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WEEKBLAD VOOR TETERINGEN DE LEI VOOR IEDEREEN

AAnleveren kopij: dinsdAg voor 12.00 uur: drukkerij Zopfi, koningsdijk 24, 
4905 Ap oosterhout, tel.: 0162-453159, e-mAil: Allerlei@drukkerijZopfi.nl

DORPSRAAD TETERINGEN

� Pvc vloeren � Rolgordijnen � Tapijt � Plisse’s
� Gordijnen � Laminaat � Marmoleum � Vinyl
� Vouwgordijnen � Inbetweens � Luxaflex � Horren

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

Hoolstraat 31 � Teteringen � telefoon 076 - 5713312 � info@jorissenbv.nl

Project- en woninginrichting

De Aller-Lei ligt op donderdagochtend bij Park Zuiderhout, ‘t Web, De Jumbo Supermarkt, Mitra Ad van Dongen, de huis-
artsenpraktijk, de Willibrorduskerk, Bloemisterij Aarts,  MyFysioYourGym en Bij Snoek.  
U kunt copij en advertentie’s inleveren tot dinsdag 12.00 uur! Lukt het niet op tijd, bel of mail dan even.
Ontvangt u de Aller-Lei voortaan liever digitaal, stuur dan een verzoekje naar: secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl

WILLEM-ALEXANDERPARK IN KERSTSFEER
De lichtjes van de prachtige kerstboom zetten het Willem-Alexander Park in sfeervolle glans. Ga daar eens kijken. 
Vooral bij het vallen van de avond is dat nog feeërieker. Even wegdromen van de dagelijkse beslommeringen en 
slechte nieuwsberichten. Een vreedzaam gevoel zou je kunnen ondergaan als je daarvoor open staat. Op naar 
het kerstfeest met een roep om vrede. Zie de sfeerimpressie foto’s in de digitale Aller-Lei. Wil je die ontvangen? 
Mail dan naar: secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl en geef je op voor ontvangst.

TOOLS TO WORK
Heb je nog hardhout, zoals eiken, beuken, grenen, ed. beschikbaar? Tools To Work in Teteringen kan die materialen heel goed 
gebruiken voor projecten in o.a. Afrika. Het is een erkend leer- en werkbedrijf dat ook gereedschappen opknapt. Hergebruik 
past helemaal in deze tijd. Vooral hand- en elektrisch gereedschap kunnen ze overal in de wereld gebruiken. Denk er eens aan 
in deze kersttijd. Dit is echt een heel bijzonder goed doel. Kijk op www.toolstowork.nl en kijk waarmee jij kunt helpen.

KPN GLASVEZELKABEL AANLEG VERBETERD
De vele klachten zorgde ervoor dat na overleg tussen gemeente en Dorpsraad de werkzaamheden een maand werden stil-
gelegd. Eerst de oneffenheden wegwerken en dan pas weer doorgaan met de aanleg. Dat heeft geholpen. Het ziet er op de 
meeste plaatsen al veel beter uit. Ze gaan nu weer verder met kabels leggen. We houden de werken goed in de gaten. Maar 
kom je nog stukken tegen die niet goed geëffend zijn, geef dan een berichtje door aan secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl

VUURWERK TIJDENS OUD EN NIEUW
De gemeente heeft in ons dorp geen ’vuurwerkvrije gebieden’ aangegeven. Toch vraagt de Dorpsraad haar dorpsgenoten 
rekening te houden met onze ouderen. Alleen tijdens de door de gemeente toegestane dagen en uren en ook ver weg van 
plaatsen waar dieren worden gehouden mag vuurwerk worden afgestoken. Let op: alleen legaal vuurwerk. Het mag van 18.00 
uur op de 31ste tot 2.00 uur op 1 januari 2023. Een extra aandachtspunt vragen we aan de ouders om hun kroost in de gaten 
te houden. Ervaar je overlast meld dat aan de gemeente via www.breda.nl/vuurwerkoverlast-melden

