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Aanleveren kopij: donderdag voor 18.00 uur: Drukkerij Zopfi, Koningsdijk 24,
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DORPSRAAD TETERINGEN

Samen zorgen voor
een veilige omgeving
In een vorige editie van Aller-Lei heeft Annette
Kraaijenbrink zich voorgesteld als nieuwe BOA
(Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) voor
Teteringen en de Waterdonken. Zij helpt als
gemeenteambtenaar om ons dorp netjes en veilig te houden.
Ze is onderdeel van een grote groep collega’s die op eigen
initiatief of op basis van meldingen zorgen voor een fijn dorp
om in te wonen. Inmiddels hebben al velen haar ontmoet tijdens haar spreekuurtje in ‘t Web op woensdag van 10.00 tot
11.00 uur of op andere plaatsen en momenten. Ook andere
gemeentelijke organisaties zijn betrokken bij het afwerken van
meldingen, denk daarbij b.v. aan defecte lantarenpalen, gaten
in het wegdek, structurele burenoverlast en dergelijke. Deze
meldingen kunnen gedaan worden via het algemene meldnummer 14076. Dit zijn alle zaken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook buurtpreventie maakt
daar onderdeel van uit. In steeds meer Teteringse straten of
buurten werken inwoners samen om hun omgeving nog veiliger te maken. Veelal worden er app-groepen gevormd om
elkaar op de hoogte te houden en te stimuleren om het de
mogelijke inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Heeft ook
u samen met andere buren interesse voor een dergelijk systeem, neem dan contact op met Buurtpreventie Breda via het
emailadres buurtpreventie@breda.nl Om meldingen te maken
over het onderhoud van de openbare ruimte, is het gebruik
van de app Buitenbeter een prima en eenvoudig hulpmiddel. Beter een keer teveel gemeld, dan te weinig. Immers het
komt vaak voor dat een mogelijke klacht bij de gemeente niet
bekend is. Naast de steun vanuit de gemeentelijke organisatie
staat natuurlijk ook de onze nationaal bekende politieagent
Rachid en zijn collega’s paraat om behulpzaam te zijn bij ongelukken, acute overlast, overvallen en andere spoedeisende
situaties. Dergelijke meldingen lopen via het alarmnummer
112. Voor niet-spoedeisende zaken voor de politie dient het
nummer 0900-8844 te worden gebruikt.

Klep’s Factor30 Poolparty

Zaterdag 26 mei is het zover, dan vieren De
Klepzijkers hun 30-jarig bestaan met de spetterende Factor30 Poolparty. Eet een hapje bij
een van de foodtrucks, laat je verrassen in het
Kleptheater, waag een dansje in de Silent Disco, neem een
duik in het poedelbad en geniet van de vele muzikale acts.
Er is voor elk wat wils: Glupo de Kollebijne, Stuiver, Klaarwakker, Qwark!, De Klepzijker Revival Band, Strudel und Streifen,
Euphonia, Skippabeat, Brandhout, Yes Mister en... De Klepzijkers zelf natuurlijk. Meer dan 130 muzikanten die er een
onvergetelijk festival van gaan maken.
Kortom, zwembroek aan, zonnebrand mee en allemaal naar
Recreatieoord De Warande in Oosterhout. We beginnen om
18.00 uur en de toegang is gratis! Zie ook www.klepzijkers.nl

