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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

FESTIVAL ‘BILOUTE
Voor alle inwoners van ons dorp én gratis, dat is het plan van Johan Akkermans uit Teteringen. Op 2 podia zullen 
op 13 mei van 13.30 tot 24.00 uur verschillende muzikale acts plaatsvinden in ‘t Web.  Muziek van regionaal be-
kende en minder bekende solisten, bands, blaasorkesten, zangers, instrumentalisten, nederlandstalig, engelstalig, 
country, blues, enz. Voor elk wat wils! Heb je zelf muzikale aspiraties? Informatie via johan.akkermans@gmail.com

DORPSRAAD NEEMT AFSCHEID VAN HENRIËTTE REIMER
Na een flink aantal jaren in de Dorpsraad actief te zijn geweest nemen we op 31 januari afscheid van haar. Vooral het sociale 
domein had haar liefde en belangstelling. Ze blijft zeker nog wel actief in Teteringen. Aan de activiteiten bij ‘Geschikt Wonen 
voor Iedereen’ zal ze nog regelmatig haar diensten aanbieden. Veel dank voor al haar bijdragen aan een beter en ‘sociaal’ 
dorpsleven.

TIJDELIJKE WONINGEN DONKERSTRAAT: WAT ZIJN JE WENSEN EN IDEEËN?
Omdat de woningnood hoog is, zet de gemeente samen met wooncorporatie ‘Alwel’ in op de bouw van extra tijdelijke wonin-
gen. Ook in Teteringen, in de Donkerstraat. Maar dan wel op een goede manier. Samen met de omwonenden en belangheb-
benden. Denken jullie mee? Laat via Plan Breda (www.planbreda.nl) je wensen en ideeën weten. Dat kan nog t/m 28 januari. 
Meer info over de tijdelijke woningen vind je via www.breda.nl/tijdelijkewoningen

DORPSRAAD TETERINGEN MET NIEUWE ENQUÊTE IN FEBRUARI
Wat willen de inwoners van Teteringen? Dat is het thema van de enquête die in februari op de website zal verschijnen. Wo-
ningbouw, verkeer, vergroening, speelvoorzieningen, veiligheid, inclusiviteit, etc. Welk onderwerp dan ook. Zodra de Dorpsraad 
weet wat de dorpsgenoten willen wordt daar tijdens thema-avonden in ’t Web op in gegaan. Als daar de politiek, ambtenaren 
of specialisten bij moeten, dan doen we dat. Let op! Pas in februari staat het op de website (www.dorpsraad-teteringen.nl).

VOOR ACTIVITEITEN IN JE BUURT ZIJN FONDSEN BESCHIKBAAR
Woningcorporatie ‘Alwel’ heeft meer dan 500 woningen in de verhuur in ons dorp. De begeleiding van de huurders is voor hen 
een belangrijke pijler van beleid. Daaronder valt niet alleen de woning zelf maar ook de omgeving daarvan. Er zijn dan ook fond-
sen beschikbaar om die omgeving prettiger en mooier te maken. Als je ideeën hebt om je eigen buurt te verbeteren, aantrek-
kelijker te maken of te verfraaien en daar zijn kosten aan verbonden neem dan contact op met Ziggy Dekkers via info@Alwel.nl

BUURTCOÖRDINATOREN IN TETERINGEN
De Dorpsraad wil graag weten wat de dorpsgenoten zouden willen. Daarom vragen wij bewoners om contactpersoon te 
worden van zijn/haar buurt. Eén bewoner per buurt is genoeg. Zij weten vaak wat daar speelt en of er ondersteuning van de 
Dorpsraad nodig is. Wil je meer informatie? Meld je dan via de site: www.dorpsraad-teteringen.nl



Zondag 29 januari  
09.30 uur Eucharistieviering - Pater Supardi - Willebrordkoor
Misdienaars Yenthe Fijneman; Lonne Fijneman
Intenties Janus van Haperen (jgt); Marcel Blous (jgt); Ad en Riet 
 van Gils-Pijpers; Jac Zandvliet; Ton Hendriks en Geerda 
 Albers; Bea Husson e.v. Rob van Herwaarde; Ton de 
 Kok e.v. Wil van Leeuwen. 