LEENSCOOTERS GEEN OVERDEELD GENOEGEN
Meer en meer wordt overlast ervaren van geparkeerde leenscooters. Ze staan vaak op plaatsen die het fiets- en wandelver-
keer belemmeren. Soms dagen lang. Onlangs stond er in BNdeStem al een groot artikel over. Daarin stond dat de gemeente 
overleg heeft met de verhuurmaatschappijen. Voorwaarde is dat de scooters alleen op bepaalde plaatsen mogen staan die 
het overige verkeer niet hinderen. Kortom, de handhaving moet er dan voor zorgen dat er goed geparkeerd wordt. Daar knijpt 
het schoentje. Als een huurder meerdere keren niet op de juiste plaats parkeert kan hij geen scooter meer huren, zoals melden 
de verhuurmaatschappijen. Dus heb je last van die verkeerd geparkeerde obstakels, meld dat de gemeente via www.breda.nl



Woonakker, stap voor stap (15)
Naar aanleiding van de laatste vergadering van de klankbord-
groep Woonakker van 7 december is duidelijk geworden dat 
de stijgende bouwkosten en de rente gevolgen hebben voor 
het huidige en geplande woningbouwprogramma in Teterin-
gen.  Dit betekent minder particuliere vrije bouw, kleinere wo-
ningen en meer sociale huurwoningen.  Ook de nieuwste stik-
stofregels en de inrichting van de uilenzone hebben tot gevolg 
dat de eerste bouw in de Woonakker niet eerder dan in 2025 
zal kunnen starten. Ook de indiening van het concept-be-
stemmingsplan zal later plaatsvinden. Gezien de te verwach-
ten bezwaren (zienswijzen) zal de gemeenteraad zich er naar 
verwachting pas na de zomer van 2023 over kunnen buigen. 
In het voorjaar van 2023 komt er een openbare presentatie 
van de globale plannen, maar welke huizen er zullen worden 
gebouwd en de prijzen daarvan komen pas in een later sta-
dium naar buiten. Ook is er sprake van een globaal bestem-
mingsplan om in te kunnen spelen op actuele woningmarkt 
en de nieuwste woningeisen (seniorenwoningen, zorgwonin-
gen en collectief bouwen voor ouderen). Pas eind 2023 zullen 
de eerste resultaten bekend worden van de maatregelen om 
het doorgaande verkeer te verminderen. Deze zullen een be-
langrijke rol spelen bij de acceptatie van de plannen voor de 
Woonakker. Minder doorgaand verkeer is immers vereist om 
een leefbaar Teteringen te houden.                                  H.A.

Wie verdient een 
Carnavalsonderscheiding?
Carnaval 2023 komt in zicht en ook dit jaar zul-
len er Sikken en Sikkinnen in het zonnetje wor-
den gezet. Ken jij iemand die zich al lange tijd 

inzet voor het Totdenringse carnaval? Iemand die dit jaar echt 
een beetje waardering verdient? Dan kun jij deze persoon 
opgeven voor een Totdenringse onderscheiding. De onder-
scheidingen worden uitgereikt tijdens de lintjesregen die op 

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



carnavalszondag plaatsvindt. Er zijn verschillende soorten 
onderscheidingen. Prins Snoek d’n Irste en de protocolcom-
missie van het AKV beslissen samen of er een onderscheiding 
kan worden toegekend en zo ja, welke dit zal zijn.
Inzendingen kunnen tot uiterlijk 27 januari 2023 gestuurd wor-
den naar secretaris@akvdesikken.nl. Vergeet hierbij niet de 
naam en het adres van degene die je voordraagt en de reden 
waarom je deze persoon voordraagt te vermelden. Daarnaast 
is het handig om ook je eigen gegevens door te geven. Twijfel 
niet en maak Carnaval 2023 extra leuk voor die Sikken en 
Sikkinnen die zich inzetten voor het Totdenringse carnaval! 

De protocolcommissie

SR22 Het Vergeten Kind 

Klepzijkers spelen voor goede doel
De Klepzijkers spelen regelmatig voor het goede doel. Precies 
4 jaar geleden deden ze dat al eens met Serious Request the 
Lifeline. Ze haalden toen maar liefst €2274 op. Ook dit jaar 
starten ze weer een actie voor Serious Request, met als goed 
doel het vergeten kind in Nederland. 
Op vrijdag 23 december zullen de Klepzijkers een concert 
geven op het Willem Alexanderplein. Vanaf 19.00 uur spelen 
ze daar nummertjes voor geld. Ga naar www.klepzijkers.nl 
voor meer info of scan de QR-code en doneer 
rechtstreeks. De Klepzijkers nodigen alle be-
woners van Teteringen uit om te komen luiste-
ren! Op het vernieuwde Willem Alexanderplein 
staat tevens een grote Kerstboom en er wordt 
gezorgd voor een warm drankje.

