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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

TOOSTEN OP HET NIEUWE JAAR MET JE BUREN OP 8 JANUARI IN ’T WEB!
Dat kan met een hapje en een drankje vanaf 14.30 uur. De Dorpsraad en ‘t Web nodigen alle inwoners daarvoor 
uit. Het gaat een bijzonder jaar worden. Bouwplannen, verkeer, cybersecurity, milieu en veel ander zaken zullen 
met de bewoners worden besproken zodat de leefbaarheid van ons dorp op peil blijft. We zijn al het meest leefbare 
dorp van Brabant, zo stond er onlangs in de krant, maar dat blijven is een echte uitdaging. 
Op www.dorpsraad-teteringen.nl kun je de ontwikkelingen volgen. Proost en tot de achtste in ’t Web.

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.

WARME KERSTKLANKEN OP TWEEDE KERSTDAG DOOR HARMONIE EUPHONIA
In de Sint Willibrorduskerk werd op tweede kerstdag om 14.30 uur het jaarlijkse kerstconcert gegeven door Harmonie Eupho-
nia. Een feestelijk programma waarbij alle leden, van de AMV klas (algemene muzikale voorbereiding), het opstaporkest, het 
opleidingsorkest tot aan het groot orkest, vrolijke, mooie en gevarieerde stukken lieten horen. Van klassiekers zoals ‘away in a 
manger’ en ‘last christmas’ tot Zweedse nummers met zang en muziek uit ‘Frozen’ de film. Met een mooie gevulde kerk was 
het weer een feest om zo tweede kerstdag in te gaan! Voor mooie foto’s zie de digitale versie! 
De digitale versie wordt toegestuurd als je een mailtje stuurt naar secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl

SAMEN ZINGEN BIJ DE KERSTBOOM OP HET WILLEM-ALEXANDERPARK EEN INGETOGEN SUCCES
Het zingen bij de verlichte kerstboom op kerstavond was een warme roep om vrede en herbezinning. De koren van Consonne 
en Maandag gingen hierin voor, muzikaal ondersteund door Annemieke Veen Huysen (zie foto’s in de digitale versie van de 
Aller-Lei). Een ‘samen-moment’ dat vraagt om traditie te worden.

OOK IN TETERINGEN EEN KETTING-KLEDINGRUILTAS
Barbara van Gurp vertelt: ‘Hoe werkt de Ketting-Kledingruil? Per dorp of wijk vormen een tiental adressen een logische route. 
Dit is de ketting waar jij een schakel van kan worden. Op die route rouleren er een aantal tassen met kleding. Als er een tas bij 
je wordt gebracht heb je maximaal drie dagen om te shoppen, voordat je zelf de tas weer naar het volgende adres op de route 
brengt. Je mag uit de tas nemen wat je wil, en je mag mooie kledingstukken terug stoppen die jij niet maar draagt. Dit hoeft 
niet 1 op 1, soms neem je meer, soms geef je meer, c’est la vie! Wees kritisch op wat je in de tas stopt: verwassen, gepilde, 



gevlekte of kapotte items horen er niet in thuis! Het is leuk 
om een foto met je nieuwe aanwinst in de bijbehorende 
WhatsApp-groep te delen. Stuur me een persoonlijk berichtje 
als je graag mee wilt doen of als je vragen hebt (barbara.van.
gurp@kpnmail.nl) of meldt je aan via www.kettingkledingruil.nl 
tabblad Teteringen’.

TIJDELIJKE WONINGEN DONKERSTRAAT
De gemeente Breda heeft inmiddels subsidie van de overheid 
gekregen om de tijdelijk woningen in Breda te realiseren. Er is 
zo’n groot tekort aan woonruimten. Tijdelijke woningen voor 
statushouders, studenten, alleenwonenden, en mensen die 
moeilijk plaatsbaar zijn etc. Er zijn 3 plaatsen aangeduid om 
die te realiseren. Een daarvan is aan de Donkerstraat naast 
het DIA terrein. In de eerste bijeenkomst in oktober voor om-
wonenden en verenigingen in de buurt werden de plannen 
toegelicht en een haalbaarheidsonderzoek aangekondigd. En 
zoals altijd zijn er voor- en tegenstanders. In januari zal breed 
de mening en ideeën van inwoners worden opgehaald. Het 
plan is er om daarna adviesgroepen samen te stellen. We 
volgen het proces op de voet! 

