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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
GEZONDHEID- EN PRAKTISCHE INFORMATIE TETERINGEN IN HANDIG OVERZICHT
Het overzicht is weer bijgewerkt en beschikbaar. Alle vormen van gezondheidszorg worden erin aangegeven maar
ook praktische informatie over het Dorpsplatform, de Dorpsraad, elkaar ontmoeten, bibliotheek, kerken, gemeente
Breda, politie, etc. (https://dorpsraad-teteringen.nl/wp-content/uploads/2022/10/221006-Sociale-kaart.pdf)
PARKEERPLAATS SCHEPERIJ VEILIGER
Vanaf maandag 31 oktober zijn de werkzaamheden gestart om de parkeerplaats van de Scheperij veiliger te maken. Dit betreffen aanpassingen om het autoverkeer beter te laten verlopen, de aanduidingen te verbeteren en de lichtmasten
op het net aan te sluiten. Nu het al eerder donker wordt is dat van belang.
KPN GLASVEZELKABEL AANLEGPERIKELEN KRIJGT VERVOLG
De oproep van de Dorpsraad in de laatste Aller-Lei heeft zijn uitwerking niet gemist. Een aantal klachten zijn bij het secretariaat
binnengekomen. Vooral klachten die betrekking hebben op het dichtmaken van de kabelgoot na aanleg. Op verschillende
plaatsen ligt de bestrating niet vlak waardoor gevaar ontstaat om erover te struikelen. Vooral voor de ouderen is dit een extra
handicap. De gemeente heeft op ons aandringen overleg gehad met KPN en haar onderaannemers. Zijn er nog zaken te melden schroom niet die via secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl te melden.
NIEUWBOUWINITIATIEF APPARTEMENTEN KRIEKENSTRAAT
In samenwerking met de Gemeente Breda gaat woningcorporatie Alwel de eerste stappen zetten om sociale huurwoningen te
bouwen in de Kriekenstraat. Om precies te zijn: op het grasveld tegenover ‘de Mandt’ in de Bouverijen. Het is altijd al de bedoeling geweest op deze locatie woningen te bouwen. Huurprijzen tot maximaal € 763 per maand. Vooralsnog wordt gedacht
aan 26 appartementen in 4 bouwlagen en 45 tot 70 m2 woonoppervlak. De planning is om de grond nog dit jaar aan te kopen
en in 2023 het bestemmingsplan en de aanbesteding te realiseren. In 2024/2025 zouden de eerste woningen kunnen worden
betrokken. Extra parkeerplaatsen, verbeterde verkeercirculatie en veiligheid ter plaatse, krijgen aandacht. Voor meer informatie
over dit voornemen kun je terecht op de website van www.alwel.nl en bij vragen is het mailadres mandt@alwel.nl.
JE KOOPT TOCH OOK LOKAAL?
Voor het behoud van onze middenstand is ‘kopen’ bij onze eigen ondernemers van groot belang. Met beide ‘grote’ steden
Breda en Oosterhout in de buurt is het ook voor hen niet altijd eenvoudig het hoofd boven water te houden. Niet alleen zorgen
ze voor onze dagelijkse behoeften, ze steunen vaak, op grote schaal, ook organisaties, verenigingen en activiteiten in ons dorp.
Dorpsblad ‘de Aller-Lei’ wordt grotendeels door hun advertenties in stand gehouden. Ze hebben zelfs een AED defibrillator
geschonken aan ons dorp. Die hangt op de Haenenburg 22. De Teteringse Ondernemers Vereniging TOV heeft ca. 35 leden.
Je kunt ze allemaal vinden op de website van TOV: www.tov-teteringen.nl
Op 17 november is er een kennismakingsbijeenkomst van nieuwe leden. Meer info: info@tov-teteringen.nl

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
WETHOUDER BEZOEKT DORPSRAAD TETERINGEN
Op 13 december bezoekt onze wethouder Jeroen Bruijns
de Dorpsraadvergadering in ’t Web voor een nadere kennismaking. Hij is o.a. wethouder voor Wijkaanpak en Openbare
ruimte. Op het gebied van de openbare ruimte gebeurt in ons
dorp veel. Heb jij een vraag die je aan hem zou willen stellen?
Stuur die dan naar: secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl
SENIOREN EN VEILIGHEID
Onder deze naam heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een folder samen gesteld. Onderwerpen als cyber oplichting, online veiligheid en veilig wonen worden daarin uitgebreid behandeld (af te halen op Echbronk 1 te Teteringen).
DE DIGITALE ALLER-LEI is nog uitgebreider dan de gedrukte uitgave. Als je die wilt ontvangen ga naar secretariaat@
dorpsraad-teteringen.nl en geef je op.

Seniorenbeurs en de Inspiratiebus

Als afsluiting van de campagne ‘Wonen met Gemak’, wordt
op zaterdag 26 november een Seniorenbeurs gehouden in
en rondom ’t Web. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn er in ’t
Web diverse informatieve stands met betrekking tot het zo
lang mogelijk zelfstandig blijven wonen: woningaanpassingen; praktische hulpmiddelen; slimme technologie; zorg- en
dienstverlening thuis; actief blijven en meedoen; veilig deelnemen aan het verkeer. Standhouders zijn o.a.: Wonen met Gemak, Installatiebedrijf Zandberg, Aannemersbedrijf P. Rasenberg, Thebe Extra, Park Zuiderhout, Thebe Wijkverpleging,
Uw Assistent, Fysiotherapie Teteringen (open huis Zuringveld
37), MyFysioYourGym, Cesartherapie Breda, Kom Erbij! Teteringen, Zorg voor Elkaar Breda, Van Oosterhout bikes &
sports, Praktijk Perspectief.
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 (tel.:
076 - 5251502) of digitaal via www.bredawonenmetgemak.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