De Huiskamer 
Dinsdag 20 december is er ontmoeting in 
Kerstsfeer met medewerking van ‘Vrouwen van 
Nu’ en de parochie.
Dinsdag 27 december a.s. is er geen Huiska-

mer omdat het biljart-kersttoernooi wordt gehouden.
Op donderdag 29 december - van 12.30 tot 16.00 uur - zijn 
wij welkom in De Dorpsherberg. Marianne Geerts maakt een 
lekkere lunch voor ons. Kosten van de lunch: € 12,50 p.p. 
We hebben muziekensemble ‘Code Geel’ bereid gevonden 
om de muzikale omlijsting in kerstsfeer te verzorgen.
Wilt u deelnemen aan de lunch, dan dit graag uiterlijk 20 de-
cember doorgeven. Dat kan door een e-mail te sturen naar: 
johan.weijters@planet.nl of even te bellen naar 06-2123 5583.
Elke dinsdagmiddag is Peter de Vries Danil aanwezig om u 
behulpzaam te zijn met uw vragen over de telefoon, tablet of 
laptop.

Digi-café Teteringen
Na een tweetal bijeenkomsten van SeniorWeb 
over digitaal meedoen in Teteringen, is er een 
werkgroep gestart onder de naam Digi-café Te-
teringen. Al vanaf oktober wordt er elke dinsdag 

van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur gehouden tijdens de Huis-
kamer in ‘t Web om vragen te beantwoorden over het gebruik 
van digitale middelen. 
Steeds meer wordt er door de overheid gevraagd om zaken 
via internet te regelen. Daarom willen wij de inwoners van Te-
teringen Digi-vaardiger maken. Wij zijn danook zeer verheugd 
dat een team van vrijwilligers bereid is om wekelijks spreekuur 
te houden op dinsdagmiddag in de Huiskamer in ‘t Web. Ook 
los van de Huiskamer zullen er thema’s worden aangeboden. 
Dit zal tijdig worden aangekondigd.   
Het Digi-café is onderdeel van de leslocatie van SeniorWeb, 
zodat wij gebruik kunnen maken van het brede pakket aan 
diensten dat zij aanbieden. Ook het Digitaalhuis Breda is bij 
de opzet betrokken. 
De uitvoering van de digitale leslocatie van SeniorWeb is één 
van de activiteiten dat onder het bestuur van ‘Kom Erbij! Te-
teringen’ valt.

 

1 E  &  2 E  K E R S T D A G

 
R E S E R V E E R  V O O R
H E T  K E R S T D I N E R

 

 

 1 E  &  2 E  K E R S T D A G

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

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

K E R S T D I N E R

K O M  M E T
V R I E N D E N  E N

F A M I L I E
K E R S T  V I E R E N

Volgende Aller-Lei  op 28 december a.s.



Verjonging Zonnebloem
Wie wil er meedenken over een nieuwe opzet voor 
een ‘jongere’ afdeling van de Zonnebloem Tete-
ringen?
Wij zoeken mensen die willen meedenken, mee 
organiseren of willen meedoen aan de nieuwe ac-

tiviteiten die meer aansluiten bij de volwassenen die zich niet 
thuis voelen bij onze huidige activiteiten. Graag ontwikkelen 
wij samen met jou een concept dat aansluit bij jullie wensen. 
Doelgroep Zonnebloem: iedereen met een (mobiliteits-) be-
perking die zelf de regie over hun leven hebben. Aanvankelijk 
40+ mensen (mag ook jonger zijn).
Wil je er meer over weten en/of meedoen? stuur dan een 
mailtje naar zonnebloem.teteringen@gmail.com 

Mama-café Kerst met KIK
Op woensdag 21 december komt Maaike van KIK Kinderop-
vang bij ons met een leuke kerstactiviteit voor de kinderen. 
Vanaf 10.00 uur ben je samen met je kindje welkom in ’t Web. 
Dit wordt de laatste keer dat we op deze manier het Mama- 
café zullen organiseren. Dank voor jullie komst en dank aan 
iedereen die een steentje heeft bijgedragen! We willen nog 
wel samen blijven komen, bijvoorbeeld bij een speeltuin of in 
het bos. Houd hier onze facebook of instagram in de gaten 
om te weten wanneer we afspreken. Tot snel!

