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WEEKBLAD VOOR TETERINGEN

DE LEI VOOR IEDEREEN

Aanleveren kopij: donderdag voor 18.00 uur: Drukkerij Zopfi, Koningsdijk 24,
4905 AP Oosterhout, Tel.: 0162-453159, E-mail: allerlei@drukkerijzopfi.nl
DORPSRAAD TETERINGEN

Nieuw asfalt
Oosterhoutseweg

Van zaterdag 9 juni 07.00 uur tot zondag 10
juni 22.00 uur asfalteert aannemer Rasenberg
i.o.v. de gemeente de Oosterhoutseweg. Het
is nodig de deklaag tussen de kruispunten op
diverse plaatsen te vervangen. Als het weer het niet toelaat
om te asfalteren, dan gebeurt het werk op 23 en 24 juni. De
Oosterhoutseweg is tussen de kruispunten Willebrordstraat/
Donkerstraat en Burg. Verdaasdonkstraat/Meulenspie afgesloten. Het kruispunt Aanstede/Langelaar blijft open.
Borden geven voor het doorgaande verkeer een adviesroute
via de A27. Voor het bestemmingsverkeer zijn er omleidingsroutes. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer bij de kruispunten te regelen.
Bevoorrading van winkels en bedrijven direct aan de Oosterhoutseweg is tijdens het werk niet mogelijk. De winkels en
bedrijven aan de Scheperij zijn wel bereikbaar, evenals Meulenspie en de parallelwegen Schijfstraat en Adr. Oomenstraat.
Alle woningen, winkel- en bedrijfspanden blijven bereikbaar
voor voetgangers en fietsers.
De bussen (nrs. 325, 326, 327 en 854) rijden een andere
route. De halte Meulenspie is tijdelijk buiten gebruik. De halte
Donkerstraat wordt tijdelijk verplaatst naar de Donkerstraat
(achterzijde Jumbo). Meer info vindt u op www.arriva.nl
De gemeente en de aannemer zijn zich ervan bewust dat het
werk hinder geeft. Uiteraard proberen zij deze hinder te beperken. Tijdens het werk kunt u niet parkeren direct aan de
Oosterhoutseweg.
Het fietspad tussen De Jong Deli tot voorbij het huis aan de
Oosterhoutseweg 47 (voorbij de kruising met Aanstede) is tijdelijk opengesteld voor voertuigen van bewoners en om het
tussenliggend parkeerterrein bereikbaar te houden. Fietsers
worden omgeleid via het fietspad aan de zijde van de BP.
Heeft u vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op
via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06-46662666, twitter@
breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

KPJ Teteringen - Zeskamp!

Een activiteit die jaren op rij geschiedenis schreef in de boeken
van KPJ Teteringen is terug: het 6-kamp van KPJ Teteringen!
Op zondag 1 juli a.s. wordt het weer georganiseerd! Een zondagmiddag vol passie, strijd en fanatisme. Alles voor dé grote
beker die te winnen valt.
Men zal in teams strijden voor het kampioenschap van 2018.
Wie mag zich aan het eind van deze middag voor een jaar
lang ‘kampioen van het zeskamp van KPJ Teteringen’ noemen? Dat gaan we allemaal meemaken.
Voor de groentjes onder ons. Wat verstaan we nou precies
onder een 6-kamp? Een 6-kamp is een sportief spel, waarbij
meerdere teams tegelijkertijd verschillende onderdelen spelen. In een roulatie schema worden alle spellen gespeeld. Wij
kunnen jullie alvast verklappen dat onze 6-kamp een stormbaan bezit, een levende sjoelbaan en iets met een waterbak.
Hoe de middag er precies uit komt te zien en waar het kamp
plaats gaat vinden, horen jullie nog!
Wat moet je doen om aan het 6-kamp deel te nemen?
Schrijf je in, samen met je team! Leden/niet-leden, iedereen is
welkom! Het inschrijfformulier is te vinden op de site www.kpjteteringen.com Opgeven doe je vóór 19 juni, want vol = vol!