Donderdag 2 februari
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi
Intenties o.a. Ton de Kok.

Zondag 5 februari.
09.30 uur Eucharistieviering - Pater Lobo - Diaken V. de Haas 
Intenties Ad Akkermans (jgt); Riet Kruis-Visker (jgt); Francien de 
 Wijs- v.d. Eng en echtg. Jan de Wijs; Petra de Jong; 
 Marianne Hoeben e.v. Frans Oomen; Harry v.d. Velden  
 w.v. Cor Rutten; Adri Verheijden; Kees Balemans.

Donderdag 9 februari
08.30 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Supardi

Kom volg Mij …
Mij inzetten voor uw kerk? Met zo weinig mensen nog ... met 
zo’n grijs publiek ... rondom mij zegt men: ‘Dat is vergeefse 
moeite.’ Maar diep in mij blijft Gij mij onweerstaanbaar voort-
stuwen. Gij doet een appél op mij. 
Mij inzetten voor uw kerk? Met zulke trage veranderingen 
... met zoveel tegengestelde meningen ... rondom mij lacht 

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

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203



men: ‘de kerk loopt op haar einde.’  Maar diep in mij drijft een 
kracht mij voort om uw boodschap door te geven. Gij doet 
appél op mij. 
Mij inzetten voor uw kerk? Met meer vragen dan antwoorden 
... met grote onwetendheid over morgen ... rondom mij leeft 
men anders: ‘er is ook leven zonder kerk.’ Maar diep in mij 
brandt het onblusbaar verlangen om met uw mensen op weg 
te gaan. Gij doet appél op mij. 
Iets in mij -sterker dan mezelf- blijft mij aantrekken in uw kerk. 
Uit haar verleden licht voor mij haar toekomst op. Ze is te zoe-
ken in de verhalen over nieuwe Geestkracht doorheen balling-
schap, over nieuw Opstaan na eerst loslaten en sterven. 
Als ik dan toch maar weer eens voel: het haalt allemaal niet 
uit, als ik dan toch maar weer eens denk: Ik geef het beter op, 
doe dan weer een appél op mij, God. 

(Naar Jean-Paul Vermassen)
Pater Richard Lobo SVD

Actie Kerkbalans
In het hele land zijn vrijwilligers op pad gegaan 
om informatie te verspreiden over deze actie 

voor hun plaatselijke parochie. Omdat parochies geen sub-
sidie 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. Informatie via kerkbalans@augustinus-
parochiebreda.nl of via uw parochiecentrum. Mocht u geen 
enveloppe in uw brievenbus gehad hebben en toch bij willen 
dragen aan het voortbestaan van ‘onze kerk’, laat het dan 
even weten.

Gezinsviering
Vanaf zaterdag 18 februari, zal er maandelijks een gezins-
viering in de Willibrorduskerk zijn. Een viering die gericht is 
op kinderen en gezinnen. Een viering waarbij kinderen mo-
gen helpen met het dekken van de tafel, kaarsjes aansteken, 
stukje voorlezen, het bespelen van een instrument tijdens de 
liedjes, rondgaan met een collecte mandje. Een laagdrempe-
lige viering, waarin we zonder moeilijke woorden, het verhaal 
van Jezus willen vertellen. Een moment waarop we hier even 
bij stil kunnen staan en samen zijn met onze gezinnen.
De vieringen zijn op zaterdag van 16.30 uur tot ± 17.15 uur. 
Onderstaande datums hebben we voor dit jaar gepland: 18 
februari; 11 maart;  15 april; 20 mei; 17 juni; 16 september; 
28 oktober; 11 november en 9 december
U bent van harte welkom om bij deze viering te zijn. Bij vragen 
mag u altijd mailen naar: gezinsvieringteteringen@gmail.com

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 29 jan. en 5 feb. 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. 29 jan. 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Zo. 05 feb.: Kerk gesloten. 

Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 29 jan. 10.00 uur: Ds. F. den Harder, Zwijndrecht.
Zo. 05 feb. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.

 
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

 
WWW.LANDGOEDBERGVLIET.NL/GOLFLESSEN
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D O E  J E  B I J . . .

L A N D G O E D  B E R G V L I E T

ONZE PRO'S STAAN 
VOOR JE KLAAR!



Carnaval staat 
weer voor de deur
Bent u (of kent u iemand) die niet in de gelegen-
heid om hier fysiek bij aanwezig te zijn? Prins 
Snoek de 1ste en zijn gevolg komen op dins-
dagochtend 21 februari graag bij u langs om u 

persoonlijk beterschap te wensen.
Heeft u hier als carnavalsvierder behoefte aan laat dit dan we-
ten via voorzitter@akvdesikken.nl
We blijven dan even plakke!

Digi-café Teteringen
Iedere dinsdag van 14.00-16.00 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 dinsdagmiddag in 
de Huiskamer in `t Web. Ook los van de Huiskamer zullen er 
thema’s worden aangeboden. Dit zal tijdig worden aangekon-
digd.   
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 Digitaal huis 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.  

De Huiskamer
Dinsdag 31 januari bent u welkom bij de lezing 
door Kitty van de Made van Avans: ‘Jong ont-
moet Oud’.
Op 7 februari is er vanaf 14.00 uur weer een ont-

moeting.
De Huiskamer wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdra-
gen van Thebe Extra, gemeente Breda en de Augustinuspa-
rochie.

Harmonie Euphonia
OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia Teteringen zal op zaterdag 28 ja-
nuari tussen 09.00 en 11.00 uur, indien van 
tevoren aangemeld, weer oude metalen op-
halen in de regio Teteringen. Als u oude me-

talen wilt laten ophalen kunt u dit kenbaar maken via de mail: 
metalen@harmonie-euphonia.info
Tussentijds oude metalen inleveren kan ook. Zelfs als u bui-
ten de regio woont. Stuur een mail (met foto indien mogelijk), 
naar: metalen@harmonie-euphonia.info
Tussentijds inleveren kan bij Fietsen Breda Peter van den 
Broek, Tilburgseweg 1 in Breda.

Statiegeld-actie Mantelzorg
In 2023 zal weer de dag van de Mantelzorg worden gehou-
den in de Dorpsherberg in Teteringen. De leden van de werk-
groep zijn bezig met de voorbereiding voor deze dag.
Het is een dag van, ontmoeting; verbondenheid en waarde-
ring voor de langdurige zorgzame hulp aan iemand die je nabij 
is. Wij vinden het mooi dat wij deze dag juist in Teteringen 
invulling mogen geven.
Om het financieel rond te krijgen zal de Kruisvereniging een 
deel van de kosten bijdragen en ook StiB (Steunpunt infor-
mele zorg Breda) zal hiervoor worden benaderd.
Maar de werkgroep is ook erg blij met de mogelijkheid van 
Supermarkt Jumbo, die in de maand februari de donaties van 

het statiegeld hiervoor ter beschikking stelt.
Wij vragen de mensen, die de mantelzorg willen steunen, 
deze actie tot een succes te maken. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!

