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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

NIEUWJAARSBIJEENKOMST OPGEWACHT MET EEN VROLIJKE JEUGDIGE BLAASKAPEL
Vóór Corona werd de nieuwjaarsreceptie in ’t Web meestal begeleid door harmonie Euphonia. Deze keer was het 
‘Kennie Harder’, een blaaskapel uit Teteringen. Muziek waarbij de neiging ‘voetjes van de vloer’ sterk aanwezig 
was. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de Dorpsraad Cornelis Berkhout, die functie en werk-
wijze van de raad toelichtte. Doorgeefluik zijn van de wensen van de dorpsgenoten naar het college van Breda en 
visa versa. Communicatie via de website Dorpraad-teteringen.nl, nieuwsbrieven en thema-bijeenkomsten zijn de 

belangrijkste kanalen. Binnenkort wordt weer een enquête gehouden om de onderwerpen, die onder de inwoners leven, vast 
te stellen. Hou de Aller-Lei en de website in de gaten. De voorzitter van ’t Web, Gert Sinnige, melde in zijn toespraak daarna 
de gevolgen van Corona voor buurthuis ’t Web, het kloppend hart van Teteringen. De prijzen gaan een beetje omhoog om de 
kosten de baas te blijven. Uitgebreid applaus oogstte de medewerkers en vrijwilligers van ’t Web voor hun niet aflatende moeite 
de gasten te verwennen in het afgelopen jaar. Afgesloten werd met een glaasje en de wens ‘gelukkig nieuwjaar’. 

WAAR IN TETERINGEN ZOU JIJ BLOEMBOLLEN PLANTEN?
De gemeente Breda gaat bloembollen planten op plekken die het hard nodig hebben. Leuk om te weten: de plekken worden 
door jou gekozen. 
Wat moet je precies doen? Inwoners van Teteringen die een plek weten, kunnen dat via een formulier op breda.nl doorgeven. 
Een fleurig uitzicht is natuurlijk veel leuker. Het zijn niet alleen de standaard tulpen, krokussen en narcissen, maar ook kruiden 
die de grond in gaan. Biodiversiteit zorgt dat de natuur beter in evenwicht is en dat draagt bij aan de gezondheid van mensen.

PARTICIPATIETRAJECT TIJDELIJKE WONINGEN
Gisteren is in de omgeving van de locatie aan de Donkerstraat waar de realisatie van tijdelijke woningen gepland staat een 
Bredabericht verstuurd. In dat bericht wordt uitgelegd hoe de participatie rond dit traject verder wordt vormgegeven en hoe 
betrokkenen en geïnteresseerden hierover geïnformeerd kunnen worden en hieraan kunnen deelnemen. Een nadere toelichting 
en aanvullende informatie is te vinden op de websites van PlanBreda en de gemeente Breda, via de links: Tijdelijke woningen 
- Gemeente Breda en Tijdelijke woningen op drie locaties - PlanBreda

NIEUWE KANDIDAADSLEDEN DORPSRAAD HEBBEN ZICH AANGEMELD
Door een meer persoonlijke benadering hebben zich al 4 inwoners aangemeld voor deelname aan de Dorpsraad Teteringen. 
Henriëtte Reijne gaat ons deze maand verlaten en op termijn gaat ook Adriaan Aarts zich elders vestigen. De broodnodige 
opvolging en verjonging moet worden gerealiseerd. Er zijn zoveel onderwerpen waarmee de raad zich moet bezig houden 
waardoor aanvulling echt nodig is. De intake-gesprekken zijn van start gegaan en tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van 31 
januari stellen sommigen zich al voor aan de overige raadsleden. Binnenkort staan hun foto’s op de website. Als je denkt ook 
een kleine bijdrage te kunnen leveren neem dan contact met de voorzitter, tel. 06 - 51525290.



