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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

SINTERKLAAS INTOCHT MET PIETEN OP EEN TRIKE IN TETERINGEN
Op een heel moderne manier kwam Sinterklaas zondag met zijn Pieten aan op het Willem-Alexander Park. Op 
een trike!. Hartelijk toegejuicht door de vele kinderen. In een grote optocht ging de stoet naar ’t Web. De kinderen 
konden daar zelfs met de Sint op de foto. Ook leerde ze ‘Piet te worden’, door kadootjes in een schoorsteen te 
leren werpen, te klimmen als een Piet en een pietenmuts te knutselen. Een pietendiploma was de ultieme beloning. 
De dames van het Jeugd-comité hadden de handen vol aan de voorbereiding van de intocht en de begeleiding 

van al die blije kinderen. Het comité doet echter nog veel meer. Paaseieren zoeken, Koningsdag, kinderdisco’s en de Halloween 
optocht. Ze kunnen nog wel ‘handjes’ gebruiken, zeiden ze. Dus als je jouw kleine steentje wilt bijdragen, stuur dan een be-
richtje aan: jeugd@jeugdcomiteteteringen.nl, zodat het voortbestaan van al die activiteiten ook voor jouw kinderen is verzekerd.

SENIOREN EN VEILIGHEID
Maak het oplichters niet te gemakkelijk. Laat niemand zomaar binnen. Wordt op je mail of app. geld gevraagd? ‘Niet gebeld = 
geen geld’. Scherm altijd de pincode af, eerst checken, dan klikken. Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds 
nieuwe manieren om mensen op te lichten. Zoals met een babbeltruc, meekijken met pinnen, hulpvraagfraude, phishing en 
smishing, spoofing, datingfraudewachtwoorden, etc. etc. In Teteringen zijn er 2 Cybercrime-ambassadeurs actief die kunnen 
helpen. Ze kunnen niet voor eenieder persoonlijk, maar wel aan groepen uitleggen waarop je moet letten om niet opgelicht te 
worden. Bij de Dorpsraad liggen folders met informatie gereed. Kijk op www.dorpsraad-teteringen.nl

BREDA SCOORT GOED ALS GEZONDSTE STAD VAN BRABANT
Breda scoort redelijk goed in een onderzoek van Arcadis naar de gezondste steden van Nederland. De stad staat op de ne-
gende plek in de top 20, gelijk met Haarlem en Leeuwarden. Groningen nummer 1 en 2 is Nijmegen, Maastricht maakt de top 
3 compleet. In Brabant vinden we verder Eindhoven terug op plaats 13 en Tilburg op 18. Zaanstad scoort met de 20ste plaats 
het slechtst. Schaduwrijke plekken in steden worden door klimaatverandering steeds belangrijker. Ze gaan hittestress tegen. 
De stad Breda heeft met Groningen gemeen dat het er relatief stil is. Waar veel andere stedelingen kampen met geluidsoverlast, 
valt dat in Breda erg mee. Daardoor is ook het stress-herstel van Bredanaren goed. Ze hebben minder kans op depressies 
en angststoornissen dan gemiddeld. Ook positief in Breda: voorzieningen als zorg, winkels en cultuur zit relatief dichtbij en de 
stad wordt als schoon ervaren. En Teteringen is het leefbaarste dorp in Brabant, zo bleek onlangs uit een ander rapport. Wat 
willen we nog meer? 

DORPSRAAD TETERINGEN BEREID PLANNEN 2023 VOOR
13 December komt de Dorpsraad weer bij elkaar en bespreekt dan de thema’s voor 2023. Verkeer, wonen, leefbaarheid, veilig-
heid en vele andere zaken komen dan aan de orde. We beginnen met een nieuwjaarsreceptie. Details daarover later. Heb je 
ideeën die de Dorpsraad zou moeten meenemen naar volgend jaar, geef die dan door via: secretariaat@dorpsraad-teteringen.nl



KETTINGKLEDINGRUILTAS TETERINGEN
Barbara van Gurp heeft inmiddels een Kledingkettingruiltas 
hier opgezet. Ook Rianne de Witte is voornemens andere ty-
pen ruiltassen voor dames- en herenkleding op te starten. 
Prachtig werk van de klimaatburgemeester. 
Wil je meer informatie, deelnemen of je steun aanbieden, 
stuur dan een e-mail naar: info@riannedewitte.com