De Huiskamer 
Dinsdag 3 en 10 januari is er ontmoeting in ’t 
Web vanaf 14.00 uur.
Vanaf 17 januari bent u weer welkom bij een 
grote diversiteit aan interessante lezingen.

Namens bestuur van ‘Kom Erbij!’ waaronder de Huiskamer 
valt wensen wij u allen een bruisend 2023 toe, een goede 
gezondheid, met veel interessante lezingen en gezellige mid-
dagen!

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

 

De volgende Aller-Lei  verschijnt 
op 11 januari a.s.



Digi-café Teteringen
Sinds december 2022 is er een werkgroep ge-
start onder de naam Digi-café Teteringen.
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur is er de 
mogelijkheid om tijdens de Huiskamer in ‘t Web  

vragen te stellen 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 zeer verheugd dat een team van vrijwilligers bereid is 
om wekelijks spreekuur te houden op dinsdag in de Huiska-
mer 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 be-
stuur van ‘Kom Erbij! Teteringen’ valt.  

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

activiteiten die meer aansluiten bij de volwassenen die zich 
niet thuis voelen bij onze huidige activiteiten. Graag ontwik-
kelen 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

IVN Eindejaars-
plantenjacht
Zaterdag 31 december gaan de natuurgidsen 
van IVN Mark & Donge op zoek naar bloeiende 

planten.
Sjouwend met je kerstboodschappen kan je soms, tussen de 
stenen van een rommelige parkeerplaats, ineens een fraai, 
frêle, roze bloempje ontwaren: het robertskruid. Ook tijdens 
de donkerste dagen van het jaar kan je zomaar getrakteerd 
worden op een meizoentje, zoals het madeliefje ook wel wordt 
genoemd. Zo af en toe gaat er midden op een winterdag een 
wereld voor je open.
Dit jaar organiseert Floron, Floristisch Onderzoek Nederland, 
voor de achtste maal de eindejaarsplantenjacht. Overal in 
Nederland gaan plantenliefhebbers op zoek naar bloeiende 
planten. Men is benieuwd hoeveel verschillende planten er 
dan nog in bloei staan en welke bloeiende plant het meest 
wordt gezien. IVN Mark & Donge haakt hier al jaren bij aan.
Men verwacht deze winter aardig wat te vinden. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om soorten die bij het uitblijven van serieuze 
nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om soorten 
die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn. Als het weer 
echt meezit, laten voorjaarsbloeiers zich al zien op zonnige en 
beschutte plekken.
We zijn benieuwd wat deze winter oplevert! U ook? Kom ons 
dan helpen bij de plantenzoektocht! Veel zal afhangen van de 
temperaturen in december.      
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 ± tot 15.30 uur.
Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op 
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

 

 

MELD JE AAN 
WWW.LANDGOEDBERGVLIET.NL/GOLF/WINTERABONNEMENT

VOORDELIG
ABONNEMENT

VAN 
1 JANUARI T/M
12 MAART 2023

 
VOOR SLECHTS

€ 210, -
 

Volgende Aller-Lei op 11 januari a.s.



Zaterdag 31 december: Oudjaar
19.00 uur Eucharistieviering in Franciscuskerk
intenties Jantje en Tonnie van Haperen-Timmermans. 

Zondag 1 januari 2023: Nieuwjaar
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi - Willebrordkoor
Intenties Petra de Jong; Marianne Hoeben e.v. Frans Oomen; 
 ouders Hoeben-Färvers; Harry van der Velden e.v. Cor 
 Rutten; Jac Zandvliet; Sjaak Theeuwes; Kees Balemans; 
 Jantje en Tonnie van Haperen-Timmermans; Herman 
 Damen en dochter Wendy; Adri Verheijden; Fer v. Assche; 
 Karel van Lieshout; Jules Jansen; Cees de Bie. 

Donderdag 5 januari december
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi
Pastor Adri Verheijden, het was vandaag zijn 92-ste verjaardag.

Zondag 8 januari
09.30 uur Woord- en Communieviering - werkgr. Liturgie
 overweging dhr. M. van Nijnatten - Willebrordkoor
Intenties Frans van Beek p.v. Loni Houmes; Jo en Anneke 
 Maassen-van der Heijden; Toon van Haperen e.v. 
 Nellie de Jong; Pastor Adri Verheijden. 