IVN Vogelwandeling 
Zaartpark
Zaterdagochtend 28 januari gaan de natuur-
gidsen van IVN Mark & Donge op zoek naar 

vogels in het Zaartpark.
IVN haakt met deze wandeling in op de Nationale Tuinvogel-
telling, die dit jaar van 27 t/m   29 januari plaatsvindt. We 
houden geen telling voor deze nationale actie, maar een ori-
enterende wandeling om de vogelkennis op te frissen en bij 
te spijkeren. Iedereen kent immers de huismus en de merel, 
maar kun je ook de koolmees en de pimpelmees uit elkaar 
houden?
Het Zaartpark is een van de meest natuurrijke parken van 
Breda. De aanleg dateert uit de jaren 50 en er zijn nog veel 
bomen uit die tijd aanwezig. Sinds de reconstructie in 1993 
heeft het park zich op een natuurlijke manier mogen ontwik-
kelen. In het park komen veel vogels voor die we ook in de 
woonwijken en in onze tuinen zien.
Vergeet niet uw verrekijker mee te nemen!
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 10.00 uur en duurt 1,5 tot 2 uur.
Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op 
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

Cursus zaaien en stekken 
Groei en Bloei afd. Breda e.o. organiseert een korte cursus 
‘Zaaien en Stekken’ door Nel Wens. Op zaterdag 25 februari 
2023 van 13.30 uur tot 15.30 uur, gratis voor leden en niet-
leden. Locatie: Boerderij Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, Breda.
Opgeven uiterlijk 18 februari bij Meggie Laming 0161- 431353 
of e-mail: laming.meggie@gmail.com 
Interessant, origineel en heel leerzaam
Zelf zaaien is natuurlijk, leuk, leerzaam en het is stukken 
goedkoper om je voorjaars- of zomerplanten zelf te kweken 
en ze langzaam te zien opgroeien.
Vergeleken met het kopen van planten in een tuincentrum, 
duurt het dan wat langer voordat ze volop in bloei staan, maar 
je hebt er zoveel meer voldoening van.
Daarnaast is de opbrengst vaak zo groot, dat je heel veel 
mensen in je omgeving blij kunt maken met een vrolijk bloei-
ende plant!
Nel Wens is heel bedreven in allerlei toepassingen van ge-
bruikte materialen met heel goede resultaten. Hoe is het toch 
mogelijk dat iemand zoveel tips kan geven over zoiets een-
voudigs als zaaien? Hierbij alvast enkele vragen om je nieuws-
gierig te maken: hoeveel water geef je, plantjes kunnen ook 
niet zonder water; hoeveel ruimte hebben wortels nodig; hoe 
zorg je ervoor dat je plantjes zo vroeg mogelijk in het voorjaar 
hebt; welke grond gebruik je en hoe ontsmet je oude pot-
grond?
Nel laat zien hoe je met simpele middelen een mooi resul-
taat kunt bereiken. Je hebt helemaal geen dure zaaibakken of 
zaai- en stekgrond nodig!
Naast de techniek van het zaaien komt ook het stekken van 
varens, struikgewas en vaste planten aan de orde.
We bieden deze cursus gratis aan, zodat ook belangstellen-
den buiten Groei en Bloei het plezier van zelf zaaien en stek-
ken kunnen ontdekken en op deze manier ook kennis kunnen 
maken met onze vereniging.
Daarom een speciaal verzoek aan onze leden om kinderen, 
buren, vrienden of familieleden te wijzen op deze interessante 
gratis cursus.
Hoewel de cursus dus vooral gericht zal zijn op de begin-
nende tuinliefhebber heeft Nel verzekerd, dat ook de meer er-
varen tuinder nog genoeg interessante weetjes op kan doen.

cARNAVAL

 