TETERINGEN KRIJGT MINISTERS
Kindermagazine ChaTime maakt al meer dan 15 jaar nieuws 
voor en door kinderen in groep 5 t/m 8. Naast het maken van 
nieuws door jonge reporters, gaan zij nu ook MiniSters inzet-
ten. Jongeren die meedenken over de veiligheid in hun straat 
of buurt, maar ook wat beter of anders kan. In het nieuwe jaar 
zijn er ook MiniSters in Teteringen aan het ‘werk’. Het is een 
pilot-project en loopt tot de zomervakantie van 2023. In het 
nieuwe jaar gaan de MiniSters in gesprek met de Dorpsraad 
van Teteringen, bewoners en iedereen die aanschuift tijdens 
deze vergadering. Meedenken over chillplekken, speeltuintjes 
en wat verder voor de jeugd belangrijk is. Meer weten: www.
chatime.nl of mail naar: redactie@chatime.nl 

ZINGEN ROND EEN SFEERVOLLE KERSTBOOM 
IN HET WILLEM-ALEXANDER PARK?
Het vergroende Willem-Alexander Plein, eerder dit jaar suc-
cesvol omgevormd tot Willem-Alexander Park, krijgt een 
verlichte kerstboom. Op zaterdag 10 december wordt een 
acht meter hoog exemplaar geplaatst dat tot 7 januari voor 
kerstsfeer moet zorgen in het dorp. Op Kerstavond wordt er 
bij de met led-lampjes verlichte boom gezongen, tussen de 
jeugd-mis van zeven uur en de dienst van half tien. Om warm 
te blijven is er chocomel en glühwein. Het initiatief om het 
Kerstfeest in Teteringen sfeervoller te maken, komt van Rob 
van Oosterhout, Vera en Hans van der Vorst en Yvonne en 
Willem Raaijmakers. Bij de herinrichting van plein naar park is 
al rekening gehouden met het plaatsen van een kerstboom. 
Dat gebeurt in een speciale kolk in het gras naast de parkeer-

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



vakken in het midden van het park. Met carnaval komt daar 
de sik te staan. Afhankelijk van het enthousiasme voor het 
initiatief wordt er al voorzichtig gedacht om volgend jaar meer 
te doen, zoals een kerstmarkt en/of een kerststal. Voor het 
feest van dit jaar heeft het Dorpsplatform subsidie verleend. 
De eerdergenoemde initiatiefnemers en de Stichting Willem-
Alexander Park laten zich ook niet onbetuigd. Eerder was het 
altijd de gemeente Breda die zorgde voor een kerstboom op 
het Willem-Alexander Plein.

In de week van de Mantelzorg worden elk jaar op verschil-
lende locaties in Breda activiteiten georganiseerd voor man-
telzorgers.
Wij prijzen ons gelukkig dat wij hier in het dorp voor Tete-
ringse mantelzorgers een dag mogen organiseren waarop 
mantelzorgers in het zonnetje worden gezet, zo opende Jan 
Spruit als voorzitter van Kruiswerk Teteringen deze dag. Er 
zijn zorgen of het in de toekomst het mogelijk blijft deze dag in 
Teteringen te organiseren o.a. vanwege de kosten en de vele 
verzoeken uit Breda om ook hier te mogen deelnemen. Hij 
sprak zijn waardering uit voor het werk van de mantelzorger 
dat steeds belangrijker wordt. Door de grote personeelste-
korten bij de Thuiszorg hebben professionele hulpverleners 
vaak onvoldoende tijd. Hij wenste de aanwezigen toe dat er 
mensen zijn die u als mantelzorgers omringen, zoals profes-
sionals, en er mensen uit de familiekring of kennissenkring. 
Dit om u het gevoel te geven dat u er niet alleen voor staat.
Samen met Steunpunt informele zorg, Breda (STIB), de seni-
orenvereniging Teteringen, de Damessociëteit, Vrouwen van 
Nu, de Zonnebloem en de Augustinusparochie organiseert 
Kruiswerk Teteringen deze dag.
Na de ontvangst met koffie en lekkers, gebakken door een 
aantal vrijwilligers, was er ruimte voor kennismaking en het 
uitwisselen van ervaringen. Een dag te typeren als een dag 
van ontmoeting en verwenning; een dag van verbondenheid, 
dankbaarheid en waardering voor de zorgzame hulp van 
mantelzorgers.
Na een heerlijke lunch waren er maar liefst 7 workshops waar-
uit gekozen kon worden. Naast een bezoekje bij een tweetal 
kappers, of aan een schoonheidsspecialiste, of bij een drietal 
deskundigen op het gebied van hand en voetmassage kon-
den de deelnemers ook hun creatieve kant laten zien door het 
bewerken van speksteen en hapjes maken. Voor ieder wat 
wils waarop ingetekend kon worden. Tussendoor tijd om bij 
te praten en te genieten van een glaasje.
Veel dank gaat uit naar diegenen die belangeloos hun me-
dewerking gaven aan het verzorgen van de workshops, Kiki 
kapsalon; EstéCare, huidverzorging; Trudi en Erny, handmas-
sage; Verena en Henriëtte, voetmassage; Marian, hapjes en 
Richard, speksteen bewerken. Ook de vrijwilligers die deze 
dag georganiseerd verdienen een groot compliment voor het 
organiseren van deze dag die inmiddels voor de zesde keer 
plaatsvond. Speciaal mag Marian Geerts genoemd worden 
die weer gezorgd had voor een warm welkom in de zaal van 
De Dorpsherberg.