ONTMOETINGSPLEK WATERAKKERS
Half juli zijn bewoners van de Bouverijen aanwezig geweest bij 
een bijeenkomst over de groene ontmoetingsplek aan de zui-
delijke kant van de Waterakkers. Met elkaar zijn beelden, ge-
dachten en ideeën gedeeld over deze plek. De uitkomst van 
deze bijeenkomst is, dat dit een robuust ingerichte plek moet 
zijn om te genieten van rust en natuur. Daarbij zijn diverse 
ideeën aangedragen, zoals het opknappen van de huidige in-
richting, het plaatsen van afvalcontainers die geleegd worden 
en het planten van bomen. Het voorstel is dat zodra de wo-
ningen nabij de ontmoetingsplek bewoond zijn, een nieuwe 
bijeenkomst wordt georganiseerd. Dan wordt concreter met 
elkaar gewerkt aan de inrichting van de plek. Waarbij op voor-
hand geldt dat een beperkt budget beschikbaar is voor inrich-
tingsmaatregelen. Kleine ingrepen, zoals het plaatsen van een 
afvalbak, een bankje of enkele bomen zijn wel mogelijk.

WONEN EN ZORG VOOR OUDEREN
Met het veranderen van de gemiddelde leeftijd van de be-
volking verandert ook de behoefte aan woonruimte. Daarom 
moeten we woningen bouwen die aansluiten bij de wensen 
en behoeften van onze ouderen. Met comfort en gebruiks-
gemak. In de buurt van voorzieningen, met voldoende mo-
gelijkheden om anderen te ontmoeten en te bewegen. Om 
ervoor te zorgen dat de ouderen van morgen zo lang mo-
gelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen aan de 
samenleving, is het van belang dat er voldoende geschikte 
woningen zijn en dat de leefomgeving passend is voor oudere 
bewoners. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening heeft een uitgebreide brochure ‘Programma wonen 
en zorg voor ouderen’ gemaakt. Meer weten? 
Kijk op www.volkshuisvestingnederland.nl

Zuiderhout Buiten:
• Clubs, evenementen en uitjes
• Gemaksservices & voorlichting
• Een extra thuis - dagbesteding De Blauwe Hoef 
Wonen: Parkappartementen in verschillende prijsklassen 
Ondersteuning & Zorg: Langdurige zorg en zorg aan huis 
We nodigen u uit
Wilt u weten hoe uw leven in Park Zuiderhout eruit kan zien? Neem contact op 
met ons serviceteam via (076) 578 4000 of serviceteam@parkzuiderhout.nl 

www.parkzuiderhout.nl 

Uitvaartverzorging 

Van Gemert
 

Sinds 1962 een begrip in Breda e.o.
 

De helpende hand bij het verzorgen van de 
totale uitvaart, in iedere klasse en stijl.
Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.

 
Vraag naar ons informatiepakket.

 
Heuvelstraat 181 in Breda

T 076-5212868

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

zie ook www.ingridmeester.nl



Tijdelijke woningen Donkerstraat
De woningnood is hoog. Ook in Breda is grote vraag naar 
woningen voor huidige én toekomstige Bredanaars en zijn er 
te weinig woningen. Daarom zet de gemeente Breda samen 
met wooncorporaties Alwel en Laurentius in op de bouw van 
extra tijdelijke woningen. In de Stadionstraat, Bredestraat en 
Donkerstraa wordt tot eind maart 2023 onderzocht op welke 
manier tijdelijke woningen op een goede manier gerealiseerd 
kunnen worden. Het onderzoek geeft meer inzicht in de mo-
gelijkheden voor de bouw van de tijdelijke woningen. En ook 
wat ervoor nodig is om voor een prettige woonomgeving te 
zorgen. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is de 
participatie van inwoners. We vinden het belangrijk om veel 
verschillende stemmen te laten doorklinken in dit traject. Er 
zijn verschillende mogelijkheden om uw mening en ideeen te 
geven: op www.planbreda.nl via een vragenlijst. We nodigen 
u uit om deze in te vullen. Het resultaat van deze vragenlijst 
geeft ons een goed beeld over hoe er over de tijdelijke wo-
ningen wordt gedacht en welke kansen en aandachtspun-
ten u ziet. U kunt deelnemen aan de online vragenlijst t/m 
woensdag 25 januari a.s.  Bij een inloopbijeenkomst kunt u in 
gesprek gaan met andere bewoners, gemeente en wooncor-
poratie Alwel. U bent welkom op 17 of 24 januari 2023 van 
16.00 uur tot 19.00 uur in De Dorpsherberg (de inloopbijeen-
komst wordt gehouden in de Bovenzaal op de 1e verdieping). 
Of: als deelnemer aan de adviesgroep voor de Donkerstraat. 
U kunt zich via Plan Breda opgeven om deel te nemen aan 
dit intensieve traject met drie bijeenkomsten in februari 2023. 
Meer informatie over de samenstelling, selectie en de exacte 
data vindt u via Plan Breda. Meer informatie over de tijdelijke 
woningen vindt u via www.breda.nl/tijdelijkewoningen