Gilde St. Ambrosius

Het Gilde St. Ambrosius organiseert op zaterdag 16 juni a.s.
het Teterings kampioenschap opgelegd wipvogel-schieten
voor niet-schutters. Er wordt geschoten voor persoonlijk
kampioen (3 prijzen) en voor beste korps, bestaande uit 4
personen (3 prijzen). Alles onder deskundige leiding. Inschrijven kan van 13.00 tot 14.30 uur. Inschrijfgeld €2 (persoonlijk)
en €5 (korps). Voor elke deelnemer is er een aandenken.
Een ideale gelegenheid om met ons gilde en de sport kennis
te maken. Het gildelokaal is gevestigd op Donkerstraat 46
(Sportpark De Gouwen).

Op 13 juni verschijnt
er geen Aller-Lei!

Project- en woninginrichting
Pvc vloeren
● Gordijnen
● Vouwgordijnen
●

Rolgordijnen
● Laminaat
● Inbetweens
●

Tapijt
● Marmoleum
● Luxaflex
●

Plisse’s
● Vinyl
● Horren
●

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

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

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 10 juni
10.00 uur Woord- en Communieviering - werkgr. Liturgie overweging dhr. J. Jansen - Willebrordkoor
Intenties
Adrianus Snoek (jgt) en echtg. Dorothea Aarts en Olivia
v.d. Akker (jgt); Jo Snoeren-v. Zon; Toos Hooghwinkelvan Meer; Anneke Joosen-Joosen; Ad van Dun; Anton
Verschueren ev. Emmy van Waes; Wim Leunissen;
Christina Backx-Havermans; Toos Hoogelander-van
Doremalen; Liza Aarts e.v. Jan Rombouts; Frans Ermes
Donderdag 14 juni
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo
Intenties
o.a. Toon van Oosterhout.
Zondag 17 juni
10.00 uur Eucharistieviering - E. Owusu - Willebrordkoor
Misdienaar Elias Kruis
Intenties
Jo Snoeren – van Zon; Ad Akkermans; René Kaijen;
Toon van Oosterhout; Karel van Lieshout; Christina Backx – Havermans; Riet van Gils – Pijpers; Ivonne Kremers – Vandemeulebroeke;
Frans Ermes; Annie Martens e.v. Joop Valk.
Donderdag 21 juni
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo

Uit het pastoraal team
Hebt u ooit van de Roparun gehoord? Ik tot voor kort niet.
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer
- oorspronkelijk van Rotterdam naar Parijs of Hamburg (nu
andersom, van Hamburg/Parijs naar Rotterdam) - om geld in
te zamelen voor mensen met kanker. Het wordt ook wel een
avontuur voor het leven genoemd: ‘Leven toevoegen aan de
dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
Een aangetrouwd familielid maakte ons er op attent en stelde
meteen ook de vraag of wij -familie en vrienden- mee zouden
willen doen. We wisten niet wat het inhield, maar zeiden toch
maar ‘ja’. En zo begon een jaar van voorbereiding. Er moest
getraind worden, gelopen en gefietst, er moesten sponsors
gevonden worden, acties bedacht worden om geld in te zamelen en met regelmaat vergaderd worden. Een intensief jaar!
Mijn taak werd het om de verzorgingsbus te besturen.
En toen, met Pinksteren was het zover. Wij togen naar Hamburg (Duitsland) om aan de estafetteloop te beginnen. We
waren niet de enigen, duizenden mensen vertrokken uit Parijs
of Hamburg richting Rotterdam. Een ware uittocht van kleurig
geklede teams die dag én nacht voortgingen met het goede
doel voor ogen. En hoe verder we kwamen, hoe meer we
elkaar leerden kennen en waarderen. Aan slapen kwamen de
meesten niet toe en zo arriveerden wij laat op 2e Pinksterdag
in Rotterdam. Laat, maar gelukkig toch nog op tijd!
Het eindpunt was bereikt, het doel gehaald en - wat heel
bijzonder was - we waren één nieuwe familie geworden van
verschillende mensen die elkaar verstonden. Een soort hedendaagse Pinksterervaring. Misschien volgend jaar weer!
Diaken Ben Hendriksen
Feest
De internationale Engels-katholieke gemeenschap in de Augustinusparochie vierde hun eerste verjaardag op 20 mei
jl. met de bisschop als de voorganger. Het thema was: ‘De
hoop wordt niet teleurgesteld, want gods liefde is in ons hart
uitgestort door de heilige geest die ons werd geschonken’.
De gemeenschap begon op 5 maart 2017, op de eerste
zondag van de veertigdagentijd. Op die eerste dag, waren er
15 gelovigen aanwezig, die elkaar sindsdien op zondag om
13.00 uur ontmoeten voor de eucharistieviering.
Na de afloop van de viering gaf Dhr. Brendan Catlow een
woord van waardering namens de gemeenschap: ‘vandaag,
geven we glorie aan God voor zijn liefde en genade als de ge-

