarden, onder meer
- opname pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)
- eindejaarsuitkering in de vorm van een 13e maand
- thuiswerken mogelijk
- laptop
Duur
Aanstelling is tijdelijk voor de duur van één (1) jaar. Bij gebleken geschiktheid behoort een verlenging van het
contract tot de mogelijkheden.
Reageren
Informatie kunt u inwinnen bij Wybe Adriaansen, hoofd administratie Sart, 0640562928, w.adriaansen@sart.nu
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een korte motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag zo snel mogelijk en kunt u mailen naar de directeur, Arno Heesters: a.heesters@sart.nu
Wij streven ernaar om de vacature per 1 januari 2023 in te vullen.
Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting SART hebben interne kandidaten voorrang.
SART
t.a.v. De heer A.J.H. Heesters (Directeur)
Arnold Janssenlaan 44 - 4847 DK Teteringen

Wil je (beter) leren omgaan met je
computer, tablet of telefoon?
Meld je aan voor één van onze
gratis workshops in ‘t Web!
Workshop Basis tablet/telefoon
Apple
Datum:
Tijd:

24 en 31 november
9.30 – 11.30 uur

Android
Datum:
Tijd:

23 en 30 november
9.30 – 11.30 uur

Digitale zorg
Digitaal dossier huisarts
Donderdag 1 december 13.30 – 15.30 uur
Digitaal dossier ziekenhuis
Donderdag 8 december 13.30 – 15.30 uur

Thuisarts.nl
Donderdag 15 december 13.30 – 15.30 uur
Alle workshops vinden plaats in ‘t Web, Zuringveld 1, Teteringen

Wil je meedoen?
Of heb je een vraag over deze workshop?
Telefoon 06 – 528 138 07
E-mail info@digi-taalhuisbreda.nl

ste tulpenbollen. De donderdag
ervoor waren de rijkelijk gevulde
dozen door Ben al aan Willem
aangeboden.
Het ondersteunen van de strijd
tegen polio, een besmettelijke
ziekte die wordt overgebracht
door een virus en die op Afghanistan en Pakistan na is uitgeroeid,
is een missie die al in 1979 door
Rotary Clubs in de Filippijnen
werd opgezet. Tot 2026 is er nog
ruim 5 miljard dollar nodig om dit
gevaar helemaal uit te roeien.
ONZE VRIJWILLIGERS LACHEND AAN DE SLAG
Een twintigtal vrijwilligers was zaterdag 12 november lachend aan
de slag in ons Willem-Alexander
Park. Ze hadden zich aangemeld
om te helpen met het planten
van 2775 tulpenbollen. Bepaald
geen kleinigheid.
Het leek die dag wel zomer. Dat
had ook een onverwacht nadeel.
Dezelfde nijvere vrijwilligershanden hadden namelijk nog geen
drie weken eerder al het onkruid
gewied, naar zij dachten voor
de laatste keer. Nu moesten
wederom talrijke ongewenste
plantjes worden weggehaald die
gestimuleerd door het bijzondere
najaarsweer hun kop boven het
maaiveld hadden uitgestoken.
Maar ook het najaar liet zich gelden met veel dor blad. De vrijwilligers liepen in het mechanische
blazersspoor van hovenier Ken
Kemerink om de speciale korven
hiermee te kunnen vullen.
Wat opviel deze zaterdag was
het grote enthousiasme waarmee de klus werd geklaard. Allemaal uitgedost in een geel hesje
met op de rugzijde de tekst ‘Vrijwilliger Willem-Alexander Park’
was iedereen gelijk. Er werd zo
soepel samengewerkt alsof,
deze ongeveer gelijke mix van mannen en vrouwen, niet anders gewend was.
Een team waar alle Teteringenaren trots op mogen zijn.
Als erkentelijkheid voor het werk dat zij verrichten, zet onze
website een aantal vrijwilligers met een portretje in de spotlights. Tijdens het werk is er een praatje gemaakt met Yvonne,
Letitia, Faby, Verena, Kees, Michiel, Vincent en Dré om erachter te komen waarom zij vrijwilliger zijn geworden en zoals
vandaag een deel van hun zonnige zaterdag eraan opofferen.
In de antwoorden zitten een paar rode draden. Blijdschap dat
het saaie Willem-Alexander Plein is veranderd in een aantrekkelijk park en daar iets aan willen bijdragen. Wat ook opvalt, is
dat een aantal van hen zich vaker inzet voor vrijwilligerswerk,
of dat al eerder heeft gedaan. Dan is er ook nog het argument
van het sociale contact en de saamhorigheid.