Arashi goed op dreef in Terheijden!
De judoka’s van Bliemer Arashi Sport waren zondag 15 ja-
nuari opnieuw met een groot deelnemersaantal aanwezig op 
het jaarlijkse judotoernooi bij JV Haragei te Terheijden. De jud-
overeniging nam opnieuw bezit van de grote sportzaal in ‘De 
Cour’. Het was een groot feest met o.a. ouders op de mat 
met de warming up, veel muziek en dans bij de prijsuitreiking, 
sminken en suikerspinnen voor iedereen! Dertig jaar Bliemer 
Arashi Sport blijft prijzen opleveren; 8x goud en 9x zilver!
In 3 groepen werden 140 judoka’s ingedeeld. Twee groepen 
’s morgens en één groep ’s middags. De organisatie zorgde 
dat heel de dag perfect verliep en naast de gewonnen bekers 
en medailles was er voor iedereen een oorkonde. De kinderen 
konden worden geschminkt en op de foto met de judostier!  
Arashi was sterk vertegenwoordigd met 29 judoka’s. Bijzon-
der waren Colin van Loon en Tibo Cats. Colin van Loon won 
al zijn wedstrijden met maximale scores en Tibo Cats deed 
voor het eerst mee en scoorde drie wedstrijden met de grote 
hakbijl en werd meteen kampioen! Het publiek genoot enorm 
van dit spektakel. Prachtige overnames en verrassende tech-
nieken die lukte bij het grondwerk! Er werden 8 eerste plaat-
sen gewonnen! Kampioen werden: Tibo Cats, Pepijn Bosch, 
Dries van Opstal, Floris Bosch, Isaiah Rakic, Colin van Loon, 
Jayden Meeuwesen en Guus Klein. Tweede werden: Millie 
Okoniak, Bram van Es, Jax van Gils, Noah Pranger, Jip de 
Vries, Pepijn van Loon, Thijs Schoenmakers, Jens de Vries en 
Ruben Soeters. Het volgende 500 puntentoernooi is 5 maart 
in de Haagse Beemden Breda. Dit jaar bestaat Arashi al weer 
30 jaar en daarom zullen er verschillende extra activiteiten 
worden georganiseerd. Meer info www.budokwaiarashi.nl

Het Concertgebouw 
zoekt jeugdige muziekmakers
Het Koninklijk Concertgebouw nodigt alle 9-14-jarigen uit 
Noord-Brabant die zingen of een instrument spelen uit om 
mee te doen aan het Koninklijk Concertgebouw Concours. 
Bij dit landelijke concours, dat dit jaar zijn 15de editie beleeft, 
draait het om plezier hebben in muziek maken. Kinderen krij-
gen een kijkje achter de schermen, ontmoeten bekende ar-
tiesten en musici, en gaan op eigen niveau - of ze nu beginner 
zijn of al meer muzikale meters hebben gemaakt - aan de 
slag. Deelnemers die zich al verder hebben ontwikkeld, doen 
mee aan het finaletraject en maken kans op een geldprijs, een 
masterclass en een solo-optreden in de Kleine Zaal van Het 
Concertgebouw. Aanmelden voor het concours kan t/m 18 
april via concertgebouw.nl/concours
Brabantse muziekliefhebbers
Veel van de deelnemers, o.a. uit Den Bosch, Eindhoven, Sprang 
Capelle en Bergen op Zoom, speelden piano. Maar ook kin-
deren die wat minder voor de hand liggende instrumenten 
bespelen waren voorgaande jaren van de partij. Zoals een 
harpiste uit Breda en een 12-jarige trompettist uit Bergeijk. 
Zingen en muziek maken is leuk
Iedereen die tussen de 9 en 14 jaar oud is en wil meedoen, 
stuurt vóór 18 april een YouTube-filmpje in van een zelf ge-
speeld of gezongen stuk van maximaal vijf minuten. Op 20 
mei is de workshopdag en zien 100 deelnemers elkaar in le-
vende lijve. De kinderen krijgen een kijkje achter de schermen 
van Het Concertgebouw, ontmoeten bekende musici, gaan 
zelf op eigen niveau aan de slag en staan ook op het podium.
Nieuw: Aanmoedigingsprijs
De jury reikt dit jaar voor het eerst de aanmoedigingsprijs uit 
aan een pril, muzikaal talent dat een bijzondere, muzikale ont-
wikkeling doormaakt en wordt gezien als belofte voor de toe-