IVN natuurwandeling 
Duiventoren
Zondag 18 december wandelen de natuurgid-
sen van IVN Mark & Donge door de Duivento-

ren met als thema ‘Uilen en spechten, eiken en dennen’.
Eiken en dennen groeien hier volop, zoals de Amerikaanse 
eik, de grove den en de zeeden met zijn enorme kegels. Ver-
der is er een berkenlaantje te vinden, er staan hoge Douglas-
sparren en er is een beukenbos. Een aantal jaren geleden is er 
veel naaldhout en Amerikaanse eik gekapt om een natuurlijker 
bos met open ruimten en meer inheems loofhout te krijgen.
Bij de zeedennen lijkt het wel of je door de duinen loopt en zo 
de zee zult zien. Het is een opgestoven zandgebied en wordt 
de Woeste Zee genoemd. Geen echte zee dus, maar op ver-
schillende plaatsen in het gebied zijn wel poelen en waterpar-
tijen en is de bodem tamelijk drassig en venig door vroegere 
turfwinning.
Het is afwachten of uilen en spechten zich laten horen of zien. 
We hopen wel sporen van hun aanwezigheid te vinden ...
Als u mee wilt wandelen moet u vooraf inschrijven via onze 
website. U ontvangt daarna een bevestiging via e-mail met 
daarin de startlocatie.
De wandeling start om 13.30 uur en duurt 1,5 tot 2 uur.
Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op 
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

Speuren en spelen tijdens het kerst-
weekend in de Grote Kerk Breda
Je denkt dat de Grote Kerk Breda een plek van verwondering, 
verbinding en bezinning is en vooral een plek waar je je net-
jes moet gedragen. Dat laatst geldt niet voor zaterdag 17 en 
zondag 18 december: dan mogen kinderen rennen en spelen 
in de kerk. De Grote Kerk Breda organiseert een kinderkerst-
weekend als afwisseling tijdens het kerstshoppen of om al-
vast in de sfeer te komen voor de start van een speurtocht of 
lichtjeswandeling in en om het centrum van de stad. 
Doe de speurtocht en zoek alle ridders en dieren die zich ver-

stoppen in de kerk of laat je van jouw creatiefste kant zien 
tijdens het versieren van een kerk-kerstbal. Ouders en groot-
ouders hoeven zich ook niet te vervelen: speur en kleur gezel-
lig mee met de (klein)kinderen.
Wist je dat je er heel veel ridders en dieren te vinden zijn in 
de Grote Kerk Breda? Ze zijn er in alle vormen en maten, er 
is zelfs een ridder die een helm heeft waar een vis uit springt. 
Overdag kan je alles natuurlijk goed zien, maar zodra het 
schemerig wordt in de kerk is dat lastiger. En dan wordt het 
pas echt leuk, want vanaf dat moment begint de lichtjes-
speurtocht en kan je een lampje ophalen bij de balie om de 
dieren en ridders nog beter te kunnen vinden.

Zondag 18 december: Vierde zondag van de Advent  
09.30 uur Eucharistieviering - Pater H. Wijtten - Willebrordkoor
Misdienaars  Lonne en Yenthe Fijneman; Suzanne Kemerink
Intenties uit dankbaarheid b.g.v. 35 jarig huwelijk; Josephus Buiks 
 (jgt); Jo Snijders; Bea Husson e.v. Rob v. Herwaarde; Piet 
 Wirken; Rob Hilders e.v. Helma Tax; overl. Gildebroeders 
 van schutterij Sint Ambrosius.