Wie verdient een 
Carnavalsonderscheiding?
De tijd begint te dringen, carnaval 2023 komt 
dichterbij. Wil jij op de valreep nog iemand no-
mineren voor een Totdenringse onderscheiding? 

Dan kun je nu nog actie ondernemen! Ook dit jaar zullen er 
onderscheidingen worden uitgereikt door onze Prins Snoek 
d’n Irste. Ken jij iemand die echt wat waardering verdient voor 
zijn/haar inzet voor het Totdenringse carnaval? Dan kun je 
hem/haar opgeven door voor 27 januari een bericht te sturen 
naar: secretaris@akvdesikken.nl  De protocolcommissie zal 
samen met de Prins beoordelen of de door jou genomineerde 
persoon voor een onderscheiding in aanmerking komt. Ver-
geet niet de naam en het adres van degene die je voordraagt 
en de reden waarom je deze persoon voordraagt te vermel-
den. 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 carnaval!

Geef aan de collectant 
van de Hersenstichting
Van 30 januari t/m 4 februari 2023 collecteert de Hersenstich-
ting voor meer hersenonderzoek. Vele enthousiaste en vrijwil-
lige collectanten gaan in Teteringen langs de deuren om geld 
in te zamelen voor meer onderzoek en betere behandelingen 
voor mensen met een hersenaandoening. 
Want denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt?! 
Een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. Helaas is dat 
al bij meer dan 4 miljoen Nederlanders het geval. Denk bij-
voorbeeld aan dementie, Parkinson, een beroerte, een de-
pressie of hersenletsel door een ongeluk. En als we niets 
doen, wordt dit aantal alleen nog maar groter. 
De Hersenstichting zet daarom alles op alles voor gezonde 
hersenen voor iedereen. Geef dus aan de collectant! 
Collectant gemist? 
Je kunt je gift ook overmaken via onze online collectebus op 
https://hersenstichting.digicollect.nl/hersenstichting
Namens 4 miljoen mensen met een hersenaandoening: be-
dankt!
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Zondag 15 januari  
09.30 uur Eucharistieviering - Pater H. Wijtten - Willebrordkoor
Misdienaar Yenthe Fijneman; Suzanne Kemerink.
Intenties Jac Zandvliet; Sjaak Theeuwes; ouders Akkermans-
 Loonen; Ad Akkermans; Wald Hoeben.

Donderdag 19 januari
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi

Zondag 22 januari
09.30 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo - Willebrordkoor
Intenties Ad en Riet van Gils-Pijpers; Johan van Beek; 
 Martien van Beek e.v. Wies Aartsen. 