De Huiskamer

Dinsdag 22 november beginnen we om 14.00
uur met ontmoeting. Om 15.00 uur start een inleiding van Renée Fokke over haar eigen ervaring
over de Indische geschiedenis. Na afloop wordt
aan de aanwezigen het geschenkboek van ‘Heel Nederland
leest’ uitgereikt.

Op dinsdag 29 november is er ontmoeting.
Iedere dinsdag is er Huiskamer vanaf 14.00 uur in ‘t Web.
Oh ... kom er eens kijken!

Er kan zoveel meer dan je denkt!
Dit is het motto van de Zonnebloem
Wij willen onze activiteiten gaan uitbreiden en alle
mensen van onze doelgroep iets aanbieden. Immers, iedereen boven de 18 jaar met een beperkte
mobiliteit is bij ons welkom.
Daarom zoeken we mensen die willen meedenken, mee organiseren of willen meedoen aan de nieuwe activiteiten die meer
aansluiten bij de jonge volwassenen die zich niet thuis voelen
bij onze huidige activiteiten. Graag ontwikkelen wij samen met
jou een concept dat aansluit bij jullie wensen.
Wil je er meer over weten, stuur dan een mailtje naar: zonnebloem.teteringen@gmail.com (je krijgt dan sowieso een berichtje terug) en houd de Aller-Lei in de gaten.
Kijk ook eens op www.zonnebloem.nl
Jumbo statiegeldactie november
Het doet ons goed om te zien dat er al statiegeldbonnen in
de box zijn gedeponeerd. Maar er kunnen er nog veel meer
bij. Dus denk nog even aan de Zonnebloem als u het leeg

goed inlevert bij de Jumbo in
Teteringen. Dat zou geweldig zijn, want wij kunnen dan
weer leuke dingen organiseren voor onze gasten.
Alvast hartelijk dank!

Kerstmarkt ‘t Web

Er zijn nog een aantal kerstkraampjes beschikbaar! Heeft
u zin om op deze gezellige
kerstmarkt te staan meldt u
dan aan via ‘t Web of via email: Gertsinnige@ziggo.nl
De kraampjes zijn gratis!

Mamacafé
pleegzorg

Op woensdag 23 november
ben je samen met je kindje
welkom bij ‘t Web. Je kunt
hier andere ouders en opvoeders ontmoeten en de kindjes kunnen lekker spelen en
knutselen. Sterk Huis komt
langs om meer te vertellen
over pleegzorg. Wanneer je
hier interesse in hebt, sluit
dan ook zeker aan.
Sterk Huis is er voor iedereen die vragen en hulp nodig
heeft op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. Ook
pleegzorg valt hier onder. We
starten om 10.00 uur en de
inloop is vrij. Graag zien we
jullie dan!

Vrijwilligers
onderhouden
ruiterpaden

In natuurgebied Vrachelen, eigendom van Defensie en Brabant Water, liggen mooie ruiter- en menpaden. In overleg
met de eigenaren en de gemeente Oosterhout worden
deze paden binnen enkele maanden herkenbaar gemaakt als
knooppuntenroute middels paaltjes. Voorwaarde is wel dat
ruiters en menners hier een aandeel hebben in het onderhoud.
Tevens zijn enkele ingangen van de route ook toegankelijk
gemaakt voor de menners. De rijvereniging Rijdt met Beleid
Teteringen is hier de organisator en zaterdag 12 november is
de eerste groep het gebied in gegaan om de paden met 15
vrijwilligers flink onderhanden te nemen. Na afloop was er een
gezellige goed verzorgde lunch in het clubgebouw van Rijdt
met Beleid.
Komende maanden zal nog een deel breed en hoog gesnoeid
gaan worden. Wil je hier aan meehelpen meld je dan aan op:
onderhoudopenlinie@gmail.com en we berichten je wanneer
we weer het bos in gaan.
Binnenkort wordt in het natuurgebied De Open Linie een
knooppunten route aangelegd van ± 54 km. Het bos van Vrachelen maakt daar onderdeel van uit.
Verder loopt de route via Oosterheide, Cadettenkamp, Dorst/
Seterse bergen, Surae tot aan de Duiventoren. Naast Defensie en Brabant Water werken ook de eigenaren Natuurmonumenten, gemeente Breda en Staatsbosbeheer hieraan mee.
Voor de aanleg en het onderhoud stellen Oosterhout en Breda
een subsidie beschikbaar. Met alle eigenaren zijn hierover afspraken gemaakt waarbij ook het onderhoud geregeld is.