Donderdag 22 december
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje.
09.00 uur Boeteviering - Pater Supardi - voorbereiding Kerstmis

Zaterdag 24 december: Kerstavond
19.00 uur Gezinsviering - Gebedsdienst - Pater R. Supardi  
 m.m.v. ‘Ons Koor’ o.l.v. Paul Jankowski
Intenties Rob Hilders e.v. Helma Tax; ouders Pieter van Beek en 
 Catharina Maas en zoon René; Jan en Annie de Bruijn-
 v. Leijsen; ouders Snoek-Aarts en Olivia v.d. Akker; Mart 
 Pijpers; Albert en Netty Boer; Nico Smits; Adrie Pijpers; 
 ouders van Beek-Michielsen; Lineke van Beek; 
 Toine van Beek; ouders van den Broek-Embregts.

zaterdag 24 december: Kerstnacht
21.30 uur Eucharistieviering - Pater Supardi - Diaken de Haas 
 m.m.v. Consonne
Misdienaars  Lonne Fijneman; Yenthe Fijneman
Intenties Tiny Koenraads; Margo Gerritsen; Rob Hilders e.v. Helma 
 Tax; ouders Marinus v. Haperen en Maria Buiks; Jan v. 
 Haperen en Toos v.d. Wijngaard; Corry v. Haperen en Jac 
 v.d. Veeken; Cees de Bie; Toon en Nannie Blom-Rijvers 
 en schoonzoon Hans; Chris Sohier; Marianne Hoeben 
 e.v. Frans Oomen; overl. fam. Hoeben-Färvers; Adri Ver- 
 heijden; Herman en Wendy Damen; Fer van Assche; 
 Jules Jansen; Karel van Lieshout; Piet Wirken.

We gedenken zondag de overledenen van december 2021
Jan Adriaansen e.v. Annie Sluijters; Dimph Oomen; Piet Wirken e.v. 
Virginie Soeters; Wim Kommeren w.v. Annie van Stiphout.

Zondag 25 december: Eerste Kerstdag
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Misdienaars  Mathijs Kemerink; Suzanne Kemerink
Intenties Joke van Zon e.v. Wim Snoeren; Tiny Koenraads; Jac 
 Zandvliet; Adri Verheijden; Herman en Wendy Damen; 
 Fer v. Assche; Jules Jansen; Karel v. Lieshout; Franciscus 

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

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

zie ook www.ingridmeester.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203



 v. Leijsen en Adriana Rops; Annie v. Leijsen en Jan de 
 Bruijn; Ad v. Leijsen en Chiem Schoenmakers; overl. 
 fam. Vermeeren; Marianne Hoeben e.v. Frans Oomen; 
 overl. fam. Hoeben-Färvers; Marcel Blous.

Zondag 25 december: Eerste Kerstdag
11.00 uur Peuter- en Kleuterviering - Kindje wiegen - Pater Lobo

Maandag: Tweede Kerstdag
11.00 uur Eucharistieviering in de Lucaskerk - Pastoraal team

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

Kindje wiegen
Ook dit jaar weer willen we het kerstverhaal beleven met de 
kleuters en peuters van onze parochie. Natuurlijk zijn ook alle 
ouders opa’s en oma’s grotere broertjes en zusjes van harte 
welkom. We doen dit op Eerste kerstdag in de Willibrordus-
kerk in Teteringen. Het begint om 11.00 uur. 

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 18 dec. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Za. 24 dec. 19.00 uur: Gezins - gebedsviering.
Za. 24 dec. 21.00 uur: Eucharistieviering.
Zo. 25 dec. 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. 25 dec. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 18 dec. 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Za. 24 dec. 18.30 uur: Ds. A. Vlieger - Kinderkerstfeest.
Za. 24 dec. 22.00 uur: Ds. A. Vlieger - Kerstnachtviering.
Zo. 25 dec. 10.00 uur: Ds. J. Heetderks.