Park Zuiderhout nodigt u uit

Themadiner: Mosselen!
Iedere tweede en vierde donderdag van de
maand kunt u aanschuiven bij het themadiner.
Op 10 en 24 november staan er mosselen op
het menu en u bent weer van harte welkom! Om
17.00 uur ontvangen we u dan in een sfeervolle Bieënkorf
waar ons gastronomisch team u verwent met een heerlijk
driegangendiner. De kosten voor het diner zijn €22,50 incl. 2
drankjes naar keuze. Reserveer uw plaats bij het serviceteam,
tel.: 076-5784000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl
Ge-dicht-er-bij
De luxe van een goed gesprek aan de hand van gevarieerde
gedichten. Misschien ook iets voor u? Voor wie zich met gelijkgestemden in gedichten wil verdiepen, is er in Park Zuiderhout de club Ge-dicht-er-bij. Zowel bewoners van Park
Zuiderhout als andere belangstellenden nemen hieraan deel.
Ook u bent van harte welkom, elke laatste donderdag van de
maand van 10.00 tot 11.00 uur in De Bieënkorf. Voor meer
informatie en aanmelding, e-mail: zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl of tel.: 076-5784000.
Levenskunst Zuiderhout: concert Duo Appassionata
Zondag 13 november is er een extra bijeenkomst van Levenskunst Zuiderhout. Er vindt dan een bijzonder concert plaats
om 14.30 uur in de kapel van Park Zuiderhout. De cellist
Tomáš Nývlt uit Oud Gastel en de Oosterhoutse pianiste Marie Louise Schwab-van Doornum - beide professionele musici
- vormen samen het Duo Appassionata. Sinds 1998 werken
zij samen en geven zij regelmatig concerten. Duo Appassionata maakt muziek met hun hart, met passie. Dit zult u zeker
ervaren tijdens dit concert.
Grand Café
Ons Grand Café, met prachtig uitzicht op de mooie binnentuin, is dagelijks geopend van 14.30 tot 17.30 uur. We
verwelkomen u graag voor een kopje koffie, drankje, kleine
versnapering of ijsje.

De Huiskamer

Dinsdag 8 november beginnen we om 14.00 uur
met ontmoeting en om 15.00 uur start Hans de
Vaan zijn tweede lezing over de Bredase riolering.
Op 15 november beginnen we om 14.00 uur met
ontmoeting. Om 15.00 uur begint een lezing met als thema:
Breda Leest. Lezen is van alle tijden en voor alle leeftijden.
Wat men leest en de manier van lezen kan verschuiven. Bij
voorbeeld van papier naar digitaal. U ontdekt nieuwe mogelijkheden. Informatiespecialist David Janssen van De Nieuwe
Veste gaat hierover graag met u in gesprek.
Iedere dinsdag is er Huiskamer vanaf 14.00 uur in ‘t Web.

Zonnebloem Teteringen

Draagt u de Zonnebloem een warm hart toe? Doneer dan uw statiegeldbon van deze maand in de
box bij de Jumbo in Teteringen. Met uw bijdrage
kunnen wij mooie activiteiten organiseren en onze
gasten extra verwennen. Alvast hartelijk dank!

Dorpsloop Teteringen

Bedankt voor al uw stemmen!
De Stichting Dorpsloop Teteringen deed dit
jaar mee aan de actie Rabo Clubsupport 2022.
Medio oktober zijn de uitslagen bekend gemaakt. De Dorpsloop heeft het mooie bedrag
van €675,26 ontvangen. Hartelijk dank aan de
Rabobank en aan iedereen die op ons heeft gestemd!

Leger des Heils zoekt collectanten

Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Teteringen voor de jaarlijkse collecteweek van 27 november t/m 3
december 2022. Aanmelden kan bij André van den Berg, tel.:
06-28396913 of via e-mail: anjamaci@ziggo.nl

ÉCHT LEREN GOLFEN
DOE JE BIJ...
LANDGOED BERGVLIET

GOLFLESSEN
KENNISMAKING

PRIVÉLES
GOLFCLINIC
MASTERCLINIC
ZOMER/WINTER
GROEPSLESSEN

ONZE PRO'S STAAN
VOOR JE KLAAR!

WWW.LANDGOEDBERGVLIET.NL/GOLFLESSEN

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

Expositie Kerststallen

De invoering van de kerststal wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi, die in het jaar
1223 in Greccio (Italië) een ‘levende’ kerststal liet
maken. Hij heeft de kerststal zoals wij die nu kennen beïnvloed. Daarvóór werd namelijk op kerstdag een kribbe geplaatst op of naast het altaar
tijdens de Heilige Mis. Spoedig kwamen daar meerdere figuren bij. De vereniging Teterings Erfdeel organiseert op zondag
13 november (en op 20 en 27 november) een expositie met
kerststallen en kerstattributen in museum de Stee
Een aantal mensen heeft intussen aangegeven hun kerststallen en verdere attributen in het museum te willen exposeren.
Een van hen, Trude Meuldijk, heeft wel een heel bijzondere
verzameling. Geboren in het protestante Drenthe had zij nog
nooit van een kerststal gehoord. Op een gegeven moment
kocht ze een klein stalletje bij de Hema dat echter in het niet
viel bij de vele kerstfiguren bij de buren op de vensterbank.
Nadien kocht zij de volgende jaren grotere kerststalletjes, die
uiteindelijk hebben geleid tot haar imposante verzameling.
Thans staan er thuis na sinterklaas iets meer dan 200 stalletjes, uit diverse landen. U kunt deze mooie uitstalling bezichtigen van 14.00 uur tot 16.00 uur in museum de Stee.
Naast de expositie van deze kerststallen kunt u natuurlijk ook
de eigen erfgoederen van Teterings Erfdeel bekijken.
De entree voor beide exposities bestaat uit een vrijwillige bijdrage ten behoeve van de instandhouding van het Erfgoed.
Onze website vindt u onder www.teteringserfdeel.nl
Raboclubactie
Het bestuur van de Vereniging Teterings Erfdeel bedankt hierbij alle mensen die dit jaar op ons hebben gestemd bij de
gehouden Rabo-clubsupport. We mochten van de Rabobank
een bedrag van € 675,26 ontvangen. Wij gaan er voor zorgen
dat dit bedrag een passende bestemming zal krijgen bij het
onderhoud van ons erfgoed en het organiseren van activiteiten. Mogen wij ook in 2023 op u rekenen?
U kunt stemmen op de verenigingen in Teteringen als u lid
bent van de Rabobank en u bankiert bij deze bank. Indien u
nog geen lid bent, het aanmelden is gratis.