Donderdag 12 januari
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi

Uit het pastoraal team
Zondag 8 januari 2023 is de eerste familiezondag van het 
nieuwe jaar in de Michaelkerk. Eén keer in de maand, op een 
vaste zondag, bent u welkom met het hele gezin om deel 
te nemen aan de familiezondag. Zo’n zondagochtend heeft 
verschillende onderdelen: gezamenlijke start, vervolgens ca-
techese aan vier onderscheiden groepen (kinderen t/m groep 
2 van de basisschool; kinderen van groep 3 en 4; kinderen 
van groep 5 t/m 8; ouders). Steeds staat centraal: ‘wie is Je-
zus?’ Daarna vieren we samen met de geloofsgemeenschap 
de Eucharistie, waarbij mede rekening wordt gehouden met 
de aanwezigheid van kinderen. Tenslotte is er nog een gezel-
lig samenzijn.
De voorbereiding op de 1e H. Communie en Vormsel maken 
onderdeel uit van de catechese. Gaande weg wordt bekeken 
welke kinderen toe zijn aan het ontvangen van het sacrament 
van de 1e H. Communie of het Vormsel. In de maand decem-
ber 2023 kunnen deze kinderen tijdens de familiezondag de 
sacramenten ontvangen.
We hopen op die manier dat de beide sacramenten een voe-
dingsbodem krijgen waarin ze kunnen landen en beleefd wor-
den als een echt authentiek geschenk van onze God. Hij wil 
ons immers overladen met zijn liefde.
Misschien handig om het alvast in uw agenda te zetten wan-
neer de Familiezondagen in 2023 zullen plaatsvinden: Zon-
dag 12 februari; Zondag 19 maart; Zondag 16 april; Zondag 
21 mei; Zondag 18 juni; Zondag 9 juli (is 2e zondag van de 
maand i.v.m. vakantieperiode); Zondag 17 september; Zon-
dag 15 oktober; Zondag 19 november; Zondag 17 december.
Inloop 09.30 uur met aansluitend om 11.00 uur de Eucharis-
tieviering.
Woensdag 18 januari 2023 is er een informatie over de Fa-

miliezondagen, omdat er wellicht nog veel vragen zijn over de 
opzet en de bedoeling van de Familiezondagen.
Daarom is er een informatieavond ingepland waar u uw vra-
gen kunt stellen en er de tijd voor genomen kan worden om 
deze goed te beantwoorden.
Wij hopen eenieder die meer wil weten over de opzet en de 
bedoeling van de Familiezondagen, vragen of opmerkingen 
heeft op woensdag 18 januari te kunnen begroeten, 20:00 
uur in de Michaelkerk. Graag tot ziens!

Actie Kerkbalans
Van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari wordt de Actie 
Kerkbalans weer georganiseerd. In het hele land gaan veel 
vrijwilligers op pad om informatie te verspreiden over deze 
actie voor hun plaatselijke parochie. Omdat parochies geen 
subsidie krijgen willen zij op deze manier gelden inzamelen 
om hun pastorale werk te kunnen doen en hun huishoud-
boekje op orde te houden. 
U kunt slim geven aan uw kerk, die een AMBI-status heeft, 
omdat uw bijdrage boven de fiscale drempel aftrekbaar is 
voor de belasting. Uw hele gift is volledig aftrekbaar als u er 
een schriftelijke periodieke donatie van maakt voor 5 jaar ach-
tereen. 
Voor verdere informatie stuurt u bijvoorbeeld een mail naar: 
kerkbalans@augustinusparochiebreda.nl of via uw parochie-
centrum.

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 01 en 08 jan. 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. 01 jan. 11.00 uur: Ds. S. van Meggelen.
Zo. 08 jan. 10.00 uur: Kerk gesloten. Viering in Johanneskerk.

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 01 jan. 11.00 uur: Dhr. Henco de Bruijn.
Zo. 08 jan. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.