De Huiskamer 
Dinsdag 6 december beginnen we om 14.00 
uur met de ontmoeting.
Om 15.00 uur start een inleiding onder de titel 
‘Waar komt ons water vandaan?’ Deze inleiding 

wordt verzorgd door medewerkers van Brabant Water, onze 
waterleverancier.
Op dinsdag 13 december is er weer een ontmoeting. 
Elke dinsdagmiddag is Peter de Vries Danil aanwezig om u 
behulpzaam te zijn met uw vragen over de telefoon, tablet of 
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laptop.
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. 
Daarnaast hebben wij een aantal mensen uitgenodigd voor 
de muzikale omlijsting.
Wilt u deelnemen aan de lunch? Dan graag uiterlijk 20 de-
cember doorgeven, door een e-mail te sturen naar: johan.
weijters@planet.nl of even te bellen naar T 06-2123 5583.

Verjonging Zonnebloem
De gasten van de Zonnebloem Teteringen be-
staan tot nu toe uit (voornamelijk) 65- tot 75-plus-
sers.
De doelgroep van de Zonnebloem betreft alle 
leeftijden zowel ‘oud’ als ‘jong’!

Wie wil er meedenken over een nieuwe opzet voor een ‘jon-
geren’-afdeling van de Zonnebloem Teteringen?
Wij zoeken mensen die willen meedenken, mee organiseren 
of willen meedoen aan de nieuwe activiteiten die meer aan-
sluiten 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: mensen met een (mobiliteits-) be-
perking die zelf de regie over hun leven hebben. Aanvankelijk 
40+ mensen (mag ook jonger zijn).
(Avond-)bijeenkomsten, éénmaal per kwartaal, ‘s zomers een 
(buiten-)activiteit (eventueel overdag).
Wil je er meer over weten, stuur dan een mailtje naar zonne-
bloem.teteringen@gmail.com en houd de Allerlei in de gaten.
Kijk ook eens op de website van de landelijke Zonnebloem: 
www.zonnebloem.nl

Harmonie Euphonia
OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia Teteringen zal, indien van tevoren 
aangemeld (metalen@harmonie-euphonia.
info) op zaterdag 3 december tussen 09.00 

en 11.00 uur weer oude metalen ophalen in regio Teteringen.
Wilt u tussentijds oude metalen inleveren? Ook dat kan, zelfs 
als u buiten regio Teteringen woont. Stuur een mail (indien 
mogelijk met foto) naar: metalen@harmonie-euphonia.info 
Tussentijds inleveren kan  ook bij Fietsen Breda (Peter van 
den Broek), Tilburgseweg 1 in Breda.