Start avondvierdaagse

Dinsdag 29 mei gaat de 43e avondvierdaagse
van Teteringen weer van start. De route’s zijn
gecontroleerd, de medailles besteld, de sponsors staan klaar, diverse muziekgezelschappen komen spelen dus we kunnen van start.
Zoals gebruikelijk kunt u kiezen uit vier afstanden: 2,5 - 5 10 en 15 km. De voorinschrijving is op 28 mei in ’t Web van
18.00 uur tot 20.00 uur, het inschrijfbedrag is € 4,00. Op de
eerste avond kunt u voor de start ook nog inschrijven vanaf
17.30 uur, maar het inschrijfbedrag is dan € 5,00.
We starten op dinsdag en woensdag vanaf 18.00 uur bij ’t
Web vanaf het schoolplein van de Helder Camera School.
Op donderdag en vrijdag starten we vanaf het W. Alexanderplein waarbij op vrijdag aangepaste vertrektijden zijn om een
feestelijke intocht via de Hoolstraat mogelijk te maken.
De vertrektijden op vrijdag : 2,5 km 19.00 uur, 5 km 18.30 uur,
10 km 18.00 uur en 15 km 17.30 uur.
Wij hopen dat we veel deelnemers mogen inschrijven om gezellig 4 dagen te wandelen in en rond ons mooie dorp. Door
in te schrijven levert men ook een bijdrage in de kosten die het
Comité maakt. Iedereen loopt op eigen risico en volgt de route volgens de routebeschrijving. De organisatie gaat er vanuit
dat jongere kinderen o.b.v. ouders of verzorging meedoen.

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 27 mei
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
Diaken B. Hendriksen - Consonne.
Misdienaar Elias Kruis.
Intenties
Frans van Gool (jgt); Jo Snoeren-v. Zon; Cees en Door
Kleindop-Kimenai; Riky Hendrickx-v. Dongen; Wim en
Jet van Meel-de Jongh; Christina Backx-Havermans;
Toos Joosen-Geerts; Conny Verdaas-v.d. Brand; Henk
v. Rooij; Sien Rambelje; Piet v. Nimwegen; Franciscus
van Leijsen en Adriana Rops; Annie van Leijsen en Jan
de Bruijn; Ad van Leijsen en Chiem Schoenmakers;
Piet van Toren e.v. Ria Hopstaken; Bets Brouwers, w.v.
Toon van den Heuvel.
Donderdag 31 mei
08.45 uur Bidden van het Ro-enhoedje.
09.00 uur Eucharistieviering – Pater R. Lobo
Intenties
o.a. Bets Brouwers, w.v. Toon van den Heuvel.
Zondag 3 juni
10.00 uur Eucharistieviering
Pastor G. van Uden - Willebrordkoor
Misdienaars Rose Marie Mauskee; Florent Muskee.
Intenties
Toon van Haperen e.v. Nellie de Jong; Petra de Jong;
Frans Ermes; Mien v. Wanrooij-Maasmans; Jo Snoerenvan Zon; Ria Fens-Hoevenaar; Toon v. Oosterhout; Jef
Koster e.v. Charlotte Koster; Paul v. Hemert; Riet v. GilsPijpers; Marcel Blous; Bets van den Heuvel-Brouwers.
Donderdag 7 juni
08.45 uur Bidden van het Rozenhoedje
09.00 uur Eucharistieviering - Pater R. Lobo

Uit het pastoraal team
Pinksteren: Feest van de Geest van Liefde. Voor vele mensen zijn de twee Pinksterdagen een aangename onderbreking
van hun dagelijkse doen en laten. Maar wanneer we aan hen
zouden vragen wat de betekenis is van deze dag, dan zullen
velen het antwoord schuldig blijven. Enkele mensen kunnen
wellicht zeggen dat op Pinksteren de Heilige Geest verschenen is aan de Apostelen maar veel verder komen ze waarschijnlijk ook niet.
Toch bekleedt de Heilige Geest een belangrijke rol in de Heilige Schrift. We horen we dat door zijn kracht de wereld werd
geschapen, de Profeten zijn Kracht ontvingen om het Woord
van God te verkondigen. Jezus werd in alles door Hem geïnspireerd en zijn Geest gaf de Apostelen de Kracht om hun
vrees achter zich te laten en moedig de Boodschap van Jezus te verkondigen in een hen vijandige wereld.
Door de zalving in het Doopsel en het Vormsel ontvangen we
de Heilige Geest om de betekenis van de woorden van Jezus
te begrijpen en ze in ons dagelijks leven in praktijk te brengen. In het bijzonder geeft Hij de Kracht om lief te hebben. Hij
wordt niet voor niets de Geest van de Liefde genoemd.
Liefde is een veel gehoord maar jammer genoeg ook veel
misbruikt woord. We zijn er bijna doof voor geworden. Alles
wat er in de Bijbel over liefde wordt gezegd zou je als volgt
kunnen samenvatten: de ander op de gelijke hoogte stellen
als jezelf, de ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt
worden of: zo goed voor de ander zorgen als dat je voor je
zelf zorgt of ook: meewerken aan het geluk van anderen.
Paulus vindt de liefde zo belangrijk dat hij zegt: ‘Als ik de liefde
niet heb, dan ben ik niets. Ik kan nog zoveel geld aan de armen geven maar als ik dat zonder liefde doe, dan heeft dat
absoluut geen betekenis. Ik kan nog zoveel geloven en bidden, maar wanneer ik dat zonder liefde doe, dan heeft dat
geen betekenis. Zelfs al zou ik sterven voor de ander maar ik
doe dat zonder liefde, dan heeft dat geen betekenis’.
Pater B. Wooning