Donderdag 26 januari
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi

Zalig Nieuwjaar!
Met deze wens wil ik van harte dit stukje beginnen. Zalig in de 
meest uitgebreide zin van het woord, dus niet alleen zaligma-
kend, maar echt helend.
We hebben 2022 achter ons gelaten met erg veel geknal, niet 
alléén in de oudejaarsnacht. Er was sowieso erg veel geknal.
Waren het niet de protesten, ongeacht waartegen, met onlus-
ten, dan was het wel andere onvrede. Het schijnt niet meer 
mogelijk te zijn, om gewoon vredelievend te protesteren, 
maar er moet geweld aan te pas komen. Veel geknal ook en 
nog steeds in de Oekraïne. Hoe zeer wensen we de mensen 
in de Oekraïne vrede toe. Vrede ook voor alle mensen elders 
in de wereld. Waarom toch al dat oorlogsgeweld, dat nog 
steeds alleen maar verliezers kent. Minder knallend misschien 
maar zeker zeer schrijnend zijn de torenhoge energieprijzen, 
wat voor veel mensen of in de kou zitten, of hoge schulden 
opbouwen, betekent. Zelfs de vreugde van gewonnen voet-
balwedstrijden, de viering van oud en nieuw, schijnt gepaard 
te moeten gaan met veel geweld, vooral gericht tegen poli-
tie en hulpverleners. Waarom? Dat begrijp ik echt niet. Laten 
we toch maar blijven hopen op een betere wereld, waarin we 
in de tweede kamer debatteren over de kwesties die er toe 
doen en als het kan een beetje als beschaafde volksvertegen-
woordigers zonder al dat verbale geweld.
Samen vieren in vreugde zonder geweld, het moet toch kunnen?
Er was genoeg om achter ons te laten samen met 2022. Ik 
wens oprecht dat 2023 vrede brengt voor heel veel mensen 
en ook graag wat liefde en geluk en laten we dat vooral niet 
vergeten een goede gezondheid. Nogmaals oprecht een Za-
lig Nieuwjaar!                                              Trudy Gerritsen van Lin

Gevonden voorwerpen
Na de kerstdagen zijn er in de kerk diverse voorwerpen ge-
vonden, zoals een leesbril in een blauwe brillenkoker; een 
leesbril in een rode hoes; een leesbril in een zwarte hoes en 
een zilveren kinderarmbandje. Misschien van u? 
Loop dan eens binnen bij het parochiecentrum op werkdagen 
van 09.30 tot 11.30 uur.

Actie Kerkbalans
Van zaterdag 14 tot 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 plaat-
selijke parochie. Omdat parochies geen subsidie krijgen willen 
zij op deze manier gelden inzamelen om hun pastorale werk 
te kunnen doen en het huishoudboekje 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 

achtereen. Voor verdere informatie stuurt u bijvoorbeeld een 
mail naar: kerkbalans@augustinusparochiebreda.nl  of via uw 
parochiecentrum.

Huiszegen
Christus Mansionem Benedicat
Driekoningen was vroeger - net zoals Pasen - traditioneel een 
doopdag. Ter herinnering aan de doop vindt met Driekonin-
gen de wijding van het water plaats. Die dag wordt er ook 
krijt gezegend door de priester, volgens appendix 6 van de 
Romeinse ritus. Met het wijwater kunnen huizen worden ge-
zegend. Bij deze huiszegen schrijft men in vele landen met het 
gezegende krijt de letters ‘C+M+B’ op de deur, waarbij men 
hoopt alle kwaad op afstand te kunnen houden. Dit blijft dan 
tot Pinksteren (of langer) op of naast de deur staan.
De letters staan voor de Latijnse zegenspreuk “Christus Man-
sionem Benedicat”, dat betekent “Christus zegene dit huis”. 
De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Mel-
chior en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten, die mede 
achtergrond geven aan dit gebruik. Zij zijn de eerste niet-Jo-
den (‘heidenen’) aan wie Christus zich heeft geopenbaard. 
De gebruikelijke vorm is xx+C+M+B+yy, waarin voor ‘xx’ de 
eerste twee cijfers van het jaartal worden ingevuld en voor 
‘yy’ de laatste twee cijfers. In 2008 staat er dan bijvoorbeeld: 
“20+C+M+B+08”. De ‘+’ staat voor een kruisteken.
In Nederland worden met Driekoningen door parochies vaak 
langwerpige kaarten uitgedeeld met deze letters erop (1/3 
A4’tje), die in de hal of de huiskamer worden opgehangen.

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 15 en 22 jan. 11.00 uur: Eucharistieviering
Annakapel Heusdenhout
Dinsdag om 19.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 15 jan. 10.00 uur: mevr. ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Oudenbosch.
Zo. 22 jan. 10.00 uur: Ds. D.J. Bierenbroodspot.