komst. De winnaar krijgt een workshop van een topmusicus, 
bedoeld om het plezier van muziek maken verder aan te wak-
keren en de winnaar te stimuleren zich te blijven ontwikkelen.
Finaletraject
Muzikale uitblinkers die al wat verder zijn, maken kans op 
deelname aan het finaletraject dat bestaat uit een master-
class, een halve finale en een hele finale. Alle deelnemers aan 
het concours worden uitgenodigd om hun medekandidaten 
aan te moedigen tijdens de finale op 25 juni. De uiteindelijke 
winnaar ontvangt € 1.000 om zich muzikaal verder te ontwik-
kelen en geeft een concert in de Kleine Zaal. Tijdens de finale 
wordt ook de aanmoedigingsprijs uitgereikt.
De jury van deze editie bestaat uit dirigent Vincent de Kort 
(voorzitter) zangeres Izaline Calister, (jazz)violiste Julia Philip-
pens, pianist en componist Thomas Beijer en Marco de Sou-
za, oprichter Leerorkest & musicus. Deelname is gratis!

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 8 februari a.s.

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

zie ook www.ingridmeester.nl

Gezocht:  nette en betrouwbare hulp in de huishouding voor       
2 x 3 uur of eventueel 1 x 4 uur per week.
Inlichtingen, tel.: 06-51501705 (na 19.00 uur).



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

SPECIALIST IN BEWEGEN
FYSIOTHERAPIE EN BEGELEID SPORTEN

Medewerker schoonmaak 
Wat je gaat doen
Als medewerker schoonmaak ben je, samen met de assistent begeleiders, verantwoordelijk voor een 
schone en prettige leefomgeving van onze cliënten. Concreet bestaan jouw werkzaamheden uit het 
schoonmaken van de appartementen van cliënten.

Waar je gaat werken
De Kampakker, woonvoorziening in Teteringen, is opgericht door familie/ouders, een zogenaamd ou-
derinitiatief. Binnen de Kampakker wonen 10 licht tot matig verstandelijk beperkte volwassen cliënten. 
Er is met name sprake van begeleiding en coaching, en slechts minimale verzorging. Alle cliënten zijn 
mobiel. Agressie komt incidenteel voor op de locatie, maar zeker niet dagelijks.

Wat breng jij mee
Je bent een echte doener en weet van aanpakken! Je kan goed zelfstandig werken. Je hebt ervaring 
in de schoonmaak binnen de zorgsector. We verwachten van jou een flexibele houding en het vermo-
gen om zaken snel op te pakken. Daarnaast heb je affiniteit met de (gehandicapten)zorg.
De functie van medewerker schoonmaak staat open voor 18 uur per week. Deze uren worden ver-
deeld over minimaal 3 dagen van 6 uur, 4 dagen van 4,5 uur is bespreekbaar.

Wat je krijgt
Amarant heeft aandacht voor de cliënt, maar ook voor jou! Je krijgt daarom: 
Een vast dienstverband voor 18 uur per week.
€ 1.745,- tot € 2.381,- bruto per maand op fulltime basis (FWG 15).
Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,33%).
Een vergoeding voor o.a. woon-werkverkeer, parkeerkosten en VOG.
Korting op jouw zorgverzekering, fitnessabonnement en uitjes via ‘CultuurWerkt!’.

Enthousiast geworden?
Voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met het team van loca-
tie Kampakker, te bereiken op 088 - 6110734.