30 mei geen Aller-Lei!

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

Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 27 mei/3 juni 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur: afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.
Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 27 mei 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Zo. 3 juni 10.00 uur: Ds. P. Warmenhoven.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 27 mei 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.
Zo. 3 juni 10.00 uur: Ds. M. Boevé.
Katjeskelder
Zo. 27 mei 09.00 uur: Ds. J. Heetderks; m.m.v. Jongerenensemble PGO, Oosterhout.
		
Zo. 3 juni 09.00 uur: Mevr. Dr. D. Timmers; Oosterhout.

Park Zuiderhout
nodigt u uit

Expositie Niet van Gisteren
Het afgelopen half jaar is er een innovatief kunstproject ontwikkeld op Park Zuiderhout. Geluidskunstenaars van Soundtreks, illustratoren Irene
Jelier en Kehrana van Sloten, bewoners, vrijwilligers en medewerkers van Park Zuiderhout werkten samen aan luisterportretten. Samen vormen zij een kijk- en luisterdocumentaire die
een uniek inkijkje geeft in het vieren van het leven op Park Zuiderhout. We nodigen u van harte uit voor een bezoek aan de
verrassende expositie ‘Niet van Gisteren’ in Park Zuiderhout
van 1 t/m 29 juni. Meer informatie en een voorproefje is te
vinden op www.parkzuiderhout.nl/nieuws/niet-van-gisteren
Filosofisch café Scherpzinnig
Op donderdagmiddag 7 juni vindt er weer een nieuwe editie plaats van spraakmakend filosofisch café Scherpzinnig. In
deze club staat het gesprek centraal. Het thema van deze
maand is: Wij hebben altijd vakantie (pensioengerechtigden?!)
Culinair genieten
Donderdag 14 en 28 juni organiseert het gastronomisch team
twee diners met het thema ‘Vis’. De kosten zijn €18,00 incl.
twee drankjes. Reserveer uw plaats bij het serviceteam, tel.:
5784000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl
Meer informatie over deze activiteiten vindt u terug in ‘t overzicht op www.parkzuiderhout.nl/vieren-van-leven/activiteiten.
Of neem contact op met een van de medewerkers van Zuiderhout Buiten via onderstaande gegevens.
Grand Café
Ons Grand Café met terras is dagelijks geopend van 14.30
tot 17.30 uur. We verwelkomen u graag voor een kopje koffie,
drankje, kleine versnapering of ijsje. Ook op donderdagavond
staan de deuren voor u open, van 19.00 tot 21.30 uur.
Graag tot ziens! Vier het leven, in Park Zuiderhout.
Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK Teteringen - tel.: 578 40 00
zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl - www.parkzuiderhout.nl