Muzikant gezocht!
In Breda (Wisselaar) zingt een leuke groep van 21 dames en 
heren iedere dinsdagmiddag leuke liedjes (hoofdzakelijk Ne-
derlandse en soms Engelse). Vooral voor de ontspanning en 
gezelligheid. Door omstandigheden stopt hun muzikale leider 
per 1 januari a.s. en zijn zij op zoek naar een opvolger (die b.v. 
keyboard of accodeon speelt) en het leuk vindt om dit te gaan 
doen. Ze hopen op vele leuke reacties. Contact en info via: 
admertens@hotmail.com

City Interventions
Vier creatieve ontwerperscollectieven presenteerden de crea-
ties die ze maakten voor het project City Intervention. Zij na-
men genodigden mee langs hun interventies die t/m 8 januari 
te bewonderen zijn.
City Intervention is een initiatief van Breda Marketing en 
Bank15. Zij riepen Bredase ontwerpers op om objecten te 
ontwikkelen voor in de openbare ruimte om zo een dialoog te 

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



starten. Enige voorwaarde was dat zij gebruik zouden maken 
van Beams, bouwstenen, gemaakt van hergebruikt plastic.
De oproep resulteerde in vier fantasierijke werken met een 
verhaal. Deze zijn buiten te vinden bij MotMot Gallery (Bel-
crumweg 19), Pier15 (Veilingkade 12), Park Valkenberg en 
Bank15 (St. Janstraat 11) en maken deel uit van de onlangs 
gelanceerde wandelroute ‘Explore creative Breda’.
De gebruikte rode Beams zijn gemaakt volgens de ‘Precious 
Plastic’ methode van Dave Hakkens. Ze bestaan uit balken 
van verschillende lengtes die (vergelijk met Meccano) op aller-
lei manieren aan elkaar kunnen worden bevestigd. Daarmee 
zijn de mogelijkheden om ze toe te passen eindeloos. Het be-
drijf PlaSTiEK op STEK maakte de Beams van in Breda ver-
zameld plastic afval, van oude tuinstoelen tot klerenhangers.
Creativiteit en duurzaamheid
Met het City Intervention project geven ze samen vorm en 
inhoud aan creativiteit in Breda en creëren ze aandacht voor 
het belang van recycling en hergebruik. We leven in een tijd 
waarin we anders moeten denken en doen. Om samen te 
bouwen aan een duurzaam Breda.  

NAC Street League winterstop 
De deelnemers van de NAC Street League sloten de eerste 
seizoenshelft af met een maatschappelijke challenge. Zij le-
verden bijdragen in voor het goede doel Heifer. Met deze laat-
ste activiteit brak de winterstop aan en kijken ze terug op een 
geslaagde eerste seizoenshelft. 
De maatschappelijke straatvoetbalcompetitie startte met een 
kick-off op 6 oktober waarbij meer dan 1000 leerlingen de 
sportieve strijd met elkaar aangingen tijdens verschillende ac-
tiviteiten. In combinatie met het prachtige weer was dit een 
stralende dag op de parkeerplaats naast het Rat Verlegh Sta-
dion. De competitie in Geertruidenberg werd gestart op 26 
oktober met de kick-off en ruim 350 deelnemers. De NAC 
Street League van Oosterhout startte op 2 november waarbij 
de burgemeester de dag aftrapte. Meer dan 150 leerlingen 

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

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

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

bloemisterijaarts@ziggo.nl

Bloemisterij

Golfbaan,  restaurant ,  vergaderen 
feesten en of f ic ië le t rouwlocat ie

Salesdree f  2 -  4904 SW Oosterhout

T 076-5795666 landgoedbergv l ie t .n l
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É C H T  L E R E N  G O L F E N  
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L A N D G O E D  B E R G V L I E T

ONZE PRO'S STAAN 
VOOR JE KLAAR!

Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:

Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie

Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Steenbergen 15 
4847AR Teteringen
Tel.: 076-2600062 
Mob.: 06-51563975

www.michelzandvliet.nl

Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:

Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie

Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Steenbergen 15 
4847AR Teteringen
Tel.: 076-2600062 
Mob.: 06-51563975