Maarten Dirkx
Register uitvaartverzorger

Beenakkers Uitvaartbegeleiding
Bredaseweg 24, 4901 KL Oosterhout

0162-741230
www.beenakkersuitvaart.nl

Voor iedereen, wel of niet verzekerd

Alles begint met het gevoel
van vertrouwen

Koop Lokaal 
Tete r i n g s e On de r n e m e rs Ve re n i g i n g

Balans
Accountancy & Administratie

Adriaan Oomenstraat 49
4847 DJ Teteringen

T 076-5877575
www.balansaccountancy.nl

Brainlife
Kennismanagement

Steenbergen 37 
4847 AR Teteringen 

T 06-11132740 
www.brainlife.nl 

By Tater
Restaurant
Oosterhoutseweg 14
4847 TC Teteringen

T 076-3036271 - www.bytater.nl

Panavisie
Personeelsbeleid

Oosterhoutseweg 93
 4847 DA Teteringen

 T 06-13544430
www.panavisie.nl

W.  Alexanderplein 2
4847 AL Teteringen

T 076-5711100 
www.huisartsen-teteringen.nl 
info@huisartsen-teteringen.nl

W. Alexanderplein 3 - 4847 AL Teteringen
T 076-7510345 - myfysioyourgym.nl



WILLEM ALEXANDERPLEIN 3
4847 AL TETERINGEN
    076 751 03 45
MYFYSIOYOURGYM.NL

SPECIALIST IN BEWEGEN
FYSIOTHERAPIE EN BEGELEID SPORTEN



Uit het pastoraal team
In samenwerking met Caritas Augustinusparochie zullen er 
ook dit jaar weer kerstpakketten samengesteld worden. Deze 
pakketten zijn bedoelt voor huishoudens die met weinig moe-
ten toekomen en zich geen extraatje kunnen veroorloven met 
de feestdagen. U begrijpt, nu er nog meer mensen in de pro-
blemen zijn gekomen door alle prijsstijgingen, dat een mooi 
gevuld kerstpakket een welkome verrassing zal zijn!
Uw steun is hierbij van harte welkom!
U kunt een financiële bijdrage doen, in iedere parochiekern 
staat een bus waar u uw gift in kunt stoppen. Weet u iemand 
die een steuntje in de rug kan gebruiken in de vorm van een 
kerstattentie dat kunt u dat aangeven op het daarvoor be-
stemde formulier wat naast de bus ligt. U kunt het formulier in 
de bus stoppen.
Wij hopen op uw steun zodat wij weer vele mensen een licht-
puntje kunnen geven tijdens de feestdagen!
Dank u wel voor uw bijdrage!

Gezamenlijk ontbijt
Op Tweede Kerstdag vieren we Kerstmis in de Lucaskerk met 
de hele parochie en het pastorale team. Graag nodigen wij u 
uit om vooraf gezellig samen te komen ontbijten. Om 09.30 
uur start het ontbijt en om 10.30 uur begint de viering.
Wij verzoeken u aan te melden. bij het secretariaat van uw 
eigen parochiekern of rechtstreeks bij het secretariaat van de 
Lucaskerk (tel.: 076-5410194 of via de mail: bethlehem@au-
gustinusparochiebreda.nl) Openingstijden: maandag, woens-
dag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Een vrijwillige bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld. U kunt zich opgeven tot 21 de-
cember! Heeft u een allergie, geef het even door dan houden 
wij daar rekening mee. U bent van harte welkom!

Hohe Messe van J.S. Bach
Op vrijdag 23 december om 20.00 uur, vindt in de sfeervolle 
Grote Kerk van Breda een uitvoering plaats van de Hohe Mes-
se, BWV 232. Aangezien er wordt gemusiceerd in een au-
thentieke bezetting met barokinstrumenten kan deze muziek 
fraai tot uiting komen. Het concert wordt geleid door dirigent 
Geert van den Dungen, die met deze uitvoering zijn vijftigjarige 
dirigentenjubileum viert.
Het Bachkoor Brabant is voor deze gelegenheid geselecteerd 
uit de beste amateur Bach-koristen die de provincie rijk is. 
Daarnaast werken mee het Barokorkest Florilegium Musicum 
en een jonge solistencast, bestaande uit Enide Lebrocquy 
(sopraan), Oscar Verhaar (countertenor), Sebastian Brouwer 
(tenor) en David Visser (bas).
Vijftigjarig jubileum dirigent Geert van den Dungen
Geert van den Dungen begon zijn muzikale activiteiten als 
koorknaap onder leiding van de befaamde dirigent-organist-
componist Louis Toebosch. Op 17-jarige leeftijd werd Geert 
benoemd tot dirigent van verschillende koren. Na zijn studies 
koor- en orkestdirectie aan het Brabants Conservatorium in 
Tilburg behaalde hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht zijn doc-
toraalexamen muziekwetenschap. Daarnaast studeerde hij 
zang bij Elizabeth van der Ploeg en doorliep hij stages bij Ber-
nard Haitink in Londen (Royal Opera House Covent Garden) 
en Eric Ericson in Stockholm (Eric Ericson Chamber Choir).
Als dirigent specialiseerde Geert van den Dungen zich in de 
grote vocale werken van Johann Sebastian Bach en in het 
Europese a-cappellarepertoire. Hierbij heeft hij een sterke af-
finiteit met de Vlaamse, Italiaanse en Spaanse polyfonie uit de 
Renaissance. Ook de Nederlandse koormuziek uit de 20ste 
eeuw draagt hij een warm hart toe. Enkele Nederlandse com-
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ponisten, onder wie Albert de Klerk en Jos van Amelsvoort, 
droegen koorwerken aan hem op.
Bachs Hohe Messe
Bij de eerste uitgave in 1845 werd dit bijzondere werk ‘Hohe 
Messe’ genoemd; een bijnaam die intussen internationaal een 
begrip is geworden.
Met deze complete zetting van de vaste misdelen lijkt Bach in 
de laatste fase van zijn leven zijn vocale kunst samen te vat-
ten. Hij schiep zijn eigen ‘missa ultima’. Centraal hierin staat 
het koor, dat vier-, vijf-, zes- en achtstemmig optreedt in een 
motetstijl. Op een eeuwenoude mistekst, tijdloos, niet aan 
modes onderhevig, ontstaat een werk dat zich kan meten met 
de grootste polyfone miscomposities van de Renaissance, die 
door Bach zo bewonderd werden.
Entreeprijs (incl. programmaboekje en consumptie): Zijbeu-
ken: €27,00, Priesterkoor (zgn. ‘luisterplaatsen’, minder 
zicht): €12,00. De plaatsen zijn geplaceerd. De toewijzing is 
op volgorde van de binnenkomst van de bestelling.
Meer gegevens over dit unieke concert en over de kaartver-
koop zijn te vinden op www.bachkoorbrabant.nl