IVN Vogelwandeling Zaartpark



Hypotheekaanvragen gedaald
Het totale aantal hypotheekaanvragen is in het vierde kwartaal 
van 2022 bijna gehalveerd in vergelijking met dezelfde periode 
een jaar geleden. Dit is vooral het gevolg van een forse da-
ling van het aantal hypotheekaanvragen voor het oversluiten 
van een bestaande hypotheek (-89 procent). Als gevolg van 
de stijgende hypotheekrente, die sinds begin vorig jaar met 
ruim 3 procentpunt is gestegen, is de markt voor oversluiten 
vrijwel opgedroogd, blijkt uit de nieuwste Hypotheekindex van 
De Hypotheker. Tegelijkertijd daalde in dezelfde periode de 
gemiddelde prijs voor een koopwoning met bijna 4 procent. 
Jonge huizenkopers tot 35 jaar krijgen door deze ontwikkelin-
gen steeds meer een voet tussen de deur op de huizenmarkt. 
Zo was bij deze leeftijdscategorie in december sprake van 
een stijging van 9 procent van het aantal aanvragen voor de 
aankoop van een nieuwe woning ten opzichte van dezelfde 
periode een jaar geleden.
Voor het eerst sinds jaren zijn zowel de woning- als de hypo-
theekmarkt aan het afkoelen. In totaal daalde het totale aantal 
aanvragen in het vierde kwartaal met maar liefst 45 procent 
in vergelijking met een jaar geleden Zo was 63 procent van 
alle hypotheekaanvragen bedoeld voor de aankoop van een 
woning, terwijl dit in dezelfde periode een jaar geleden nog 
46 procent bedroeg. Deze stijging van het aandeel aankoop 
woning wordt veroorzaakt door de sterke daling van het aan-
tal aanvragen voor het oversluiten van de hypotheek. Daar-
naast is voor het eerst sinds drie jaar een daling zichtbaar 
van het aantal aanvragen voor woningverbetering. Vooral in 
Limburg (-57 procent), Overijssel (-56 procent) en Gelderland 
(-51 procent) was sprake van een bovengemiddelde daling 
van het totale aantal hypotheekaanvragen. De daling was het 
minst sterk in Groningen (-32 procent) en Zeeland (-35 pro-
cent). Met name 55-plussers vragen minder hypotheken aan 
in vergelijking met vorig jaar; dit is met twee derde afgeno-
men. Tegelijkertijd is het gemiddelde hypotheekbedrag voor 
de aankoop van een woning met 11 procent gedaald. In het 
vierde kwartaal lag dit bedrag met 298.000 euro zelfs voor het 
eerst sinds twee jaar onder de grens van 300.000 euro. 
Markt voor oversluiters vrijwel opgedroogd
Het aantal hypotheekaanvragen voor het oversluiten van de 
hypotheek is in het laatste kwartaal van 2022 sterk gedaald 
(-89 procent) ten opzichte van het voorgaande jaar. In het eer-

ste kwartaal van 2022 was juist sprake van een zeer forse 
stijging (+116 procent). In het tweede en derde kwartaal is 
een forse daling ingezet met respectievelijk 25 en 70 procent. 
In het vierde kwartaal van 2022 was nog maar 6 procent van 
alle hypotheekaanvragen afkomstig van oversluiters, terwijl 
dit in het vierde kwartaal van 2021 nog 32 procent was. Het 
aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering is in het 
laatste kwartaal van 2022 eveneens gedaald (-26 procent) 
ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Toch is het 

Colin van Loon 
in Terheijden



 
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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aandeel hiervan in het totale aantal hypotheekaanvragen (26 
procent) nog steeds groot. De Hypotheker verwacht dat veel 
huizenbezitters gezien de hogere energiekosten het komende 
jaar blijven investeren in het verduurzamen van hun woning. 
Door een relatief kleine investering kan al aanzienlijk worden 
bespaard op de energiekosten, bijvoorbeeld door het aan-
brengen van isolatiemateriaal of hoog-rendementsglas.
“Het totale aantal hypotheekaanvragen is over heel 2022 met 
slechts 6 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit is 
vooral het gevolg van de zeer sterke daling van het aantal 
oversluitingen. Over het hele jaar daalde deze categorie met 
29 procent. Door de sterke stijging van de hypotheekrente is 
het oversluiten van de hypotheek in veel gevallen geen aan-
trekkelijke optie meer”, zegt Gijs Hooijdonk, franchisenemer 
van De Hypotheker in Breda. “Hoewel het aantal hypotheek-
aanvragen in 2022 voor de aankoop van een woning is ge-
daald, zien we wél een stijging van 5 procent onder jonge 
huizenkopers. Dat is een hoopvolle ontwikkeling. Tegelijkertijd 
zijn deze hypotheekaanvragen onder 55-plussers met bijna 
een kwart gedaald, als gevolg van het grote tekort aan betaal-
bare levensloopbestendige woningen. Een betere afstemming 
tussen vraag en aanbod van nieuwbouwwoningen kan een 
bijdrage leveren aan een betere doorstroming op de huizen-
markt.”