De Huiskamer
Dinsdag 17 januari bent u weer welkom bij eerste 
lezing van dit jaar: aansluitend aan ons samen-
zijn verzorgt Ans van der Borst van de GGD een 
voordracht over positieve gezondheid. Tijdens 

de campagne ‘Wonen met Gemak’ heeft Ans ook hierover 
gesproken en zij gaat vandaag aan de slag met het invullen 
van ieders ‘spinnenweb’ en de bespreking daarvan.
Op 24 januari is er weer vanaf 14.00 uur ontmoeting
Graag tot dinsdag a.s.                         Bestuur de Huiskamer 

Teterings Driebanden 
Kampioenschap 2022  
Overweldigend succes van dit toernooi, georganiseerd door 
Twan van Oosterhout, William van Dongen en nog een aantal 
vrijwilligers!
Na twee stille jaren, is het driebandentoernooi weer los ge-
barsten! 32 Deelnemers hadden zich aangemeld om aan dit 
toernooi deel te nemen! Gemeenschapshuis ’t Web werd 
omgetoverd tot een biljarttempel waar meer ruimte voor het  
biljarten was gecreëerd en tevens ook meer ruimte was ge-
maakt voor de toeschouwers! Dit toernooi werd gehouden 
van 27 t/m 30 december 2022. Op dinsdag en woensdag zijn 
de 32 kandidaten in poules van 4 begonnen, waarvan de eer-
ste twee doorgingen naar de volgende ronde. De wedstrijden 
werden zowel in de middag als in de avond gespeeld, dus het 
was die week een en al biljarten wat de klok sloeg!
Op donderdag begonnen de achtste finales en daar begon 
het verschil al wat duidelijk te worden. Na een hevige strijd 
in de kwart finales bleven er nog vier spelers over om aan de 
halve finales te beginnen, t.w. Piet van Leijsen, Ronald Thijs-
sen, Jeroen Joosen en Ad de Bie. Geen onbekenden, met 
uitzondering van Ad de Bie (uit ’t Ginneken van biljartvereni-

 

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203



ging Vianden). Zo kon op vrijdag onder grote belangstelling 
begonnen worden met de halve finales. Op deze finaledag 
waren zeker 100 belangstellenden aanwezig om hun idool 
aan te moedigen. Dit alles onder het genot van een drankje 
en een hapje! De halve finale tussen Ronald Thijssen en Ad 
de Bie verliep erg stroef. Het werd een partij van elkaar aftas-
ten en voorzichtig spelen. Daardoor bleef het moyenne vrij 
laag. Ad de Bie wist toch de partij naar zich toe te trekken. 
Dan de halve finale tussen Piet van Leijsen en Jeroen Joosen, 
Jeroen zat goed in de wedstrijd en Piet kon aanklampen tot 
halverwege deze partij, maar moest daarna zijn meerdere er-
kennen in Jeroen! Allereerst werd er gestreden voor de derde 
en vierde plaats tussen Piet van Leijsen en Ronald Thijssen. 
Ronald kwam als winnaar uit de bus en werd hierdoor derde 
van het toernooi. 
Dan de Finalepartij tussen Ad de Bie (Ginneken) en Jeroen 
Joosen (Teteringen). Ook deze partij werd weer aftasten, 
zodat de wedstrijd langzaam op gang kwam. De spanning 
kwam er echter al gauw weer in want beide spelers begonnen 
op hun niveau te spelen waardoor het voor de toeschouwers 
(100) een smakelijke partij werd! Jeroen moest 21 punten ha-
len en Ad 14 punten. Het bleef een hele tijd in evenwicht maar 
halverwege de partij maakte Jeroen en paar schitterende 3 
banden waardoor hij uitliep op Ad. Tijdens deze finale wer-
den er prachtige driebanden op het groene laken gelegd! Ad 
probeerde nog aan te klampen maar tevergeefs en moest zijn 
meerdere erkennen in Jeroen. De partij eindigde in 21 punten 
voor Jeroen en 8 punten voor Ad in 44 beurten.
Al met al een zeer geslaagd toernooi en zeker voor herha-
ling vatbaar. Wij danken de organisatie, de medewerkers van 
’t Web, de tellers en schrijvers, biljartvereniging BCPO en al 
onze sponsoren voor de ondersteuning van dit toernooi.