Judoka’s Houtepen en van Os 
winnen brons op Open Maastricht!
Zaterdag 3 december was een team judoka’s van Bliemer 
Arashi Sport afgereisd naar Maastricht voor het 6e Open Bu-
sen Kata toernooi. Het koppel Martijn Houtepen/Philine van 
Os pakten het brons in de klasse 3 serie’s Nage no kata (vaste 
vorm van werpen). 
Judo kennen we allemaal als stoeien met strenge regels. 

Naast het sparren/stoeien/randori zijn er verschillende vast-
gelegde vormen die wekelijks getraind worden om judo te le-
ren en te verbeteren. Kata beoefenen kan zeer prettig zijn, als 
men geen wedstrijden meer wil doen om bijvoorbeeld blessu-
res te voorkomen of omdat het lijf wat ouder wordt. Kata zijn 
ook prachtige studieobjecten voor de liefhebbers die het judo 
willen leren te doorgronden. Er zijn voor de gevorderde ju-
doka ook kata-series welke de principes tonen van bepaalde 
onderwerpen in het judo, zoals vorm(kata)series van werpen, 
controleren op de grond, overnames, zelfverdediging en soe-
pelheid/weerstandloos etc. In Maastricht bij JV Judokan van 
dhr. Jo Dolmans waren koppel Martijn Houtepen/Philine van 
Os niet perfect, maar stegen door de gezonde spanning bo-
ven zichzelf uit en pakten voldoende punten om het brons in 
de klasse 3 serie’s Nage no kata (vaste vorm van werpen) op 
te eisen. In diezelfde klasse kwamen koppel Luuk Prinsen/
Niels Geutjes net enkele punten tekort voor het podium en 
werden 4e. Knap voor deze bruine banden! In de klasse voor 
zwarte banden het gehele “Nage no kata” (5 series) miste het 
koppel Quinten en Maurice van Os ook net het podium. Mooie 
technieken werden getoond door deze zwarte banden, maar 
helaas werden er ook wat punten gemorst waar de concur-
rentie blij mee was. Dit koppel moest ook genoegen nemen 
met een 4e plaats. De opkomst was weer zeer goed met 
deelnemers uit o.a. Noord-Holland, Brabant en Limburg. De 
Brabantse koppels stegen boven hun normale niveau uit en 
daarmee werd het een fantastische ervaring voor alle deel-
nemers! De volgende wedstrijd wordt weer aanbevolen om 
verbeterde uitvoeringen te tonen nu men weet wat de wed-
strijdspanning allemaal kan doen. Na de bandexamens afge-