Jumbo statiegeldactie
Het doet ons goed om te zien hoeveel statiegeldbonnen in 
de box worden gedeponeerd. Maar het kunnen er meer zijn. 
Denk even aan de werkgroep ‘de vier-jaargetijden’ en aan de 
KNGF hulphond-actie. Het geld dat u in de box doet van de 
ingeleverde flessen gaat naar het KNGF en u kunt ook helpen 
door doppen te sparen en in te leveren bij de parochie. Een 
klein deel van het opgehaalde bedrag is voor de vier-jaargetij-
den. Deze kleine bijdrage is dan om leuke activiteiten voor de 
alleenstaande te organiseren.

IVN wandeling 
door de Galderse Heide
De natuurgidsen van IVN Mark & Donge ma-
ken op zondagmiddag 11 december een wan-

deling door de Galderse Heide. De Galderse Heide vormde 
ooit een uitgestrekt bos- en heidegebied. Momenteel omvat 
de Galderse Heide 180 hectare. Daarvan is 100 hectare in het 

bezit van Staatsbosbeheer.
Het gebied kent bijzondere natuurwaarden, zoals een hoge 
diversiteit aan biotopen en de aanwezigheid van bijzondere 
plantensoorten en amfibieën. Naast struik- en dopheide vin-
den we er onder andere allerlei mossen en korstmossen en 
vele soorten paddenstoelen.
Het thema van de wandeling is nieuwe oude natuur. Sinds 
2010 is Staatsbosbeheer bezig met het herstel van de na-
tuur. In 2022 is het project “Revitalisering Galderse Heide” 
van start gegaan. De Gemeente Breda doet dit samen met 
de Bosgroep en het Rijksvastgoedbedrijf met het doel om de 
gezondheid van bos- en heidesysteem te herstellen en biodi-
versiteit te behouden en te vergroten.
De wandelingen start op zondag 11 december om 13.30 uur 
en duurt anderhalf tot twee uur. Inschrijven voor deze wan-
deling is verplicht via onze website. U ontvangt daarna een 
bevestiging via e-mail met daarin de startlocatie.
Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op 
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

Verrassende kerstmarkt op 
creatief en duurzaam STEK-terrein
De creatieve ondernemers van STEK zijn volop in de voorbe-
reiding voor het jaarlijkse KerstSTEKtakel. Dit jaar op zater-
dag 10 december van 16.00 tot 22.00 uur en op zondag 11 
december van 13.00 tot 18.00 uur; een kerstmarkt maar dan 
op zijn STEK’s: duurzaam en creatief. De unieke bouwsels op 
het terrein worden (nog) sfeervoller verlicht en overal staan 
vuurkorven en andere verrassend verlichte elementen. 
Lekker rondneuzen dus, met (live-) kerstmuziek op de ach-
tergrond. Of voorgrond, wat je wil. One-man-band Barrel Co-
vers heeft zijn eigenzinnige kerstrepertoire paraat. Kinderen 
kunnen weer meeliften op het bijzondere stoomtreintje en 
natuurlijk wordt ook aan de inwendige mens gedacht. En, 
geen kerstmarkt zonder kraampjes. Creatievelingen bieden 
originele kerstcadeautjes en zelfgemaakte creaties aan. Op 
het terrein is een tweedehandskleding- en een vinylhoek. Bij 
de onlangs geopende STEK-winkel kun je kleding ruilen en op 
STEK gemaakte producten kopen. Speciaal voor deze markt 
zijn ook mooie kerspakketten samengesteld, bestaande uit 
STEK-artikelen. 
Leuks en lekkers
Even relaxen in een bijzondere omgeving? Zelfs dat kan op 
deze kerstmarkt. Coach Marga stelt haar bijzondere werk-
ruimte open: het houtje-touwtje-strogebouwtje. Bij kerstman 
Matti, in zijn ‘Loods Kop & Co’, kunnen kinderen tegen een 
kleine bijdrage uit MDF gesneden kerstfiguren versieren. Bij 
Stam Indoor zet Eva bezoekers aan de slag tijdens haar 
workshop ‘kerstballen maken van stof’. Honger gekregen? 
Zoals altijd is er op STEK genoeg te smikkelen! De horeca 
heeft speciaal voor dit weekend allerlei lekkers bereid. De 

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

De volgende Aller-Lei 
verschijnt op 14 december a.s.