ZORG AAN HUIS
DOOR
ZUIDERHOUT
Ook voor zorg aan huis bent u bij
Zuiderhout aan het goede adres!
Wij leveren maatwerk en u kunt erop rekenen dat wij al onze diensten
op een professionele, persoonlijke
en vriendelijke manier leveren:
o verpleging op particuliere basis
o persoonlijke verzorging
op particuliere basis
o persoonlijke begeleiding op
particuliere basis of via de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
Naast de zorg aan huis bieden wij
ook:
o dagopvang
o wasservice
o maaltijdenservice en
o de mogelijkheid om op
Zuiderhout deel te nemen
aan activiteiten.

Wilt u meer weten of
een afspraak met ons maken?
Neemt u dan contact
op met ons.

Park Zuiderhout
Arnold Janssenlaan 46
4847 DK Teteringen
T (076) 578 40 00
E info@parkzuiderhout.nl
I www.parkzuiderhout.nl

meenschap haar eerste verjaardag viert.’ We willen
van deze gelegenheid gebruik maken om bisschop
Mgr. Jan Liesen en alle priesters die ons tijdens
dit genade vol jaar begeleid hebben te bedanken.
Ook aan het parochiebestuur, het pastorale team,
het kerncomité van de kerk en de vele parochianen zeggen we: ‘dank u allen voor de warme ontvangst’. Tenslotte willen we alle an-deren; kosters,
vrijwilligers en iedereen hier aanwezig en afwezig
die hard gewerkt heeft voor ‘t onderhoud en de
groei van de gemeenschap bedanken.’
Sabbat
Vanaf 1 juni a.s. zal ik op sabbatsverlof zijn. Sabbat komt van het joodse sjabbat en betekent ‘rustdag’. En die rustdag gaat weer terug op het Genesisverhaal waarin verteld wordt dat God de hemel
en de aarde schiep: Zo werden de hemel en de
aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende
dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte Hij van het
werk dat Hij had gedaan. God zegende de zevende dag en
verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn
scheppingswerk.
Rusten is dus een ‘heilige’ plicht en dat is niet zomaar natuurlijk. Rusten is je lichaam en je geest weer op krachten laten
komen. Kom daar maar eens om in onze samenleving die
onze inzet en aandacht gedurende 7 dagen, 24 uur, verlangt.
Binnen onze Katholieke Kerk is het een werker gegund om
éénmaal in de vijf jaar op sabbat te gaan en tot rust te komen.
De laatste keer voor mij was zes jaar geleden. Dit jaar mag ik
opnieuw en zal ik een paar maanden even iets anders doen
dan het dagelijkse pastorale werk. Om tot rust te komen en
weer klaar te zijn voor de komende periode. Ik ben van plan
om aan zen-meditatie doen, een korte tijd in een klooster te
verblijven en een pelgrimstocht per fiets te ondernemen. De
reis gaat naar onze patroonheilige Augustinus die in Pavia (25
km onder Milaan) begraven ligt. Eind augustus ben ik weer
terug. Tot ziens!
Diaken Ben Hendriksen
Zanggroep Inspiration Breda
Zaterdag 23 juni a.s. zal zanggroep ‘Inspiration’ in de Michaelkerk een mooie avond van Geloof, Hoop en Liefde verzorgen.
Deze avond heeft als thema ‘Vakantie’ en zal d.m.v. zang en
teksten ingevuld worden, alle facetten van vakantie (vrijheid).
De avond begint om 19.00 uur en duurt 1 à 1,5 uur. Tot dan!
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 10 en 17 juni 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.
Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 10 juni 10.00 uur: Ds. N. den Toom.
Zo. 17 juni 10.00 uur: Drs. M. Bondzio
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 10 juni 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Zo. 17 juni 10.00 uur: Ds. H. Esbach; Amersfoort.
Katjeskelder
Zo. 10 juni 09.00 uur: Mevr. Ds. A. Visser; Breda.
Zo. 17 juni 09.00 uur: Mevr. L. van der Wel; Breda.