René van Kooten
meets Euphonia

zeker met de komende feestdagen in zicht! Wat u kunt verwachten? Speelgoed voor zowel binnen als buiten, maar ook
spelletjes, puzzels, knuffels, kinderboeken en verkleedkleren.
Neem voldoende contant geld mee, pinnen is helaas niet mogelijk. Graag tot ziens op de speelgoedmarkt!

Seniorenkoor Cantabile Plus

Op 6 november 2022 om 15.00 uur geeft
Harmonie Euphonia ter ere van haar 90-jarige
jubileum een concert in het Chasse Theater
(Breda). Dit concert zal in samenwerking zijn met niemand
minder dan René van Kooten, bekend van musicals zoals
Aida, Sweeney Todd en Les Misérables.
Wilt u dit spraakmakende concert niet missen? Koop dan nu
uw kaarten op www.chasse.nl

Het gemengd seniorenkoor Cantabile Plus zal op zondag 6
november 2022 haar najaarsconcert uitvoeren o.l.v. dirigent
Maria Kuijpers-van Leeuwen. Het concert wordt gegeven in
de Sint-Willibrorduskerk om 16.00 uur, eindtijd ± 17.30 uur.
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.
De kaartverkoop à €10,00 p.p. is aan de ingang van de St.
Willibrorduskerk. U kunt contant betalen of pinnen.

Speelgoedmarkt in ’t Web

Kom zingen bij Consonne!

De wijk Waterdonken ruimt op en u kunt voor een koopje leuk
en mooi tweedehands speelgoed voor kinderen scoren tijdens de 2e editie van de speelgoedmarkt in ‘t Web op vrijdag
4 november 2022 van 19.30 tot 21.30 uur. Bent u nog op
zoek naar een cadeau voor bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst of
voor de verjaardag van een kind? Kom gezellig langs om een
kijkje te nemen of er iets tussen zit voor u. De markt is gratis
toegankelijk en een initiatief van ouders uit de wijk Waterdonken, die thuis mooie en nette spullen hebben liggen die ze niet
meer gebruiken. Spullen die in goede staat zijn en waarvan
het zonde is om deze zomaar weg te doen. Zij maken er heel
graag weer andere ouders, maar vooral kinderen, blij mee -

Consonne is een klein en gezellig kerkkoor. Ze repeteren eens
in de 2 weken op woensdag en zingen eens in de 4 weken
bij de kerkdienst in Teteringen. Ze zijn op zoek naar nieuwe
leden (alle stemmen). Ze zingen moderne, kerkelijke vierstemmige liederen in het Nederlands en Engels. Hun leeftijd ligt
tussen de 45 en 60 jaar. Ze hebben een vaste dirigent en pianist. Kom vrijblijvend repeteren, je bent van harte welkom! De
eerstvolgende repetitie is op 9 november van 19.00 tot 20.30
uur in de ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk. Stuur
even een mailtje naar de secretaris: mevanbaar@kpnmail.nl
Binnenkort gaan ze repeteren voor de kerstnachtmis. Je kunt
je ook aanmelden om alleen met de kerst mee te zingen!

APOTHEEK TETERINGEN
G e n e e smiddelen

Willebrordstraat 5
4847 RJ Teteringen
T 076-5711444
apotheekteteringen.leef.nl
info@apotheekteteringen.nl

Bloemisterij

TANKPUNT BV
Ta n k st a t i on

Hoolstraat 44 - 4847 AD Teteringen
T 076-5870856 - bloemisterijaarts.nl
bloemisterijaarts@ziggo.nl

T 076- 5935985
ta nk p unt. nl
i nf o@ ta nk p unt. n l

Koop Lokaal
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

ICKERS

Café en zaalverhuur

Studiecoach - trainer
en/of interim-manager

Willem Alexanderplein 4
4847 AL Teteringen - 076-5713202
dorpsherbergteteringen.nl

Platte Akker 105-4847 KN-Teteringen
06-39323554 ickers.nl info@ickers.nl

OP ZOEK NAAR EEN
CADEAUTJE VOOR
SINTERKLAAS OF DE KERST?

GROTE UITVERKOOP

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

POTTERIE - GLASWERK
SIERADEN EN CADEAU-ARTIKELEN

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

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

KERKNIEUWS
WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203

Zondag 6 november
09.30 uur Eucharistieviering
Rian Supardi - Willebrordkoor
Misdienaars
Matthijs en Suzanne Kemerink
Intenties Toon van Haperen e.v.
Nellie de Jong; Petra de Jong;
Kees Balemans; Piet Wirken;
Harry v.d. Velden e.v. Cor Rutten;
Jac Zandvliet; Martien Klijnen;
Marianne Hoeben e.v. Frans Oomen; Cees de Bie; Henk Roeling;
Chris Reesink; Sander Langen.
Donderdag 10 november
08.30 uur Rozenhoedje bidden
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 13 november
09.30 uur Woord- en Communieviering - Liturgie - overw. L.
Epskamp - Willebrordkoor
Intenties Karel v. Lieshout; Fer
v. Assche; Adri Verheijden; Rob
Hilders; Jules Jansen; Anton
Verschueren; Dina Peeters en
Jan Bastiaansen; Jo en Anneke
Maassen-v.d. Heijden
Donderdag 17 november
Allerheiligen
08.30 uur Bidden Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 06 en 13 nov. 11.00 uur:
Eucharistieviering.
Vieringen Protestantse
Gemeente, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 06 nov.: viering in Lucaskerk.
Zo. 13 nov. 10.00 uur: Ds. Berflo.
Vieringen Protestantse
Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 6 nov. 10.00 uur: Ds. Heetderks
Zo. 13 nov. 10.00 uur: Ds. Vlieger