Zoekt u een Sinterklaas-kado? Complete Jumbo-
boeken ‘Breda’, ‘Teteringen’ of ‘Nac Breda’ af te halen 

voor € 25,00 p.st. Bel 06 - 22 90 79 92.



kerstman, dit jaar vergezeld door zijn vrouwelijk wederhelft, 
houdt het allemaal een beetje in de gaten. Ook ontbreekt de 
alternatieve kerststal van Weeshout niet. En heb je na dit alles 
geen zin om naar huis te gaan, dan blijf je lekker hangen bij 
Radio Pannekoek voor de after disco party met kerstknip-
oog. Dj’s Big Egg en Femme Bot maken er een onvergetelijk 
feestje van! 
STEK is een bedrijventerrein voor creatieve ondernemers en 
kunstenaars, ‘n originele plek in de wijk Belcrum met de ruwe 
charme van een voormalig industrieterrein en havengebied.

Zondag 4 december: Tweede zondag van de Advent  
09.30 uur Eucharistieviering- Pater Supardi- Willebrordkoor
Misdienaars Mathijs Kemerink; Suzanne Kemerink
Intenties Cily Derksen (jgt); Theo Jansen; Toon van Haperen e.v. 
 Nellie de Jong; Petra de Jong; Kees Balemans; Piet 
 Wirken; Wim van Harmelen en echtg. Marijke Tegelaers; 
 Harry v.d. Velden e.v. Cor Rutten; Jan Adriaansen; Rob 
 Hilders e.v. Helma Taks; Jac Zandvliet; Marianne Hoeben 
 e.v. Frans Oomen; Jan en Annie de Bruijn-van Leijsen; 
 Tom Bouwman; Ivonne Kremers-Vandemeulebroeke.

Donderdag 8 december
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi

Zondag 11 december: Derde zondag van de Advent
09.30 uur Woord- en Communieviering - Liturgie 
 overweging dhr. H. Doumen - Willebrordkoor
Intenties Jac v.d. Veeken (jgt); Corrie v. Haperen; Dymph Oomen; 
 ouders van Beek-Peeters-v.d. Mast; Rob Hilders e.v. 
 Helma Taks; Jo en Anneke Maassen-v.d. Heijden; Jan 
 v.d. Wijngaard; Fer v. Assche; Adri Verheijden; Jules Jansen

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203

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

Pi a n o s tu d i o
Frank Antens

Bredaseweg 106a
 4902 NS Oosterhout
T +31(0)6 24 749 440

f.antens@hetnet.nl
T 076-5607800
info@seydlitz.nl

Mitra Ad van Dongen
Scheperij 1

4847EZ Teteringen

Project- en woninginrichting

Hoolstraat 31 - Teteringen
T 076 - 5713312

info@jorissenbv.nl

Balemans Ruitersportcentrum
Laanzichtweg 105

4847 SH Teteringen
T 076 - 571 05 16

De Chinese Muur 
Teteringen

Oosterhoutseweg 69
4847 DA Teteringen

T 076 - 571 4131



Donderdag 15 december
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi

Vieringen met Kerst
De vieringen in onze Willibrorduskerk met de Kers zijn: zater-
dag 24 december 19.00 uur: Gezinsviering; Nachtmis: 21.30 
uur. Zondag 25 december: 09.30 uur: Kerst-Eucharistievie-
ring; en om 11.00 uur: Kindje wiegen. 

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 20 en 27 ov. 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. 04 dec. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Zo. 11 dec. 10.00 uur: Ds. S. van Meggelen. 

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 04 dec. 10.00 uur: Ds. J. Heetderks.
Zo. 11 dec. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.

Collecte Jantje Beton 
Elk jaar in maart vindt de bekende Jantje Beton Collecteweek 
plaats. Clubs, verenigingen, speeltuinen, kinderboerderijen, 
scoutinggroepen en jeugdstichtingen kunnen weer meehel-
pen om alle kinderen in Nederland te laten buitenspelen. Jan-
tje Beton zoekt nieuwe clubs om te collecteren in maart 2023. 
Een voordeel is dat 50% van de opbrengst voor de eigen 
clubkas is. Wanneer er extra geld nodig is voor een clubuitje 
of er zijn nieuwe materialen nodig, doen clubleden mee met 
collecteren. De andere helft gaat naar de projecten van Jantje 
Beton.
Over de Jantje Beton Collecte 
De collecteweek van Jantje Beton vindt plaats van 6 maart 
t/m 11 maart 2023. Online collecteren is mogelijk van 1 maart 
t/m 31 maart 2023. 
Aanmelden kan via www.jantjebeton.nl/collecte 