Open Dag Sint-Catharinadal

Zaterdag 23 juni om 10.30 uur gaan de poorten open. U bent
van harte welkom op het domein (Kloosterdreef 3 in Oosterhout) om de wijngaard, de moestuin, de bijentuin en de
fruittuin te bezoeken. In het Slotje ‘De Blauwe Camer’ zijn er
rondleidingen en in de kerk bent u uitgenodigd om een inspiratiemoment van het Leer- en Inspiratiehuis bij te wonen. De
Oosterhoutse Nachtegalen en Stella Vocalis geven concerten
in de Ark. Verder zijn er diverse stands en is er een pannenkoekenkraam. Uiteraard ontvangen we u ook graag in onze
Kloosterwinkel en Wijnhuis ‘De Blauwe Camer’. Het Wijnhuis

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

Bloemisterij
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

presenteert deze dag een speciaal menu. Maar bovenal kunt
u de eerste wijn proeven die hier op het domein van de zusters geproduceerd is. Kortom; redenen genoeg om Sint-Catharinadal te bezoeken! Wel dient u zich vooraf aan te melden.
Kosten: €5 p.p. (incl. 4 consumptiebonnen bij binnenkomst),
kinderen t/m 15 jaar gratis
Op het parkeerterrein naast de Paulusabdij aan de Hoogstraat/hoek Eikenlaan kunt u parkeren. Mindervaliden kunnen
bij de poort worden afgezet. We zijn open tot 16.00 uur.
Aanmelding via: https://sintcatharinadal.nl

Heemkundekring
Teterings Erfdeel

Het bestuur van Teterings Erfdeel bedankt hierbij
alle mensen die op hun hebben gestemd bij de
gehouden RABO-clubkasactie. Ze mochten een
bedrag van €313,86 ontvangen en gaan er voor
zorgen dat dit bedrag een passende bestemming zal krijgen
bij het onderhoud van het erfgoed.
Heemschuur de Stee zondag 10 juni open
De oude school
Ach, zou die school er nog wel zijn,
kastanjebomen op het plein,
de zware deur,
platen van ridders met een kruis,
en van Goejanverwellensluis,
geheel in kleur.
(Willem Wilmink)
De vorderingen van de techniek hebben het onderwijs grote
diensten bewezen. We denken hier aan film, radio, televisie
en alle sociale media. Maar zover is het in het begin van de
vorige eeuw nog niet. Via vele wandplaten werd de wereld
in de school gebracht. Hele generaties schoolkinderen hebben leesonderwijs gehad met de boekjes van Ot en Sien en
de leesplaat aap, noot, mies en schrijven met de lei. Toen
de lei langzamerhand uit de schoollokalen verdween, deed
de kroontjespen zijn intrede. Het schrijven werd bij velen een
kunststukje: dun omhoog en dik naar beneden. En met krijtjes
genadeloos krassen op het zwarte schoolbord enz.
Wilt u het schooltje van vroeger en de bijbehorende leermiddelen uit nostalgisch oogpunt een keer bekijken, kom dan
zondag 10 juni tussen 14.00 en 16.00 uur naar de Heemschuur op het Zuringveld 1a in Teteringen.
Overigens, de heemschuur is elke 2e en 4e zondag van de
maand open tot in november. Kijk vooral eens op de website
www.teteringserfdeel.nl

Klep’s Factor30 Poolparty

Schitterend weer, geweldige muziek, lekker eten
en drinken, een toplocatie, originele acts, en natuurlijk een fantastisch publiek. Alle ingrediënten
voor een mooi feestje kwamen samen tijdens Klep’s Factor30
Poolparty op 26 mei. Zo wil je iedere dag wel 30 jaar worden!
Wij hebben er enorm van genoten, jullie hopelijk ook. Een hele
dikke dankjewel voor iedereen die die festival mogelijk heeft
gemaakt! Zonder jullie hulp en inzet was ons dit niet gelukt.
Wil je nog eens nagenieten? Kijk dan voor foto’s en filmpjes
op www.klepzijkers.nl/factor30