Eén op de 30 woningen in 
Noord-Brabant onbewoond
In 2022 was 3,4% van de woningen in Noord-Brabant onbe-
woond. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Slim-
ster.nl op basis van cijfers die het CBS onlangs publiceerde. 
Met name de huursector kent relatief veel leegstand. 5% van 
de Brabantse huurwoningen had geen bewoner, tegen 2,3% 
van de koopwoningen. In de gemeente Baarle-Nassau is de 
leegstand relatief het grootst, terwijl Etten-Leur juist het klein-
ste percentage onbewoonde woningen kent.
Van de 1.164.414 woningen in Noord-Brabant die het CBS 
op 1 januari 2022 telde hadden er 38.970 geen bewoner. 
Dat is opmerkelijk stelt Slimster, omdat het CBS onlangs nog 
berichtte dat bijna 900.000 Nederlanders wel zouden willen 

verhuizen. Vanwege de woningnood wil het kabinet tot 2030 
jaarlijks dan ook 100.000 extra woningen laten bouwen. Des-
ondanks is er in veel gevallen een logische verklaring wanneer 
een woning onbewoond is.
Meeste leegstand in Baarle-Nassau
Verreweg de meeste leegstand vinden we in de gemeente 
Baarle-Nassau. Daar is ruim één op de vijftien woningen (6,8 
procent) officieel onbewoond. Opvallend dat dit percentage 
voor zowel huur- als koopwoningen nagenoeg gelijk is, in te-
genstelling tot vrijwel alle andere gemeenten. Na Baarle-Nas-
sau volgen Alphen-Chaam en Zundert met beide 6,2 procent. 
In de gemeente Etten-Leur gaat het daarentegen om slechts 
2,1 procent van de woningen, net iets minder nog dan in So-
meren en Heusden (beide 2,5 procent).
Bekijk interactieve kaart
Landelijk gezien komt de meeste leegstand voor in de pro-
vincie Zeeland. Daar is ruim één op de dertien woningen of-
ficieel onbewoond. Liefst vier Zeeuwse gemeenten staan in 
de top-10 wat betreft het hoogste percentage onbewoonde 
woningen. In die lijst komen we verder vier van de vijf Wad-
deneilanden tegen en de Noord-Hollandse kustgemeenten 
Zandvoort en Bergen. De volledige lijst is te bekijken op de 
website van Slimster.
Renovaties
Volgens Marco Schuurman, eigenaar van Slimster, is een re-
novatie of verbouwing de meestvoorkomende oorzaak voor 
leegstand. “Bij een grootschalige verbouwing kunnen bewo-
ners zich tijdelijk ergens anders inschrijven, als zij in de tus-
sentijd bijvoorbeeld bij familie of vrienden of op een vakan-
tiepark verblijven. Ook bij huurwoningen komt dit vaak voor: 
de ‘oude’ huurder is het huis inmiddels uit, maar voordat de 
nieuwe huurder erin kan vindt er een renovatie plaats, waar-
door de woning tijdelijk onbewoond is”, aldus Schuurman.
Ook kan het voorkomen dat een woning dient als tweede 
huis, waarbij de eigenaar officieel dus op zijn ‘hoofdadres’ 
staat ingeschreven. Verder kunnen woningen ingezet worden 
voor vakantieverhuur of als extra bedrijfs- of opslagruimte. 
Minder voor de hand liggende redenen zijn illegale bewoning, 
bewoning door diplomaten (die zich niet hoeven in te schrij-
ven) of een lek in de basisregistratie.