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

SPECIALIST IN BEWEGEN
FYSIOTHERAPIE EN BEGELEID SPORTEN

Vanaf woensdag 30 november           
start verkoop 

KERSTBOMEN 
in diverse 

soorten 

en maten

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

Bloemisterij



Uit het pastoraal team
In deze periode van het jaar ervaren we sterk de afname van 
het licht en de warmte doordat de kracht van de zon op het 
noordelijk halfrond afneemt. Mensen reageren minder uitbun-
dig. Kruipen in dikke en donkere kleren. Door de duisternis 
zien mensen minder goed wat zich rondom hen afspeelt. Ze  
voelen zich vaak onveiliger en angstiger en onzekerder in hun 
handelingen. Daardoor haasten ze zich naar plekken waar er 
meer licht is en willen snel naar huis. De periode van de ad-
vent is een christelijk gebeuren van stil worden en verwachten, 
van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe.
Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. 
Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst 
ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is 
door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven.
In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien 
dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.
In de geboorte van Jezus herkennen ze de menswording van 
God in de wereld. Hij is voor ons een ‘lichtend’ voorbeeld om 
naar te leven. Jezus’ daden werden door mensen als een 
‘licht’ in de ‘duisternis’ van hun bestaan ervaren. In hem her-
kennen we Gods ‘licht’ voor de mensen. Hij is het licht van de 
wereld. De lezingen uit de bijbel in de periode van de advent 
verwijzen naar duisternis en licht in het leven. ‘De nacht loopt 
ten einde, de dag breekt aan’ (Rom 13,12) en ‘Het volk dat 
rond dwaalt in het donker ziet een helder licht. Over hen die 
wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op’ 
(Jes 9,1).
In deze periode van donkere dagen; letterlijk en figuurlijk, heb-
ben wij het licht van de Heer nodig die in ons hoop kan aan-
wakkeren voor Hem en voor iedereen die denkt dat hun leven 
niet meer zinvol is. Als wij iedere dag naar het Licht toegroeien, 
mogen wij God smeken dat hij ons vervult met hoop, vrede, 
liefde en vreugde. Pater Richard Lobo SVD

Busreis wereldjongerendagen
 ‘Alegria, sta op en ga!’ Dat is de titel van het gezamenlijk reisi-
nitiatief van de vier bisdommen Breda, Roermond, Rotterdam 
en Utrecht. Zij organiseren een busreis naar de Wereldjon-
gerendagen (WJD), die van 1 tot 6 augustus 2023 in Lissa-
bon worden gehouden. De aanmelding voor de reizen naar 
de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon is afgelopen week 
geopend. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 mei 2023. 
Jongeren (16-30 jaar) hebben de keuze uit verschillende op-
ties, zoals reizen met het eigen bisdom of een ‘backpackers-
reis’ waarbij gereisd wordt op eigen gelegenheid.
Op de pagina www.jongbisdombreda.nl/wjd wordt de laat-
ste informatie over het voortraject in het bisdom Breda ge-
presenteerd. Zo wordt er op vrijdagavond 23 december een 
Kerstavond gehouden in Roosendaal waar informatie wordt 
gedeeld over de WJD. Eind januari zal er een zogenaamd 
WJD@home worden gehouden op Ameland. De reissom voor 
deelname is voor veel jongeren een behoorlijk bedrag. Erva-
ringen bij eerdere Wereldjongerendagen leren dat sponsorac-
tiviteiten in parochies hier geweldig in kunnen ondersteunen. 
Sponsoracties zijn effectief. Er kunnen niet alleen mooie be-
dragen mee worden geworven, het zijn tevens erg geschikte 
activiteiten voor teambuilding.
Parochies in het bisdom Breda hebben flyers ontvangen om 
jongeren (16-30 jaar) persoonlijk uit te nodigen en posters om 
in en om de kerk aandacht te vragen voor de Wereldjongeren-
dagen. Extra materiaal kan worden besteld via het contactfor-
mulier. Speciaal aanbevolen wordt ook de downloadpagina 
op WJD.nl. Op deze pagina vind je allerlei handige en nuttige 
WJD-downloads voor Instagram en/of Facebook: animaties, 
visuals en story-achtergronden. Kant-en-klaar en direct inzet-
baar op social media kanalen.
De Wereldjongerendagen (WJD) is de grootste jongerenbij-
eenkomst ter wereld en één van de grootste internationale 
evenementen van de katholieke kerk. Om de twee à drie jaar 
komen honderdduizenden - soms wel miljoenen - jongeren 
vanuit alle continenten bijeen, om het katholieke geloof te vie-
ren.