Teterings Golfkampioenschap

Inmiddels wordt zondag 1 juli 2018 alweer voor de 7e keer
het Teteringse Golfkampioenschap gehouden. Een evenement waar velen naar uitzien en dat niet gemist mag worden!
Als bewoner van Teteringen kun je je individueel inschrijven,
maar ook als team van 2 spelers. In dit laatste geval moet minimaal een van beide spelers in Teteringen woonachtig zijn.
Deelnemers moeten minimaal baanpermissie hebben.
We hebben gekozen voor het thema ‘Zomers’. Vrienden,
familie, bekenden zijn van harte welkom op deze sportieve,
maar bovenal gezellige dag. De spelvorm is shotgun, greensome strokeplay.
Inschrijfgeld voor deze golfdag is € 37,50, inclusief greenfee,
baancatering en een geweldig buffet. Informatie en inschrijving: www.golfparkdehaenen.nl Schrijf snel in: vol = vol.
De organisatie
Martine Doornmalen, Rob van Oosterhout, Bert Garritsen

Missiehuis St. Franciscus Xaverius
te Teteringen zoekt vrijwilligers
In dit huis wonen religieuzen die het grootste gedeelte van hun
leven zich hebben ingezet voor hun missie in diverse werelddelen.
Zij zijn hier gekomen om niet alleen hiervan uit te rusten maar ook
nog zo veel mogelijk te genieten zolang hun gezondheid dit toelaat.
Er zijn mensen in het Missiehuis momenteel actief, die hen de
noodzakelijke zorg bieden maar ook aandacht besteden aan hun
welzijn om nog zo veel mogelijk een betekenisvol-leven te hebben.
Maar we komen daarbij op diverse gebieden mensen te kort.
Om dit allemaal waar te maken zoeken wij vrijwilligers die b.v.:
• Op vaste tijden mantelzorg kunnen bieden aan de bewoners
die dat nodig hebben.
• Met de bewoners recreatieve activiteiten willen organiseren.
• Heel handig en technisch zijn en tevens bereid zijn om kleine
reparaties in de kamers te verrichten.
• Bekend zijn met de diverse pc-applicaties die ondersteuning
willen bieden bij gebruik ervan door de bewoners.
• Op bepaalde dagen ‘s middags in de eetzaal willen helpen bij het
uitserveren van de maaltijden.
• Ondersteuning kunnen bieden bij het verrichten van
huishoudelijke werkzaamheden.
• Of gewoon ons willen helpen!
Bent u bereid?
Neem dan contact op met Ad Sosef;
tel.: 06-54305663 of e-mail: a.sosef@svdneb.nl
Wij kijken naar u uit!
S.V.D. (Gezelschap van het Goddelijk Woord)
Manager a.i.: A.P.M. (Ad) Sosef - Windmolen 1 - 3146 ST Maassluis

30 Mei verschijnt
er geen Aller-Lei!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
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.

Het is inmiddels een goede gewoonte geworden: onze jaarlijkse
uitstap. Dit jaar voert donderdag 24 mei een bus vol enthousiaste vrouwen ons naar Gouda. Na een korte wandeling door
de pittoreske binnenstad drinken we koffie met, natuurlijk, de
heerlijke Goudse stroopwafel. Daarna brengen we een bezoek aan de kaasmarkt, waar nog steeds met handjeklap
onderhandeld wordt. Rond het middaguur bekijken we het
stadhuis vanbuiten en vanbinnen en vertelt een gids ons de
wetenswaardigheden. Na de lunch in de Zalm, het oudste
hotel van Holland, brengen we een bezoek aan de Sint-Janskerk, waar we de beroemde glazen bekijken.
Natuurlijk blijft er nog tijd over om Gouda verder te verkennen,
te winkelen of op een terrasje te vertoeven.
Aan het einde van de middag brengt de bus ons weer richting
Teteringen. We hopen natuurlijk op een zonnige dag!