IVN Vogel-wandeling Binnenpolder Terheijden

Zondagmorgen 6 november maken de gidsen van
IVN Mark & Donge een vogelwandeling in de Binnenpolder te Terheijden. Ze gaan vogels spotten die op weg
zijn naar de voor hen ideale winterstek.
Nu de winter in aantocht is gaan veel vogels op reis. Ze vertrekken uit hun broedgebieden in het noorden en oosten van
Europa en gaan op weg naar het warme zuiden. Niet alle vogels gaan zo ver. Veel vogels kiezen ervoor om als wintergast
te genieten van het milde klimaat in ons land. Een van die
overwinteringsgebieden is de Binnenpolder van Terheijden.
Het was eeuwenlang een moerassig boezemgebied dat agrarisch onbruikbaar was. In droge zomers kon er hooi worden
geoogst. Ontwatering was moeilijk vanwege de voortdurende
aanvoer van kwelwater. Zo ontstond een vrijwel ongerept natuurgebied met een uitbundig vogelleven, een paradijs voor
weide- en watervogels.
Neem een verrekijker mee en kom kijken naar de vele soorten vogels. De vogelwandeling start om 10.00 uur en duurt ±
twee uur. Als u mee wilt wandelen, moet u vooraf inschrijven
via onze website. U ontvangt daarna een bevestiging via email met daarin de startlocatie.
Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

De volgende Aller-Lei
verschijnt op 16 november a.s.
Pianoles: Ingrid Meester, Lange Weide 185 - Breda
T 076-5416122/06-16536363, e-mail: ingrid.meester@gmail.com

zie ook www.ingridmeester.nl

Gezocht: hulp in de huishouding
3 à 4 per week in Teteringen. Interesse?
Dan kun je bellen, mob.: 06 - 14653120.
WOONRUIMTE GEZOCHT voor jong stel
klein appartement of studio, tel: 06 13 70 59 53
7 t/m 13 november: Week van de Mantelzorg

Gratis activiteiten mantelzorgers

Kijk voor het hele programma op www.stib-breda.nl/weekvandemantelzorg en meld je gratis aan. Alle mantelzorgers in
de gemeente Breda zijn van harte welkom! Wees er snel bij,
want vol = vol.

IVN Vogelwandeling
Binnenpolder Terheijden
KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Uit het pastoraal team
In deze tijd van meer leeglopende kerken en sluiting ook van
kerken, is het WJD (Wereld Jongeren Dagen) Kruis in ons land
aan het rond trekken. Paus Johannes Paulus II heeft in het
jaar 1985 alle katholieke jongeren opgeroepen om samen te
komen om hun geloof samen te vieren.
De WJD, de Wereld Jongeren Dagen, worden eens in de drie
jaar gehouden.
In het jaar 2023 worden de WJD in Lissabon, in Portugal gehouden waar vele katholieke jongeren vanuit de hele wereld
samenkomen voor gebed, gesprek en ontmoeting. Ter voorbereiding van deze geweldige gebeurtenis is het WJD Kruis
in ons land aangekomen. Het kruis is geen symbool van verlies maar van overwinning. Door het kruis hebben wij verlossing ontvangen door Jezus. Op 22 oktober was het bisdom
Breda aan de beurt om het kruis te ontvangen. Het was een
spannende week voor de jongerenbegeleiders omdat ze geen
weet hadden hoeveel jongeren er zouden komen. Ze hadden
al hun krachten gebundeld om jongeren bij elkaar te brengen. Het was een verrassing, kijkend en afwachtend. Gelukkig, op de dag zelf waren er meer dan 30 jongeren vanuit
Breda, Roosendaal en Oosterhout samengekomen om eer te
brengen aan het kruis. De jongeren ontvingen het kruis bij het
bisdom kantoor. In processie gingen ze door enkele straten
van Breda naar de kathedraal. Voorbijgangers en mensen op
caféterrasjes bekeken ons met verbazing en vol vraagtekens.
In de kerk, na een kort moment van gebed, kregen de jongeren de opdracht om naar buiten te gaan en op straat mensen
uit te nodigen om een kaarsje in de kerk te branden en hun

intenties op te schrijven. Enkele jongeren bleven in de kerk in
gebed. Binnen anderhalf uur waren er 250 kaarsen opgestoken door kinderen, jongeren en ouderen. Er was veel behoefte
bij de mensen om een kaarsje te branden ondanks dat ze niet
meer zo veel bij de kerk betrokken zijn. Het geeft ze hoop voor
de toekomst. Daarna gingen de jongeren, het kruis dragend,
naar de Michaelkerk. In de Michaelkerk vierden ze samen de
Eucharistie. Na afloop gingen ze samen eten en hun leven delen. Het was zo fijn te zien hoe jongeren met elkaar in gesprek
gingen en hun persoonlijke verhaal vertelden.
Persoonlijk vond ik het vooral ook fijn om jongeren samen te
zien én te zien hoe ze hun geloof beleven en vieren. Voor de
beroepskrachten is het een grote uitdaging om juiste manieren
te zoeken om jongeren in deze tijd aan te spreken. Ik hoop dat
het Kruis van de Heer vele jongeren inspireert om de vreugde
van ons geloof te ontdekken. Pater Richard Lobo SVD
Verslag van ad limina
De Nederlandse bisschoppen gaan van 7 t/m 12 november
2022 op Ad Limina bezoek. Katholiekleven.nl, het mediakanaal van de Nederlandse bisschoppen, zal hiervan verslag
doen met video’s die worden geplaatst op de website en YouTube. Bisschop Liesen is niet bij het Ad Limina aanwezig.
Het Latijnse woord ‘limina’ betekent: drempels. ‘Visitatio ad
limina apostolorum’ betekent letterlijk een pelgrimage naar de
drempels van de apostelen. Met deze drempels worden de
graven van de apostelen Petrus en Paulus bedoeld. Katholiekleven.nl zal verslag doen van de eucharistievieringen en
de pelgrimage die het Ad Limina bezoek is. De Nederlandse
bisschoppen zullen een ontmoeting hebben met de paus als
opvolger van de apostel Petrus en zij zullen verschillende dicasteries bezoeken in Rome. Ook daarvan zal Katholiekleven.
nl verslag doen.
Het is een eeuwenoud gebruik dat bisschoppen de graven
van de apostelen in Rome bezoeken. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) wordt dit bezoek door de bis-