Week van de Mantelzorg
Met de Week van de Mantelzorg (7 t/m 11 nov.) hebben orga-
nisaties in de gemeente Breda mantelzorgers in het zonnetje 
gezet (zie tevens het bericht van de Kruisvereniging).
600 Mensen namen deel aan de gratis activiteiten, die in deze 
week speciaal voor hen zijn georganiseerd door StiB en ande-
re Bredase organisaties. Hierdoor kon men elkaar ontmoeten, 
informatie ophalen, ervaringen uitwisselen en even ontspan-
nen.
Gedurende de hele week werden activiteiten georganiseerd. 
De activiteiten voor jonge mantelzorgers, jumpen bij Stree-
tjump en paardrijden, waren opvallend snel vol. Stichting 
Tientjes ontving mantelzorgers met diverse activiteiten op het 
gebied van film, muziek en kleinkunst. Ook bleek ‘Vraag het 
de notaris’ een gewilde activiteit. Activiteiten als een rondlei-
ding in het Maczek Memorial en het Stedelijk Museum Breda 
werden ook goed ontvangen. Teteringse mantelzorgers kon-
den deelnemen aan een verwendag. De fractie CDA Breda 
bakte taarten om zo te laten zien dat zij mantelzorg waarde-
ren. Daarnaast waren er nog meer activiteiten waarbij met veel 
liefde mantelzorgers een leuke tijd werd bezorgd. Er was een 
fijne samenwerking met organisaties en bedrijven om mantel-
zorgers een mooi programma te bieden.
De week werd afgesloten in de Grote Kerk, waar StiB met Ge-
meente Breda, Breda Senior en StiB Classic Night Concerts 
een concertavond mogelijk maakten. Mantelzorgers beleef-
den een prachtig klassiek concert en werden verzorgd met 
een hapje en een drankje. Burgemeester Paul Depla sprak 
hier zijn trots en waardering uit voor mantelzorgers.

Collecte Jantje Beton 
Elk jaar in maart vindt de bekende Jantje Beton Collecteweek 
plaats. Clubs, verenigingen, speeltuinen, kinderboerderijen, 
scoutinggroepen en jeugdstichtingen kunnen weer meehel-
pen om alle kinderen in Nederland te laten buitenspelen. Jan-
tje Beton zoekt nieuwe clubs om te collecteren in maart 2023. 
Extraatje voor de club 
Een voordeel is dat 50% van de opbrengst voor de eigen 
clubkas is. Wanneer er extra geld nodig is voor een clubuitje 
of er zijn nieuwe materialen nodig, doen clubleden mee met 
collecteren. De andere helft gaat naar de projecten van Jan-
tje Beton. In 2022 is er meer dan € 1.25.000.000 opgehaald 
door alle collectanten! Er is dus € 612.000 naar verenigingen 
overgemaakt ten behoeve van hun eigen jeugdactiviteiten. 
Langs de deuren en online 
Er zijn goede doelen, die tegenwoordig alleen voor online col-
lecteren kiezen. Jantje Beton collecteert zowel online als langs 
de deuren met een collectebus én Ideal QR-code. Deur
tot deur haalt nog steeds het meeste geld op, maar vlak de 
online collecte niet uit. Voor de ene collectant is het een mooie 
aanvulling om via whatsapp of online te collecteren, voor de 
ander is het een uitkomst om alleen een online collectebus 
aan te maken. Ieder clublid kan dit zelf beslissen en een online 
collectebus is zo geregeld vanuit je luie stoel. 
Samen een handje helpen 
Een op de zes kinderen speelt niet buiten. Jantje Beton maakt 
zich zorgen, want buitenspelen is heel belangrijk en gezond 
voor de ontwikkeling van kinderen.
Naast de financiële voordelen voor de club biedt de collecte 
ook de mogelijkheid om jongeren te laten bijdragen aan een 
betere wereld en andere kinderen
 in minder fijne omstandigheden te helpen. Daarom doet Jan-
tje Beton een oproep om mee te doen aan de collecte. Samen 
kunnen we meer speeltuinen en speelpleinen
vergroenen, gezonde buurten starten en kinderen in kwets-
bare posities buiten laten spelen. 
Over de Jantje Beton Collecte 
De collecteweek van Jantje Beton vindt plaats van 6 t/m 11 
maart 2023. Online collecteren is mogelijk van 1 t/m 31 maart 
2023. Aanmelden kan via www.jantjebeton.nl/collecte