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

zie ook www.ingridmeester.nl
Zoekt u een Sinterklaas-kado? Complete Jumboboeken ‘Breda’, ‘Teteringen’ of ‘Nac Breda’ af te halen
voor € 25,00 p.st. Bel 06 - 22 90 79 92.
Zondag 20 november
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Misdienaars Lonne en Yenthe Fijneman
Intenties
Sjaak Theeuwes; ouders Marinus van Haperen en Maria
Buiks; Jan van Haperen en Toos v.d. Wijngaard; Corrie van Haperen
en Jac v.d. Veeken; Cees de Bie; Joke van Zon e.v. Wim Snoeren;
Jac Zandvliet; Margo Gerritsen; Jos Verdaasdonk.
Donderdag 24 november
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi
Zondag 27 november: Eerste zondag van de Advent
09.30 uur Eucharistieviering - Pater Rian Supardi - Consone
Misdienaars Lonne en Yenthe Fijneman
Intenties
Jan en Riet Berende Damen; Bea Husson e.v.
Rob van Herwaarde; Fer van Assche; Adri Verheijden;
Jules Jansen; Rob Hilders e.v. Helma Taks.

Diverse informatieve
stands in ’t Web
• Wonen met Gemak:
advies over woningaanpassingen,
slimme ideeën, veiligheid, etc.
• Installatiebedrijf Zandberg:
badkamerrenovaties, sanitaire
aanpassingen, trapliften
• Aannemersbedrijf P. Rasenberg:
aanpassingen aan uw woning,
kleine verbouwingen, Politiekeurmerk:
veilig hang- en sluitwerk

Seniorenbeurs en
De Inspiratiebus
Zaterdag 26 november
10.00 - 16.00 uur

• Thebe Extra: omzien naar elkaar, versterken eigen
netwerk, hulp bij zelfstandig wonen, handige hulpmiddelen
bij de dagelijkse activiteiten, wat kan de Ledenvereniging nog
meer voor haar leden betekenen?
• Uw Assistent: regelt hulp aan huis zoals huishoudelijke hulp, gezelschap
en begeleiding, tuin- en klushulp, mantelzorgondersteuning
• Fysiotherapiepraktijk Teteringen heeft op Zuringveld 37 de gehele dag
open huis om kennis te maken met het brede aanbod
• Fysiotherapiepraktijk MyFysio/YourGym: in balans, eGym en wat zij nog
meer aan fysiotherapeutische ondersteuning in huis hebben
• Cesartherapiepraktijk Breda: wat kan de cesartherapeut voor u betekenen
• Kom Erbij! Teteringen en haar partners: presentatie van de activiteiten van
Seniorenvereniging, Vrouwen van Nu, De Zonnebloem, Kruisvereniging,
De Huiskamer, Seniorweb Teteringen, Digitaal meedoen
• Zorg voor Elkaar Breda: het activiteiten- en ondersteuningsaanbod om
langer zelfstandig te blijven wonen
• Thebe Wijkverpleging en Park Zuiderhout: welke ondersteuning kunnen
wijkverpleging en Park Zuiderhout verzorgen in de thuissituatie
• Van Oosterhout bikes & sports: veilig deelnemen aan het verkeer op de
(driewiel)fiets en hoe stap je veilig op en af
• Praktijk Perspectief: psychologische hulp en rouwverwerking
• Service Apotheek Teteringen: dienstverlening op maat

INSPIRATI BUS

Foto Wim Roefs

Zaterdag 26 november

Seniorenbeurs en De Inspiratiebus
10.00 - 16.00 uur | ‘t Web Zuringveld 1 - Teteringen