www.michelzandvliet.nl

Project- en woninginrichting

Hoolstraat 31 - Teteringen
T 076 - 5713312

info@jorissenbv.nl



beoefenden activiteiten met het thema respect. 
Eerste seizoenshelft 
Op dinsdag, woensdag en donderdag speelden teams we-
kelijks wedstrijden in verschillende wijken. Punten werden 
behaald op sportief vlak maar ook op maatschappelijk vlak. 
Om de winterkampioenen te bepalen is er gekeken naar de 
hoeveelheid wedstrijdpunten, het aantal wedstrijden, de wed-
strijdverslagen en de maatschappelijke punten. In de NAC 
Junior Street League is basisschool de Dirk van Veen tot win-
terkampioen benoemd, de andere scholen zaten er dicht bij. 
De winterkampioen van Geertruidenberg is Biekorf 8A en de 
winterkampioen in Oosterhout is De Sterrendonk. Ondanks 
dat De Nassau nog niets heeft verloren, is het winterkampi-
oenschap bij de NAC (Ladies) Street League binnen gehaald 
door ISK Breda door het behalen van de meeste punten bui-
ten het veld. 
De meest sportieve speler van de eerste seizoenshelft is de 
keeper van de Hoogakker, de school die uitkomt in de NAC 
Junior Street League. De jongeman liet zich al meteen van zijn 
goede kant zien tijdens de kick-off en bleef sportief naar de 
tegenstander gedurende het seizoen. Gefeliciteerd Luc! 
woensdag 16 november organiseerde NAC Maatschappelijk 
een ouderavond voor ouders van de deelnemers over maat-
schappelijke thema’s, welke ook behandeld worden in de 
klas. Zo kregen zij workshops over omgaan met geld, sociale 
media, groepsdruk en alcohol, gezonde leefstijl en racisme en 
discriminatie. 
Maatschappelijke challenge 
In samenwerking met Heifer droegen de scholen dit jaar een 
steentje bij aan het helpen van mensen die leven in honger en 
in armoede. Schilderijen, tekeningen en geld werden ingele-
verd. Meer dan €475 werd al ingeleverd en in februari worden 
de creaties geveild tijdens een NAC zaken event. De mooiste 
wens die geschreven is en die nu uitkomt is die van Erica van 
De Eerste Rith. Haar wens was dat kinderen in armere landen 
ook een dagje uit kunnen beleven. Als blijk van waardering wer-

den de deelnemers uitgenodigd voor NAC Breda - Almere City. 
De tweede seizoenshelft van de NAC Street League start op 
28 februari 2023. We spreken over een zeer geslaagde eerste 
seizoenshelft en we hopen die lijn door te trekken. Een fijne 
vakantie en tot volgend jaar! 

Stichting Breda Actief verhuist!
Stichting Breda Actief gaat verhuizen naar een andere locatie. 
Per 31 december sluit de Teruggave haar deuren. Stichting 
Breda Actief bestaat uit 2 labels: Breda Actief en Mooiwerk.
Op de nieuwe locatie: Pastoor van Spaandonkstraat 31, Bre-
da wordt komende maanden hard gewerkt om het geschikt te 
maken als kantoor. De verwachting is dat ze in april 2023 alle 
verhuisdozen kunnen uitpakken. Uiteraard werken ze gewoon 
door en zijn ze bereikbaar per telefoon en mail: Breda Actief, 
T 523 35 55 / e-mail: info@breda-actief.nl en Mooiwerk, T 523 
35 60 / e-mail: info@mooiwerkbreda.nl 
Over Breda Actief
Breda Actief wil dat iedereen lekker in zijn vel zit. Want men-
sen die zich goed voelen, zorgen goed voor zichzelf, voor een 
ander en voor hun woonomgeving. Breda Actief helpt daarbij 
graag een handje. Ze stimuleren iedereen om mee te doen als 
het gaat om sport en bewegen. Daarbij gaan ze uit van wat ie-
mand zelf wil én kan. Breda Actief wil de spil zijn binnen sport 
en bewegen in Breda. Breda Actief inspireert, stimuleert, advi-
seert en faciliteert alle inwoners en organisaties tot deelname 
aan en ontwikkeling van sport en bewegen. Dit doen ze door 
vraag en aanbod te verbinden, te adviseren, activiteiten en 
ontmoetingen te organiseren en te faciliteren en waar nodig 
ondersteuning en begeleiding te bieden.
Over Mooiwerk
Mooiwerk zet zich in voor iedereen die aan de slag wil met 
vrijwilligers(werk) in Breda. Potentiële vrijwilligers vinden er 
vacatures, organisaties krijgen advies en huidige vrijwilligers 
kunnen workshops en bijeenkomsten volgen om zichzelf te 
blijven ontwikkelen. Iedere Bredanaar fan van vrijwilligerswerk!

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

SPECIALIST IN BEWEGEN
FYSIOTHERAPIE EN BEGELEID SPORTEN



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