Winterbos



lopen weken zijn de jeugdjudoka’s van Arashi as. zondag in 
Made voor de Shiai (stoei/judowedstrijden). Meer info www.
budokwaiarashi.nl

Leaseauto ten koste van hypotheek
Verlaging maximaal leenbedrag kan met modaal inkomen 
oplopen tot € 80.000 
Steeds meer consumenten schaffen een auto aan op basis 
van een private-leaseconstructie. Veel huizenkopers zijn zich 
er echter niet van bewust dat de aanschaf dan een grote im-
pact kan hebben op de hypotheek die zij willen afsluiten voor 
de aankoop van een woning. Afhankelijk van het bedrag dat 
zij maandelijks aan hun leaseauto kwijt zijn, kunnen huizenko-
pers tienduizenden euro’s minder lenen voor de aankoop van 
een eerste of volgende woning. De verlaging van het maxi-
male leenbedrag kan zelfs oplopen tot zo’n € 80.000 voor een 
stel met een modaal inkomen.
Om de hoge energiekosten te drukken, richten steeds meer 
Nederlanders zich op de verduurzaming van hun woning. Ook 
kijken zij steeds vaker naar hun auto om energiezuiniger te 
kunnen rijden. Veel automerken spelen in op deze groeiende 
behoefte en bieden aantrekkelijke deals aan voor een elektri-
sche leaseauto. Het private lease-wagenpark in Nederland is 
in 2021 - ondanks chiptekorten en productieachterstanden - 
met 7,8% gestegen. Ondanks de snel groeiende populariteit 
weten lang niet alle Nederlanders dat de aanschaf van een 
auto op basis van een private-leaseconstructie grote invloed 
kan hebben op het maximale hypotheekbedrag. Zo’n private 
leaseconstructie bestaat uit een financieel en een servicedeel 
voor belasting, onderhoud, reparatie en verzekeringen. Sinds 
1 april 2022 wordt 100% van de totale leensom geregistreerd 
bij het BKR. Voorheen gold dit alléén voor het financiële deel 
en werd 65% van de leasesom geregistreerd. De verlaging 
van de maximale leensom kan hierdoor flink oplopen, blijkt uit 

het volgende rekenvoorbeeld:

Uitgaande van een huishouden met twee inkomens - €40.000 
+ €30.000 = €70.000; op basis van 4,48% (10-jaars rente 
NHG) - kan zonder private-lease een hypotheek van maximaal 
€317.344 worden afgesloten. Met een private leasecontract 
van €400/maand en een looptijd van 60 maanden bedraagt 
de maximale hypotheek €238.214. Met private-lease kan dus 
€79.130 minder geleend worden.
Leaseauto maakt vaak het verschil 
tussen wel of niet kopen van woning
Zo’n 80% van de adviseurs geeft aan dat er steeds vaker 
sprake is van een private-leaseconstructie bij een hypotheek-
aanvraag. Het is belangrijk dat huizenkopers zich bewust zijn 
van de impact die zo’n contract kan hebben op de maximale 
hypotheek die zij kunnen afsluiten voor de aankoop van een 
woning. Sinds april kan een stel met een modaal inkomen zo’n 
€80.000 minder lenen. Voor veel mensen kan dit het verschil 
maken tussen het wel of niet kopen van een woning, zeker nu 
de maximale leensom door de hogere hypotheekrente al met 
10% is afgenomen. Huizenkopers doen er dan ook verstandig 
aan zich goed te laten adviseren over de risico’s, zodat zij later 
niet voor verrassingen komen te staan.
Wat kun je eraan doen?
Als een private-leaseconstructie niet naast een hypotheek-
aanvraag past, wordt het contract soms afgekocht en in box 
3 meegefinancierd. De afkoop van het leasecontract wordt 
dan betaald uit de gemaakte overwaarde. Een andere moge-
lijkheid is het bestaande leasecontract af te kopen met eigen 
(spaar)geld of het contract wordt overgenomen door vrienden 
of familie. Het is belangrijk om van tevoren het contract goed 
te controleren, omdat hierin staat welke gevolgen het ontbin-
den van de overeenkomst heeft. Zo is het vaak  verplicht een 
paar termijnen als afkoopsom te betalen of een boete als per-
centage van de resterende leasetermijnen.

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

S

De volgende Aller-Lei verschijnt op 28 december a.s.