De campagne Wonen met gemak, die op dit moment nog loopt, wordt op
zaterdag 26 november a.s. afgesloten met een Seniorenbeurs vol informatieve
stands met betrekking tot het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
In De Inspiratiebus kunt u uw licht opsteken over handige en
technische hulpmiddelen. Wilt u de bus bezoeken, dan graag vooraf telefonisch
inschrijven via Zorg voor Elkaar Breda (076 - 525 1502) of digitaal via
www.bredawonenmetgemak.nl

INSPIRATI BUS

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Donderdag 1 december
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 20 en 27 nov. 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. 20 nov. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Zo. 27 nov.: viering in Lucas kerk
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 20 nov. 10.00 uur: dhr. H. de Bruijn.
Zo. 27 nov. 10.00 uur: Ds. O. Grevink; Tilburg.

Uit het pastoraal team
Waar haal jij inspiratie uit? Die vraag werd me onlangs gesteld
en ik moest daar even over nadenken. Er zijn veel zaken die je
kunnen inspireren. Sommigen vinden inspiratie in muziek of in
gedichten. Bidden en zingen…
De preek op zondag kan heel inspirerend zijn, of een gesprek,
dat je zomaar onverwacht met iemand voert en dat je inspireert tot de dingen die je moet gaan doen. Ik werd geïnspireerd tot nadenken, toen iemand mij vroeg: ‘Wat doe jij met
die energietoeslag?’
De energietoeslag die bedoeld is voor mensen die het erg
moeilijk hebben met de hoge energienota’s en die niet kunnen betalen. Maar waarom krijgt iedereen dan die toeslag?
Het blijkt dat de meest snelle en simpele manier om iets uit te
voeren dan is, om hem maar aan iedereen te geven, ook als
je het niet echt nodig hebt. Dat inspireerde me in elk geval tot
nadenken over wat je echt nodig hebt en wat je maar gewoon
accepteert. Hopelijk wilt u er zelf ook eens over nadenken en
wie weet tot welke inspirerende gedachte dat allemaal kan leiden.
Trudy Gerritsen van Lin
Familiezondag
Zondag 27 november om 09.30 uur start de eerste Familiezondag nieuwe stijl in de Michaelkerk.
Met de Familiezondagen willen we gezinnen en hun familie
ontmoeten en betrekken bij het geloof en kerkelijk gebeuren.
Zoals eerder al is aangekondigd zullen deze zondagen een
belangrijke rol krijgen in de voorbereiding naar de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Vanuit deze Familiezondagen
zullen de kinderen die deze sacramenten willen ontvangen,
samen met hun familie catechese krijgen. Als een kind of jongere op een gegeven moment voldoende basis heeft en weet
wat het betekent om deze sacramenten te ontvangen dan zal,
samen met de pastores gekeken worden wanneer de plechtigheid kan plaatsvinden. Kortom een hele andere weg naar
het ontvangen van deze sacramenten waarbij men hoopt dat
er voldoende kennis mag komen waaruit het geloof verder
kan gaan groeien.
Nog even over 27 november, het is dan ook de zondag van
de eerste Advent waar uiteraard aandacht aan besteed zal
worden. Advent wat betekent dat nou en hoe vier je dat met
je gezin? We willen hierbij stilstaan terwijl we met de gezinnen
adventskransen gaan maken. Per gezin zullen er twee Adventskansen gemaakt worden één mag men mee naar huis
nemen en de tweede is om weg te geven.
Zo hopen we met elkaar weer een mooie en gezellige opstart
te maken van de Familiezondagen.

D e v o l g e n d e A l l e r- L e i
verschijnt op
30 november a.s.
Mocht u met uw gezin naar de Familiezondag willen komen
dan vragen wij u voor deze keer op te geven, dit in verband
met het inkopen van de materialen voor de Adventskrans. U
kunt dit doen op dit emailadres: teamassistent@augustinusparochiebreda.nl of bij het secretariaat van uw parochiekern.
Wij hopen u zondag 27 november om 9.30 uur in de Michaelkerk te mogen verwelkomen!