WIJK
waterdonken
ORGANISEERT EEN

SPEELGOEDmarkt
VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022
19.30 - 21.30 UUR
'T WEB IN TETERINGEN
GRATIS ENTREE

TWEEDEHANDS
binnen speelgoed
bUITEN SPEELGOED
SPELLETJES
PUZZELS
KNUFFELS
KINDERBOEKEN
VERKLEEDKLEREN

adres: zuringveld 1 4847 KS TETERINGEN

Willem Alexander Park
schoppen van een kerkprovincie gezamenlijk afgelegd.
In een reeks video’s blikten de bisschoppen deze zomer al
kort vooruit op het Ad Limina bezoek. De interviews met de
bisschoppen verschenen in het verlengde van de diocesane
fase van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk:
communio, participatio, missio’ (2021-2023). Bekijk de video’s op ‘Synodale Kerk: Vijf vragen aan de Nederlandse bisschoppen’ (de vraag naar het Ad Limina bezoek is telkens de
laatste vraag in elke video).
Update: Publicatie Ad Limina rapport
Op vrijdag 28 publiceerde de Nederlandse Bisschoppenconferentie het Ad Limina rapport. Dit rapport biedt een overzicht
van de situatie in de Nederlandse Kerkprovincie. Thema’s uit
dit rapport worden besproken tijdens het bezoek dat de bisschoppen van 7 tot en met 13 november aan de graven van
de apostelen Petrus en Paulus en aan paus Franciscus in
Rome brengen.

Leger des Heils zoekt collectanten
Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Teteringen
voor de jaarlijkse collecteweek van 27 november t/m 3 december 2022. Alleen met behulp van vrijwilligers is het voor de
organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.
In deze complexe tijden, waarin armoede en uitsluiting als gevolg van economische omstandigheden steeds vaker voorkomen, is financiële hulp harder nodig dan ooit. Steeds meer
mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt
het alleen. Het Leger des Heils zet alles op alles om zorg en
ondersteuning te kunnen blijven bieden, want de behoefte
aan contact en directe hulp blijft enorm.
Het Leger des Heils heeft door heel Nederland meer dan honderd buurthuiskamers; bedoeld voor de directe omgeving en
toegankelijk voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor
een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal)
gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Op steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.
Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit
isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet. In deze
buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar leren kennen,
waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt.
Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften
en donaties. De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig.

Aanmelden kan bij André van den Berg, tel.: 06-28396913 of
via e-mail: anjamaci@ziggo.nl
7 t/m 13 november: Week van de Mantelzorg

Gratis activiteiten mantelzorgers

Eén op de drie Nederlanders van 16 jaar en ouder geven mantelzorg. Speciaal voor alle mantelzorgers in Breda zorgt StiB
samen met andere organisaties in de Week van de Mantelzorg
voor leuke gratis activiteiten speciaal voor mantelzorgers. Zo
zorgen wij dat ze de aandacht krijgen die ze verdienen. Meer
informatie vind je op www.stib-breda.nl/weekvandemantelzorg. Inschrijven is nu mogelijk!
Wat staat er op het programma?
Het programma van de Week van de Mantelzorg (7 t/m13
november) is heel divers. Daardoor zit er voor iedereen een
geschikte activiteit bij. Wat denk je van een theatervoorstelling
over dementie ‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’? Of
een informatieve themabijeenkomst ‘Vraag het de notaris’? Of
ga je juist voor een leuke rondleiding in het Stedelijk Museum?
Classic Night Concert!
Een bijzondere activiteit in de Week van de Mantelzorg is het
Classic Night Concert! Op zaterdag 12 november organiseert
StiB in samenwerking met de gemeente Breda, Breda Senior
en Stichting Classic Night Concerts een feestelijke concertavond in de Grote Kerk in Breda. Geniet van een avondvullend
programma op deze prachtige locatie. Voor iedere mantelzorger zijn 2 gratis kaarten beschikbaar. Wil je meer dan 2
kaarten? Of ben je geen mantelzorger en wil je hier graag bij
zijn? We verkopen ook losse kaarten. Deze zijn te verkrijgen
bij Boekhandel Kemenade & Hollaers (Ginnekenweg 52-52
Breda) of www.stichtingclassicnightconcerts.nl
Kijk voor het hele programma op www.stib-breda.nl/weekvandemantelzorg en meld je gratis aan. Alle mantelzorgers in
de gemeente Breda zijn van harte welkom! Wees er snel bij,
want vol = vol.

Opening Dementheek

Dementie: we krijgen er helaas allemaal mee te maken, zelf of
in onze directe omgeving.
Eén op de drie vrouwen, één op de zeven mannen: in Nederland krijgen gemiddeld per uur 5 mensen de diagnose dementie. Een feit waar we als Nieuwe Veste Bibliotheek zeker
ook aandacht aan willen besteden.
Vanuit onze informatiefunctie richten we daarom bij Bibliotheek Zuid een Dementheek in.
Bij deze Dementheek kun je vanaf vrijdag 4 november terecht
voor een uitgebreide collectie boeken, materialen en informa-

tie over dementie.
Dementheek
Alles over dementie vind je in de Dementheek. De Dementheek is er voor mensen met geheugenproblemen. Zowel
voor mensen met dementie die thuis wonen als mensen die in
zorginstellingen wonen. De Dementheek is er ook voor mantelzorgers, familieleden, vrijwilligers en beroepskrachten die
werken met mensen met dementie.
In de Dementheek vind je een uitgebreide collectie boeken,
materialen en informatie over dementie: boeken over geheugenproblemen, over zorg voor mensen met dementie en (foto)
boeken over vroeger, themakoffers vol herkenbare spulletjes
die herinneringen oproepen.
Nederland Leest
Ieder jaar is november de maand dat we in Nederland hetzelfde boek lezen: Nederland Leest. Het thema van dit jaar is
Ouder worden, jong blijven!
Tijdens Nederland Leest krijgen lezers een boek cadeau van
de bibliotheek. Dit jaar is het geschenkboek Mevrouw mijn
moeder van Yvonne Keuls.
Een ontroerend verhaal over ouder worden.
Het thema Ouder worden, jong blijven! sluit zeker aan bij dementie.
Opening Dementheek 4 november
Tijdens de eerste week van Nederland Leest 2022, openen
we onze Dementheek, bij Bibliotheek Zuid, Allerheiligenweg
19 in Breda.
Iedereen is van harte uitgenodigd om op vrijdagmiddag 4 november om 14.00 uur bij de opening aanwezig te zijn. Samen
genieten we van een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij
en live muziek. En neem meteen een gratis exemplaar mee
van het geschenkboek van Nederland Leest: Mevrouw, mijn
moeder van Yvonne Keuls.
Kijk voor meer info op bibliotheekbreda.nl/s/dementheek