Rens Aben

IVN Natuurwandeling 
in het Liesbos
Zondag 15 januari wandelen de natuurgidsen 
van IVN Mark en Donge door de lange rechte 

lanen en de dreven in het eeuwenoude Liesbos. Het Liesbos 
is een van de oudste bosgebieden in Nederland. Het bos is 
ruim 200 ha. groot. Sinds 1880 is het Liesbos staatseigen-
dom en sinds 1899 wordt het beheerd door Staatbosbeheer.
Het thema van de wandeling is: het winterbos. De natuur is in 
dit winterseizoen in relatieve rust. De planten en bomen lijken 
te slapen. Tussen de kale bomen van het winterbos zijn de 
vogels goed zichtbaar, o.a. de spechten. De bomen bestaan 
voornamelijk uit loofhout, meest zomereiken. Veel dieren zijn 
op zoek naar voedsel en naar een warm onderkomen.
De wandeling start op zondag 15 januari om 13.30 uur en 
duurt ± 2 uur. Als u mee wilt wandelen moet u vooraf inschrij-
ven via onze website. U ontvangt daarna een bevestiging via 
de e-mail met daarin de startlocatie.
Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op 
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

SV Fier ‘Bodyfit’ 
SV Fier ‘Bodyfit’ wenst u een sportief en gezond Nieuwjaar! 
Heeft u ook goede voornemens gemaakt? Wilt u ook iets aan 
uw conditie doen? Beweeg gezellig mee want rust roest! De 
lessen (incl. 2 gratis proeflessen) beginnen met een warming-
up op muziek, daarna volgen o.a. conditionele oefeningen, 

krachtoefeningen of een spel gericht op het versterken van 
de spieren t.b.v. een goede gezondheid. De lessen worden 
afgesloten met een cooling down. Na afloop van de les is er 
een gezellig samenzijn voorzien van gratis koffie of thee.
Op donderdag van 19.30 uur tot 20.30 uur kunnen dames 
én heren in de leeftijd van 55+ aan hun lichamelijke condi-
tie werken o.l.v. een gediplomeerd sportdocente. De lessen 
vinden plaats in de gymzaal van basisschool De Eerste Rith 
(Hoveniersstraat 54 in wijk Princenhage). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tel.: 06 - 
48 56 56 67. We sporten het gehele jaar door!

Publiek gezocht voor tv-show 
‘The Big Bounce’
Na 5 jaar is het succesvolle én grootste tv-show ‘The Big 
Bounce’ terug op televisie. Tijdens het programma draait alles 
om behendigheid, snelheid en moed. Dat is ook wel nodig om 
de 50 meter lange en 7 meter hoge hindernisbaan te door-
staan. Gaandeweg komen kandidaten allerhande obstakels 
tegen die klauterend of met handige trampolinesprongen ge-
trotseerd dienen te worden. En jij kan deze kandidaten hun 
behendigheid zien beproeven! Wij zoeken (betaald) publiek 
vanaf 16 jaar op 8, 9, 10, 13 en 15 februari van 10.45 uur tot 
20.45 uurop de locatie Bavelseparklaan 7 in Breda. Vergoe-
ding: €45.00 op eigen gelegenheid. Parkeren: Gratis. Dress-
code: Casual Chiq. Let op: Tijdens de opnamedagen zullen 
wij per dag een dinercheque verloten van €50,00 onder het 
publiek. Aanmelden via www.stentcasting.nl

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

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

Volgende Aller-Lei op 25 januari a.s.



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

SPECIALIST IN BEWEGEN
FYSIOTHERAPIE EN BEGELEID SPORTEN

WIJ GAAN STOPPEN PER 31 MAART 2023

GROTE TOTALE UITVERKOOP OP 

POTTERIE EN GESCHENK-ARTIKELEN

VOOR BLOEMEN EN PLANTEN KUNT U 

NOG STEEDS BIJ ONS TERECHT t/m 31 MAART a.s.