Volgende Aller-Lei  op 14 december a.s.



Colin van Loon pakt sportprijs!
Op zaterdag 19 november j.l. werden de 29e clubkampi-

oenschappen gehouden voor de judoka’s van Bliemer Ara-

shi Sport. Colin van Loon ontving dit jaar de sportprijs. Bij de 

senioren werd Nick van Dullemen kampioen en bij de jeugd 

tot 15 jaar pakte Mats Rademaker voor de 2e keer de wis-

seltrofee. 

De 29e clubkampioenschappen zijn opnieuw een supersuc-

ces geworden! Gelukkig was er nog een gaatje op zaterdag-

middag in de sportzaal aan de Markkant Oosterhout. Dit jaar 

dus twee maal het clubkampioenschap van Arashi, die van 

2021 werd in het begin van 2022 gehouden ivm. met de lock-

down vorig jaar december. De veertien jarige Mats Radema-

ker won de Arashi wisselbeker bij de jeugd tot 15 jaar door 

in de finale te winnen van Beau Duchemin. Hij deed dit met 

een prachtige worp/ippon nadat hij al 2 rondes gewonnen 

had! Tweede werd dus Beau Duchemin die in de halve finale 

Timo Soeters versloeg. Soeters werd hierdoor net als Colin 

van Loon derde! De Sportprijs 2022 werd uitgereikt aan Colin 

van Loon die naast het brons in de open klasse ook kampioen 

werd in zijn eigen klasse. Colin is een 8-jarige fanatiekeling die 

inmiddels een aantal jaren aan judo doet en inmiddels drie 

keer in de week komt trainen, waaronder de wedstrijdtraining 

op woensdag. Naast zijn sport inzet is hij een voorbeeld voor 

velen, omdat hij hard traint en zich altijd als een gentleman 

gedraagt. Een voorbeeld voor velen! Dit was een reden om dit 

jaar de Arashi sportprijs aan hem uit te reiken! De clubkampi-

oenschappen, “het Judofeest van Bliemer Arashi Sport” werd 

goed bezocht in de gymzaal aan de Markkant. Bij de kleuters 

werd verrassend goed gejudood en bij de klasse 6 t/m 12 

jaar kwamen veel onverwachte kampioenen op het podium 

te staan. Op 5 judomatten werd gestreden onder toezicht van 

leraren en assistenten. Clubkampioen bij de jeugd en junioren 

werden: Sam Klein (Boeimeer), Colin van Loon (Oosterhout), 

Lynn van Doorn (Zandberg), Jayden Meeuwesen (Boeimeer), 

Milan van Nispen (Heusdenhout), Sven Velthuis (Heusden-

hout), Finn Cornelissen (Oosterhout), Harm de Rooij (Mati), 

Daley Post (Teteringen), Milou Bouwmeester (Mati), Noah 

vd. Berg (Oosterhout), Beau Duchemin (Oosterhout), Joshua 

Kannemeyer (Boeimeer), Wiert Vos (Westerpark) en Noah 

Pranger (Heusdenhout). Dankzij de sponsors was er voor alle 

deelnemers opnieuw een fantastische trofee. Voor foto’s en 

info over judo wedstrijdtraining, Goshindo/Jujutsu (weerbaar-

heid) en jeugdkickboksen in Oosterhout en Breda zie www.

budokwaiarashi.nl en facebook! In december weer de 500 

punten wedstrijden in Made en in het nieuwe jaar toernooien 

in Terheijden, Kaatsheuvel en Tilburg.

Galderse Heide