Seniorenkoor Cantabile Plus

Het gemengd seniorenkoor Cantabile Plus zal op zondag 6
november 2022 haar najaarsconcert uitvoeren o.l.v. dirigent
Maria Kuijpers-van Leeuwen. Het concert wordt gegeven in
de Sint-Willibrorduskerk om 16.00 uur, eindtijd ± 17.30 uur.
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.
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, onder leiding van 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: onder meer
Bach’s ‘Air’en Vivaldi’s ‘Winter’, naast vrolijke andere melodieën.
Het programma AIR kan met recht luchtig worden genoemd!
De kaartverkoop à €10,00 p.p. is aan de ingang van de St.
Willibrorduskerk. U kunt contant betalen of pinnen.

Kom zingen bij Consonne!

Heb je zin om te zingen? Consonne is een klein en gezellig
kerkkoor in Teteringen. We repeteren eens in de twee weken
op woensdagavond en zingen eens in de vier weken bij de
kerkdienst in Teteringen.
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor ons koor, alle stemmen zijn welkom. We zingen moderne, kerkelijke vierstemmige liederen in het Nederlands en Engels. Onze leeftijd ligt
tussen de 45 en 60 jaar. We hebben een vaste dirigent en
pianist.
Kom eens vrijblijvend repeteren op de woensdagavond. Je
bent van harte welkom! De eerstvolgende repetitie is op 9 november van 19.00 tot 20.30 uur in de ontmoetingsruimte van

de Willibrorduskerk. Stuur even een mailtje naar onze secretaris: mevanbaar@kpnmail.nl
Binnenkort gaan we ook repeteren voor de kerstnachtmis op
24 december. Je kunt je ook aanmelden om alleen met de
kerst mee te zingen als je niet op zoek bent naar een vast
koor. Laat het even weten via de mail.
Hopelijk tot woensdag 9 november!

Zangrepetitor gezocht!

Musicalvereniging Con Brio in Oosterhout is dringend op zoek
naar een zangrepetitor. Als zangrepetitor/zangcoach repeteer
je samen met de leden de partituren van het nieuwe stuk dat
in 2023 wordt uitgevoerd in Theater de Bussel. We zoeken
voor deze nieuwe productie een zangrepetitor/zangcoach die
onze spelers naar een nóg hoger niveau wil brengen qua zang
en zanginterpretatie. Vind je het leuk om met ensemblezang
aan de slag te gaan, maar ook met individuele spelers? Ben jij
die ervaren repetitor die zit te popelen om met Con Brio aan
de slag te gaan? Neem dan contact met ons op via e-mail:
bestuur@musical-conbrio.nl

Concert Novafonie met
Requiem van John Rutter

Vocaal Ensemble Novafonie geeft op zondag 27 november
om 14.30 uur een concert in de concertzaal van de Nieuwe
Veste te Breda. Het a capella koor uit Breda o.l.v. dirigente
Alice Roes geeft een uitvoering van het Requiem van John
Rutter. Vocaal soliste is Cécile Creusen (sopraan) en de muzikale begeleiding is in handen van professionele instrumentalisten. Een unieke kans om te genieten van dit bijzondere
werk waarin verschillende stijlen -van gregoriaans tot blueselkaar ontmoeten. Verder staan op het programma a capella
koorwerken van Bairstow, Diepenbrock, Gjeilo, Grandage,
Jenkins, Nystedt, Stanford en Wood, allen geschreven in de
jaren twintig van verschillende eeuwen.
Kaarten à €15,- zijn verkrijgbaar aan de zaal van de Nieuwe
Veste of per e-mail: novafonie@gmail.com
Het adres van de Nieuwe Veste is Molenstraat 6 in Breda.
Vocaal Ensemble Novafonie
Novafonie is een a capella kamerkoor bestaande uit ruim
twintig enthousiaste zangers en zangeressen en bestaat ruim
dertig jaar. Het koor zingt een gevarieerd repertoire met muziek van 1600 tot heden. Elk jaar geeft het koor een concert
in Breda en daarnaast diverse optredens, zoals op de KAM of
Middelburg Volkoren. Novafonie zoekt daarbij regelmatig de
samenwerking op met bijvoorbeeld een dansgezelschap of
toneelvereniging. Meer info op novafoniebreda.nl

Try-Out judo-wedstrijden
Teteringen weer feest!