Openingstijden

Zondag en maandag gesloten

Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur - Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur

Hoolstraat 44 - Teteringen - T 076-5870856 - www.bloemisterijaarts.nl

Bloemisterij



Winterbos-wandeling IVN

Nederlander snakt weer 
massaal naar vakantie 
Nederlanders hebben zich in 2022 vaker op vakanties geori-
enteerd dan in 2019. Vooral thema’s als kamperen, all-inclu-
sive en roadtrip zijn populair. Ook is er een explosieve groei in 
online zoekopdrachten voor vakanties naar Curaçao. Zo blijkt 
uit onderzoek dat Vakantiebeurs heeft laten uitvoeren naar 
het online zoekgedrag van consumenten rondom vakanties. 
Marleen Rompen, beursmanager Vakantiebeurs: “Dit onder-
zoek laat interessante resultaten zien van een reisbranche die 
volop in ontwikkeling is. Een interessante ontwikkeling is bij-
voorbeeld dat het thema van een vakantie veel belangrijker is 
geworden dan de bestemming. En qua bestemmingen zien 
we dat het Caribisch gebied in opmars is. Deze trends zijn 
allemaal te vinden op de 52e editie van Vakantiebeurs die van 
donderdag 12 tot en met zondag 15 januari plaatsvindt in Ko-
ninklijke Jaarbeurs in Utrecht.”

Themavakanties populair in 2022
Consumenten kiezen steeds vaker op basis van thema hun 
vakantie zoals adults-only, all-inclusive of roadtrip. De bestem-
ming van de vakantie is hierin minder belangrijk geworden. Zo 
blijft kamperen ook na corona onverminderd populair en is 
het zoekgedrag rondom termen als ‘kamperen’ en ‘camping’ 
vervijfvoudigd. Ook opvallend is dat Nederlanders anderhalf 
keer zo vaak online naar all-inclusive vakanties zoeken. An-
dere populaire thema’s zijn het maken van een roadtrip met 
een groei van 52% en het boeken van een adults-only vakan-
tie wat met een derde is gegroeid ten opzichte van 2019. Last 
minute vakanties zijn ook populairder geworden met een groei 
van 43%.
Ook de Vakantiebeurs ziet dat inspelen op vakantiethema’s 
een goed idee is. Marleen Rompen: “We zijn ontzettend blij 
dat we na twee jaar weer een inspirerende beurs kunnen 
organiseren voor vakantiegangers. Tijdens een bezoek aan 
Vakantiebeurs kun je in één dag de wereld rond om volop 
inspiratie op te doen voor je volgende reis. Voor elk thema zijn 
er verschillende exposanten aanwezig of je nu op all-inclusive 
vakantie wilt of een rondreis wilt maken.”

Explosieve groei in zoekopdrachten naar Curaçao
Een verrassende bestemming in de top 5 van populairste va-
kantiebestemmingen is Curaçao op plaats 4. Met een groei in 
zoekvolume van bijna 400% ten opzichte van 2019 is Cura-
çao met recht populair te noemen. Curaçao werd gedurende 
de coronaperiode door Nederlanders als veilige keuze voor 
een vakantie gezien, wat de groei in populariteit ten opzichte 
van 2019 zou kunnen verklaren. Ook de interesse voor Kroa-
tië is groot met een groei van meer dan 60% ten opzichte van 
2019. Daarmee sluit Kroatië de top 5 van populairste bestem-
mingen af op de vijfde plaats. Andere bekende vakantiebe-
stemmingen in de top 5 zijn Spanje (plaats 1), Griekenland 
(plaats 2) en Turkije (plaats 3).

Albanië, Costa Rica en Hurghada 
zijn de snelst stijgende vakantiebestemmingen
De snelst opkomende vakantiebestemming van 2022 is Al-
banië. Marleen Rompen: “Afgelopen jaar was Albanië de be-
stemming van het tv-programma ‘Wie is de Mol’. Dit zou de 
opkomende populariteit van dit land kunnen verklaren.” Costa 
Rica en Hurghada in Egypte vullen de top 3 aan. De grootste 
groei is er voor het Comomeer in Italië. Ook hier lijken de po-
pulaire vakantiethema’s doorslaggevend in de keuze voor een 
bestemming. Zo is Egypte een populaire all-inclusive bestem-
ming en is het Comomeer een rustige bestemming voor een 
kampeervakantie. Zo blijkt uit onderzoek.

 
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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Blaaskapel ‘Kennie Harder’