Zonnebloem Teteringen

Op zaterdag 19 mei heeft de Zonnebloem Teteringen weer haar jaarlijkse lotenverkoop actie gehouden bij supermarkt De Jumbo. Elk bestuurslid heeft
een deel van de dag ingevuld. En zo konden zij als
team met een voldaan gevoel en een mooi resultaat de dag
afsluiten.
Op de gezellige amusementsmiddag van donderdag 17 mei
bedankte de voorzitter alle gasten die gestemd hadden op de
Zonnebloem bij de Rabobank Clubkas Campagne actie. Het
bestuur wil ook de inwoners van Teteringen bedanken voor
hun stem. Wij mochten het mooie bedrag van € 375,06 in
ontvangst nemen. Het is toch een mooi gebaar van de Rabobank met ook hartelijke dank voor deze jaarlijkse actie.
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professionals voor uw huidverzorging
www.beautyworks-teteringen.nl
e-mail: beauty.works@outlook.com
Schijfstraat 4 4847 SM Teteringen
Tel.: 06-23363310

15 juni van 16.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom! Voor info zie website.

Uitvaartverzorging

Van Gemert
Open dag

zondag 10 juni 2018 13.00 t/m 16.00 uur

Wij van uitvaartverzorging Van Gemert, willen
u uitnodigen om een blik binnen ons bedrijf te
komen nemen. Op deze dag bent u van harte
welkom om te kijken en informatie op te vragen.

Uitvaartverzorging Van Gemert
Heuvelstraat 181 - 4812 PJ BREDA
T 076-5212868
www.gemert-uitvaart.nl - info@gemert-uitvaart.nl

Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Ouder echtpaar in Teteringen zoekt met spoed iemand die
tegen redelijke vergoeding tuinwerk doet en eventuele klusjes
verricht. Tel. 06-23872058.
Wij zoeken iemand die er plezier in heeft om een tuin bij te
houden: maaien, snoeien, wieden etc. Het is werk voor 2 à 3
dagen per week. Tel.: 06 - 53324384.

Nu de zomer in aantocht is
staan er voor de Vrouwen van
Nu nog een tweetal activiteiten op het programma.
Allereerst drinken we koffie bij een van de leden in de
tuin. Gewoontegetrouw is het thema van deze koffieochtend ‘Heel Teteringen bakt’ en er zullen dit jaar ook vast
weer allerlei creaties uit de diverse ovens komen. Overigens is het hebben van geen bakinspiratie niet erg hoor:
de lekkernijen moeten tenslotte ook opgegeten worden!
Voor de tweede activiteit stappen we op de pedalen en
fietsen we richting Drimmelen voor een tocht door de
Biesbosch. Onze lunch gebruiken we op de boot en na
de boottocht fietsen we, inclusief een kleine pauze, weer
naar huis.
Juli en augustus zijn er geen activiteiten, maar in september starten we weer met een nieuw programma.
We wensen jullie allemaal een mooie, zonnige zomer!

M
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Eetpunt Teteringen

Vrijdag 8 juni
Wraps (zalm, kip, komkommer); paella; crème brûlée.
Vrijdag 15 juni
Heldere championnesoep; asperges, Hollandaisesaus
seizoensaardappelen en ei; muffins met vanille ijs.
Vrijdag 22 juni
Paprikasoep; preischotel met gehakt/zalm; appeltaart.
Vrijdag 29 juni
Heldere bouillonsoep; friet met snack; vlaflip.
De kosten voor de maaltijd zijn: € 7,50 p.p.
Gelieve uiterlijk woensdag te reserveren in het
dorpshuis, tel.: 5713579 of via de mail: dagbesteding@teamuniek.nl ‘t Web is geopend om
12.00 uur. Aanvang maaltijd 12.45 uur.
De mooie bloemen op tafel worden wekelijks
geschonken door Bloemisterij Adriaan Aarts.