Op de maandag in de herfstvakantie werd door judoschool
Arashi in de Wim Cobben Dojo in gymzaal De Mandt voor
de 20e keer een Try-Out toernooi georganiseerd voor beginnende judoka’s met witte band.
Op het 20e Try-Out voor witte banden waren er verschillende
groepen gemaakt waar na een warming up alle kinderen de
mat op kwamen om kennis te maken met echte judowedstrijden! Na de demonstratie van enkele volwassen judoka’s en
uitleg van de wedstrijden gingen de beginners van start. Alle
judoka’s waren van Arashi uit Oosterhout, Teteringen, Heusdenhout, Zandberg, Boeimeer en Westerpark en het was fantastisch om de kleuters en jeugdjudoka’s te zien proberen en
winnen/verliezen. Omdat het heel gemoedelijk was in de zaal
zonder geschreeuw en gejoel was het ook geen probleem om
met verlies om te gaan. Iedereen had zijn best gedaan. Ervaring opdoen was het doel van deze avond in deze vakantie.
Onbekend talent werd gezien en de hakbijlworpen en houdgrepen werden gretig geprobeerd. Uitslag: Groep 1 kampioen
Sem Kuijpers 2e Diana Santos 3e Mick Meskers, Tobias vd
Plas en Sam Speekenbrink. Groep 2 kampioen Lina Naalden
2e Sami Huijskens 3e Linde Peeters en Benjamin Papic. Groep

3 Kampioen Kadek Lo 2e Finn Boelhouders 3e Wiert Vos en
Wessel Simons. Groep 4 Kampioen Boaz Donkers 2e Thiana
Hooning 3e Keano Broeren en Sem Okoniak. Dit weekend
wordt de 29e Baronie Arashi Cup georganiseerd. In november
de clubkampioenschappen en in december de 500 punten
wedstrijden in Made en de volgende Try-out wedstrijden op
programma. Arashi biedt judo, goshindo en jeugdkickboksen
op 6 locaties in Oosterhout en Breda. Info voor oa. kleuter -en
jeugdjudo zie facebook en www.budokwaiarashi.nl
29e Baronie Arashi Cup, opnieuw groot judofeest!
Baronie Arashi Cup (BAC)
Op zaterdag 29 oktober jl. werd voor de 29e keer de “Baronie Arashi Cup” (BAC) gehouden door Bliemer Arashi Sport
in de gymzaal Markkant in Oosterhout. Arashi nodigde opnieuw verschillende bevriende judoclubs uit om een judofeest
te houden voor judoka’s van 4 tot 14 jaar. Deze keer waren
opnieuw de eigen 6 locaties, de locaties van sportschool Mati
en judoka’s van JV Gilze, JC Made en Hirundo Lage Zwaluwe
aanwezig.
Door de verschillende sponsors is deze ontmoeting uitgegroeid tot een kindvriendelijke activiteit, een stuk judopromotie
in de regio en garantie op telkens weer een daverend succes.
Deze maand bestaat Arashi dan ook 29 jaar! Met deelnemers
uit o.a. Teteringen, Heusdenhout, Ginneken, Boeimeer, Heuvel, Zandberg, Gilze, Made, Lage Zwaluwe, Oudenbosch,
Hoeve, Hoogerheide, Bergen op Zoom en Oosterhout konden na het Try-out toernooi in de herfstvakantie in Teteringen
voor witte banden nu alle judoka’s deelnemen t/m 14 jaar.
De deelnemers waren verdeeld in verschillende gewicht -en
leeftijdpoules. Voor alle judoka’s was geprobeerd om zo eerlijk
mogelijke groepen te maken en iedereen mocht minimaal 3/4
judowedstrijden maken. Bij de jongste judoka’s was het fantastisch om te zien hoe zij met veel plezier probeerde wedstrijden te winnen. Bij de oudere judoka’s was het genieten van de
prachtige onverwachte punten, technieken, uitslagen en de
onverwachte winnaars en verliezers. Voor alle judoka’s was er
een prachtige prijs en een aandenken. De vele (25 personen)
vrijwillige eigen clubarbiters, juryleden, EHBO, organisators,
etc. kregen waar voor al hun moeite, want alle judoka’s gingen
trots en voldaan naar huis. De planning liep perfect en er gebeurde geen ongelukken. Dankzij de sponsors: Homespring
Water, Opel centrum Oosterhout, Van der Plas makelaardij,
Boot Assurantien, ESJ Accountants waren er weer mooie prijzen beschikbaar. Kampioen op de 29e Baronie Arashi Cup
werden: Beau Duchemin, Mike de Jong, Loïs Kuijten, Nant
v.d. Bogaard, Colin van Loon (allen Arashi Oosterhout), Bram
Bovë, Noh Mehah, (allen Arashi Heusdenhout), Dries van Opstal, Floris Bosch (allen Arashi Zandberg), Isa v.d. Put, Jacco
Poppelaars, (Mati), Silke Moerenhout, Chris van Oosterhout,
Jiro Overkamp, Thomas Hillen, Logan Broeders, Tiedo Kruysifix, Marijn Moerenhout, (allen JC Made). In november wordt er
gewerkt naar de examens op de club, maar ook voor zwarte
banden bij de Judo Bond Nederland in het nieuwe jaar. Eind
van het jaar staan de clubkampioenschappen en de volgende
Try-out wedstrijden op de planning. Voor film, foto’s en info zie
YouTube, facebook en www.budokwaiarashi.nl
Roel van Gool en Nick van Dullemen behalen zwarte band!
Op zondag 30 oktober jl. werden opnieuw de zwarte bandexamens 1e t/m 3e dan judo afgenomen in Made bij Judo
Bond Nederland. Er waren opnieuw veel kandidaten opgegeven voor deze examens en twee daarvan kwamen van Bliemer Arashi Sport. Roel van Gool en Nick van Dullemen wisten
hun 1e dan zwarte band te behalen. Opnieuw bijzonder, want
niet iedereen slaagde!
T/m de bruine band en school zwarte band kan men bij de
eigen judoleraar examen doen, maar vanaf het 1e dan zwarte
bandexamen moet men naar de examens van de Judo Bond
Nederland om een erkende graad te kunnen behalen, welke
belangrijk is als men o.a. rijks erkend judoleraar wil worden of
scheidsrechter op niveau. Judoleraren met het hoogste diploma judoleraar B met minimaal een 3e dan en een examinatorenlicentie kunnen uitgenodigd worden om deze examens
af te nemen. Iedereen doet dus examen voor een (hogere)