Concert Novafonie

Vocaal Ensemble Novafonie o.l.v. dirigente Alice Roes geeft
op zondag 27 november om 14.30 uur een concert in de
concertzaal van de Nieuwe Veste (Molenstraat 6) te Breda.
Op het programma staat het Requiem van John Rutter met
instrumentaal ensemble en sopraan Cécile Creusen. Verder a
capella koorwerken van Bairstow, Diepenbrock, Gjeilo, Grandage, Jenkins, Nystedt, Stanford, Wood.
Kaarten à €15,- zijn verkrijgbaar aan de zaal van de Nieuwe
Veste of per e-mail: novafonie@gmail.com
Meer info op novafoniebreda.nl

Inzameling Douwe Egbertspunten

De actie die in de beide voorgaande jaren 4.725.650 DEpunten opleverde en daarmee 9.700 pakken koffie voor de
Voedselbank, wordt dit jaar natuurlijk voortgezet. Vanaf maandag 21 november zetten Bredase Lions de DE-punten inzameldozen weer klaar in de winkels van Albert Heijn en Jumbo
in Breda. Ook komt er, evenals vorig jaar, weer een doos te
staan bij Jumbo in Teteringen, deze keer in de tijdelijke aanbouw aan de Scheperij.
In de inzameldozen kunnen de mensen, die dat willen, weer
hun DE-punten doneren voor het goede doel, Koffie voor de
Voedselbank Breda.
Dus als u ergens nog DE-punten heeft liggen, zou u die dan
in een van de inzameldozen willen doen? De Voedselbank is
er u erg blij mee. Koffie is immers duur en goed houdbaar,

waardoor het meestal niet te vinden is in de Voedselbankpakketten. Door deze inzamelactie van Douwe Egbertspunten
kan de Voedselbank nu iets extra’s doen voor haar klanten.
De actie wordt gevoerd door de Lionsclubs Breda De Zuidelijke Baronie en Breda Host. Dit in nauwe samenwerking met
de Voedselbank Breda. De actie loopt tot 16 januari 2023.
Breda krijgt er een uniek jeugdorkest bij

Musicaja Impro Kinder Orkest

Zit je op muziekles? Super leuk! Maar waarschijnlijk maak je
dan meestal muziek in je eentje. Terwijl het nou juist zo leuk
is om samen te spelen. Helemaal als je daar ook nog je eigen
muzikale ideeën en creativiteit in kwijt kan. Musicaja start met
een nieuw en bijzonder orkest voor kinderen die op muziekles
zitten: het Musicaja Impro Kinder Orkest (MIKO).
In dit orkest maken we alle muziek zelf! We spelen niet van
bladmuziek maar we leren als groep muziek te improviseren
en componeren, o.a. vanuit de Kobranie methode. Kinderen
vanaf 8 jaar die al minimaal een jaar muziekles volgen kunnen
hier aan mee doen. Viool, piano, drum, blokfluit, trompet, harp
... alles mag, want in dit orkest denken we niet in ‘klassiek’ of
‘pop’.
Het orkest staat o.l.v. Caja van der Werff, die zeer ervaren is in
het werken met kindergroepen. Caja is niet alleen zangeres/
zangdocent en dirigent maar speelt zelf ook piano, dwarsfluit
en contrabas.
Ter introductie start Musicaja op 22 november in het Belcrumhuis met een cursus van 4 lessen op dinsdag van 16.20 tot
17.10 uur. In deze pilot gaan we stapsgewijs leren improviseren en samen spelen en maken we meteen al onze eerste
muziekstukken. Aan het eind geven we een kleine presentatie
aan de ouders.
Kijk voor meer info en aanmelden op www.musicaja.nl/miko
of stuur een mailtje naar info@musicaja.nl

Studiekring!

Heb jij zin om iets totaal nieuws op te pakken? Wil je je geest
fit en gezond houden en nieuwe mensen ontmoeten? Sparren
met anderen over wat je écht bezighoudt? Kom dan naar de
studiekring.
Wat is een studiekring?