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Revalidatie tijdens en na kanker

www.my-fysio.nl
Praktijk Fysiotherapie
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen

076 7510345

SVT/KBO Teteringen

Op 16 mei 2018, vertrokken 44 Senioren van de SVT/KBO Teteringen
in een bus van Brabant Expresse
met als chauffeur Nol vanaf ‘t Web voor een
echte verrassingsreis. Alleen de chauffeur wist
natuurlijk de weg. Via Utrecht en over de dijk
Enkhuizen Lelystad kwamen we in Enkhuizen
aan waar de zon lekker begon te schijnen. In
Lelystad gingen wij aan boord van een lijn-

L. v.d. Westen Montage
Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:
Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Hoolstraat 65
4847 AB Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975
www.michelzandvliet.nl

Hoolstraat 77
4847 AB Teteringen
Tel.: 076 - 5879760
Fax: 076 - 5879752

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

dienst schip richting Medemblik. Aan boord
dronken wij koffie met gebak. In Medemblik
aangekomen kregen wij een echte Westfriese
lunch geserveerd.
Vervolgens gingen wij in een heuse oude
stoomtram door bloeiende velden met pioenrozen naar Hoorn. Prachtige houten wagons
en in Hoorn een werkplaats voor onderhoud
voor de stoomlocomotieven en wagons. De
medewerkers waren gekleed in uniformen
van 1910. In de wagons was het ‘verbooden
te roken en verbooden te spuwen’.
In Hoorn waren we uurtje vrij om zelf te besteden. Een prachtig stadje om door heen te
wandelen. Daarna gingen we de bus weer in
richting Haarzuilens waar wij van een heerlijk
diner genoten. Na het diner reden we richting
Teteringen en arriveerden hier om 20.30 uur.
Ik kan namens een ieder spreken dat wij van
een hele mooie dag hebben genoten.
Jammer dat niet meerdere mensen zich voor
de reis hebben opgegeven. De thuisblijvers
hebben echt een hele mooie en gezellige dag
gemist. Kom volgende keer ook mee en vertel a.u.b. welke
belemmeringen er waren om dit keer niet mee te gaan. Vertel
tegen Ietje, Rosa, Henk of Piet over het waarom niet. We kunnen dan in de toekomst hiermede rekening houden. We hebben al wel besloten de volgende keren minstens 2 rolstoelen
mee te nemen. Een bleek echt te weinig. Dus mag ik hopen
dat u weer massaal mee gaat? Ontzettend fijn!
M.W.

IVN Slootjesdag
in Natuurtuin Wolfslaar

Zondag 10 juni is er een speciale middag voor
kinderen. We gaan op jacht naar waterbeestjes. Kom samen met je (groot)ouders en word een echte
slootjes-expert! Eendjes, kikkers en visjes zijn slootbewoners
die we allemaal kennen. Maar wat zwemt, zweeft en zoemt
er nog meer in en bij een sloot? Ga mee op jacht en wie weet
wat voor enge of grappige beestjes jij in je schepnetje vindt.
Als je zelf een schepnetje hebt breng dat dan mee en laarzen
zijn ook wel handig als je aan de waterkant bezig bent. Start
om 14.00 vanaf parkeerplaats van het zwembad, Wolfslaardreef 103 in SN Breda. Een plattegrondje met het adres én
meer informatie kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

Zanggroep Cadans zoekt mannen

Zanggroep Cadans uit Oosterhout is dringend op zoek naar
een aantal mannen, tenoren en bassen, die het koor kunnen
versterken. Dit jaar bestaan zij 25 jaar en in dit jubileumjaar
zijn ze hard aan het repeteren voor het jubileumconcert op 3
november in Theater De Bussel.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk op de site: www.zanggroepcadans.nl Je bent meer dan welkom!

GUNSTIGSTE in de regio. OPSLAG particulier
en zakelijk vanaf 1 m². Verwarmd, beveiligd en
geventileerd. GOED bereikbaar. Tel.: 076-3033544.
www.markoever.nl - info@markoever.nl

Op 13 juni verschijnt
er geen Aller-Lei!
KLACHTEN OVER DE BEZORGING?
BEL 0165 - 578222