zwarte band bij andere leraren. Afgelopen jaar werd door de
twee Arashi kandidaten, gemiddeld 2x per week getraind en
dit werd de afgelopen periode 3x per week. Bij de examencommissie die o.a. bestond uit John Oomen 5e dan, wisten
zij een prima examen te demonstreren. Nick van Dullemen
(19 jaar) en Roel van Gool (23 jaar) begonnen beiden met 6
jaar met judo bij Arashi. Nick in Teteringen en Roel in Oosterhout. Van Dullemen is 2e jaars Biomedisch student op de
universiteit in Leiden en van Gool hoopt dit jaar Computerscience af te ronden op de universiteit in Eindhoven. Judoka
Nick draaide vele judowedstrijden en deed dat niet onverdienstelijk. Hij werd o.a. clubkampioen tot 14 jaar en had veel
geduld voor zijn zwarte band, want twee eerdere judomaten
vielen af. Gelukkig werd met Roel van Gool een goede klik
gemaakt. Nick is al jaren clubscheidsrechter op de onderlinge
wedstrijden van Arashi, waar hij opvoedkundig de kinderen
weet te sturen bij het kennismaken aan judowedstrijden. Roel
van Gool is vanaf jongs af aan wedstrijdjudoka geweest. Hij
werd meerdere keren Zuid-Nederlands kampioen, won brons
op de Open Nederlandse en verloor op een nippertje de finale
op het NK tot 15 jaar. In dat topjaar werd hij ook sportman
van Oosterhout. Een schouderblessure gooide roet in het
eten, waardoor zijn wedstrijd carrière voorbij was. Gelukkig
zijn beide heren judodieren en hebben veel plezier in de judostudie op de mat. Hun examen begon met het Kata-onderdeel:
Nage no kata (vastgelegde werptechnieken). Hierna volgde
hun staande technieken rechts en links in beweging. Als afsluiting lieten zij grondwerk in beweging zien, welke bestond
uit houdgrepen, armklemmen, wurgingen, keren en kantelen
en ontsnappingen. Na kort beraad van de commissie kregen
de mannen te horen dat ze geslaagd waren! Bij de eindceremonie werden de diploma’s uitgereikt door de voorzitter van
de gradencommissie Zuid-Nederland dhr. Peter Goossens 6e
dan en de nieuwe zwarte band werd om het middel geknoopt
door hun judoleraar Rinus Bliemer. Van Dullemen en van Gool
zijn zeker van plan door te studeren voor de 2e dan judo. Bij
Bliemer Arashi Sport wordt voor senioren meerdere keren in
de week judotraining aangeboden. www.budokwaiarashi.nl

Explore Creative Breda
In Breda krijgen creatievelingen de ruimte om te experimenteren. Dat levert verrassende plekken op die het dubbel en
dwars waard zijn om ontdekt te worden. Daarom lanceert
Breda Marketing de campagne Explore Creative Breda.
De creativiteit laten zien, dat is waar Explore Creative Breda
voor staat. Breda Marketing werkt hiervoor samen met diverse ondernemers die ieder op hun eigen manier duurzaam,
met passie en vooral creatief aan de weg timmeren. Als winkel, gastvrije horeca of culturele plek.
Route
Om bewoners én bezoekers kennis te laten maken met deze
vernieuwende ondernemers maakte Breda Marketing een
route langs (voorlopig) veertien locaties in de historische binnenstad èn het industriële Havenkwartier. Deze route is, inclusief extra tips, te vinden op explorebreda.nl/creative.
De route vormt de basis van de campagne, welke we het
komende jaar groots inzetten. De ondernemers worden op
een creatieve manier onder de aandacht gebracht door middel van een multichannel campagne waar on- en offline met
elkaar worden verbonden.
Ga mee op ontdekking
Als lancering van de creatieve route nodigt Breda Marketing
bewoners en bezoekers uit voor een tour onder leiding van
een gids van BredaWandelt. De tour laat zien waar creatief
Breda toe in staat is. Op zaterdag 5 & 19 november 2022
vinden er twee tours plaats. Deelname hieraan is gratis. Inschrijven kan via EventBrite.
Meer routes
De wandelroute Explore Creative Breda is de eerste route die
Breda Marketing uitbrengt in een serie Explore routes. Routes
met thema’s als historie en groen volgen later. Alle routes worden meertalig uitgebracht.

Goed deurbeslag

het gedurende de looptijd niet verplicht om af te lossen en
Nog altijd te weinig aandacht voor makkelijkste oplossing wordt alleen rente over de hypotheekschuld betaald, wat leidt
tot lagere maandlasten. Door de lage hypotheekrente is daarInbraakpreventie is verbeterd, maar nog steeds niet op orde
Uit onderzoek*) dat de stichting Nationale Inbraakpreventie naast het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek kleiner.
nu al voor de zeventiende keer heeft laten uitvoeren, blijkt Door deze combinatie van factoren gaven veel huizenkopers
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jaar tijd een stuk minder telijk) aflossingsvrije hypotheek, terwijl dit een kwartaal eerder
populair geworden. Bij een nieuwe aflossingsvrije hypotheek 44 procent was en in het eerste kwartaal 55 procent. Ondanks
heb je namelijk geen recht op hypotheekrenteaftrek. Het fisca- deze sterke daling is dit volgens De Hypotheker nog steeds
le voordeel van deze aftrek is kleiner bij een lagere hypotheek- een relatief groot aandeel. Dit komt doordat veel huizenbezitrente, maar door de gestegen rente is dit voordeel juist weer ters aanspraak kunnen maken op de overgangsregeling. Voor
groter geworden. Hierdoor wordt een annuïtaire hypotheek in hen geldt dat zij een aflossingsvrije hypotheek óók kunnen
vergelijking met een aflossingsvrije hypotheek op basis van de meenemen bij een verhuizing. Deze hypotheekvorm wordt nu
vooral gekozen door 55-plussers (86 procent), gevolgd door
netto maandlasten weer een stuk interessanter.
De aflossingsvrije hypotheek was begin dit jaar nog erg popu- huizenkopers in de leeftijd van 45 tot 55 jaar (69 procent) en
lair onder invloed van de sterk gestegen huizenprijzen in com- in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar (43 procent). Bij de jonge
binatie met de lage hypotheekrente. In deze omstandigheden huizenkopers is dit nu slechts 8 procent, terwijl dit in het eerkan deze hypotheekvorm een aantrekkelijke optie zijn. Zo is ste kwartaal nog bijna een kwart bedroeg.