Een studiekring is een vaste groep van tien tot vijftien mensen die één keer in de twee weken bij elkaar komt om zich
te verdiepen in interessante thema’s. De bijeenkomst duurt
twee uur en bevat een ‘rondje actualiteiten’, er wordt een
onderwerp gepresenteerd en er is ruimte voor het delen van
inzichten. Het onderwerp wordt door één van de leden van
de studiekring voorbereid en gepresenteerd. De keuze van
het onderwerp is vrij en wordt met elkaar bepaald. Vaak heeft
het onderwerp betrekking op eigen hobby’s en interesses, of
opgedane kennis en ervaring.
Het is een laagdrempelige activiteit waar persoonlijke verrijking, geestelijk actief zijn, gezelligheid en ontmoeting samen
komen en centraal staan.
Leven lang leren
Bibliotheek Nieuwe Veste wil mensen graag stimuleren om
zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Het opzetten en
ondersteunen van een studiekring sluit hierbij aan. De bibliotheek is een aantrekkelijke, veilige omgeving om samen te
komen en kan de studiekring verrijken met haar collectie. De
bibliotheek maakt je rijker!
Oud worden, jong blijven
In november lezen we met elkaar hetzelfde boek tijdens de
campagne Nederland Leest. Bezoekers van de bibliotheek
krijgen dan een boek cadeau. Dit jaar is het geschenkboek
‘Mevrouw, mijn moeder’ van Yvonne Keuls. Een ontroerend
verhaal over ouder worden.
Rondom het thema ‘Oud worden, jong blijven!’ zijn er diverse
activiteiten georganiseerd, waaronder de informatiebijeenkomst over studiekringen. Het accent ligt op geestelijk fit blijven en blijven participeren.
Voor meer informatie over Nederland Leest en het programma kun je kijken op www.bibliotheekbreda.nl/s/nederlandleest2022

Bredase Smaakmakers

Met een unieke samenwerking tussen Restaurant Porta Sud,
Curio en De Rooi Pannen is deze week de vierde editie van
de Bredase Smaakmakers afgesloten. Samen zorgden zij dat
zowel de nieuwbenoemde Smaakmakers als die van de afgelopen drie edities genoten van een onvergetelijk diner bij
Brack. Het was de eerste keer dat verschillende partners uit

Onze vrijwilligers lachend aan de slag
de stad samenwerkten aan het Smaakmakersdiner.
Studenten van de Curio Cas Spijkers Academie lieten hun
creativiteit zien bij het bereiden van de gerechten voor het diner, terwijl gastheren en -vrouwen van De Rooi Pannen de
bijzondere Bredanaars hartelijk ontvingen en zorgden dat het
hen aan niets ontbrak. Een mooie samenwerking!
Bredase Kruidenmix
De elf Bredase Smaakmakers die in de loop van dit jaar zijn
benoemd, werden allemaal gekoppeld aan een kruid, afgestemd op hun persoonlijke eigenschappen. Chef-kok Ralph
Geerts van restaurant Porta Sud stelde met deze kruiden een
Bredase kruidenmix samen die volgens hem “verfrissend’ is
‘met een beetje pit’.

Willem Alexander Park opgefleurd

Foto’s op de schakelkast

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 WillemAlexanderplein 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
De Curiostudenten bedachten recepten waarin kruiden uit de menwerkingen leiden tot creatieve ideeën en bijdragen aan
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AKV De Sikken 2023

Breda een aantal Bredanaars tot Smaakmaker benoemden.
Inwoners die kleur en smaak toevoegen aan de stad, zich inzetten voor anderen en van Breda een mooiere plek maken.
Burgemeester
Han Olden Paul Depla die met enkele wethouders aanwezig was bij het diner, benadrukte blij te zijn met de SmaakmaSecretaris
Willem
Alexanderpark
kers
die ‘met S<ch<ng
hart voor de
stad impact
maken.’
Volgens directeur Hildegard Assies van Breda Marketing laat
deze editie van het Smaakmakersdiner zien dat nieuwe sa-

S

Breda Marketing daagt Bredanaars uit om zelf creatief aan
de slag te gaan met de Bredase Kruidenmix en een eigen
Smaakmakersgerecht te maken. Wie mee wil doen, kan op
donderdag 17 november een potje kruidenmix afhalen bij
de bakfiets van Breda Marketing. Die staat tussen 16.00 en
18.00 uur voor het Stadhuis op de Grote Markt. De inzender
van het meest creatieve recept wint een dinerbon. Meer details over de actie vind je op www.bredasesmaakmakers.nl