Disco UNIEK

Feest voor en door mensen met een beperking
Op zaterdag 16 juni 2018 vanaf 19.30 uur is er feest in ‘t Web!
De zaal gaat open om 19.00 uur en we stoppen uiterlijk om
22.00 uur. Deze avond zijn er een aantal spelletjes, we hebben karaoke en je kunt dansen. Kijk voor meer info op de
facebook van Team Uniek.

Heemschuur de Stee

In museum de Stee bevindt zich, behalve de
keuken en woonkamer uit grootmoeders tijd,
ook een kruidenierswinkel uit diezelfde periode.
De kruidenier (vroeger ook wel grutter genoemd, naar de grutten die men verkocht), is
een detail-handelaar in ‘droge’ levensmiddelen.
Als zodanig is hij te onderscheiden van de slager, de bakker en de groenteboer, die verse levensmiddelen verkopen.
Door de opkomst van de supermarkten in de jaren zeventig
is de kruidenierszaak nagenoeg verdwenen en raakt de term
langzamerhand verouderd. Onder de kruiden verstond men
met name gedroogde keukenkruiden van inlandse of buitenlandse herkomst. Ook verkocht men comestibles (verduurzaamde voedingswaren) en de zogenaamde koloniale waren
zoals specerijen, koffie, thee, cacao en tabak. Verder werden
ook andere artikelen dan voedingsmiddelen verkocht, zoals
kaarsen, blauwsel en zeep.
U kunt het bovenstaande zelf waarnemen in het winkeltje
van vroeger, waar u van harte welkom bent op zondag 27
mei a.s. van 14.00 tot 16.00 uur op het Zuringveld 1a. Er zijn
deskundigen aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te
beantwoorden. Ook op de interactieve website www.teteringserfdeel.nl vindt u allerlei informatie over het museum.
Sing Along avond 4 juni!

Zing je mee, met TMC?

Vind je zingen leuk, altijd al aan het mee zingen in de auto/
op de fiets? Kom dan maandag 4 juni om 19.45 uur naar
dorpshuis ’t Web om samen met ons mee te zingen. We zijn
een koor met 25 leden uit Teteringen en omgeving en in alle
stemgroepen is nog plaats. We zingen liedjes als Iedereen is
van de wereld (The Scene), Open je ogen (Bløf), Budapest
(George Ezra) en Viva la vida (Coldplay) oftewel een heel divers repertoire.
Op onze Sing Along avond zingen we samen met jou liedjes
uit ons repertoire onder begeleiding van onze eigen dirigente
Anniek Pollkläsener. Je kunt dan de sfeer van onze wekelijkse
zangavond proeven! Uiteraard drinken we halverwege een
kopje koffie of thee dat wij je aanbieden. De kosten zijn laag
(20 euro per maand) en als je je nu inschrijft krijg je de eerste
maand gratis!
Begint het al te kriebelen, kom meezingen (of kijken) op
maandag 4 juni van 19.45 tot 21.45 uur in dorpshuis ’t Web.
Voor meer informatie zie onze Facebookpagina of stuur een
mail naar themondaycrew4847@gmail.com
Tot ziens bij TMC (The Monday Crew)

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

IVN Gezinswandeling
Seterse Bergen

Zondag 27 mei trekken de natuurgidsen van
IVN Mark en Donge door de Seterse Bergen op
zoek naar diersporen.
Weet u nog, die zware storm in januari. Onze diersporenwandeling moesten we noodgedwongen afgelasten. Omgewaaide bomen versperden de paden, takken bungelden nog
her en der en dus adviseerde Staatsbosbeheer de bossen te
mijden. Nu gaan we ‘in de herhaling’ en hopen op rustig weer.
Welke dieren leven in het bos? Ze laten zich niet snel zien,
maar aan de sporen die ze achterlaten kunnen we ze toch
herkennen. Wat zullen we vinden, pootafdrukken, keutels, uilenballen, veren, een konijnenhol of is het misschien wel van
een vos. Deze zoektocht is speciaal voor kinderen met ouders en grootouders, maar anderen zijn ook welkom. Kom
ook mee speuren naar sporen!
Vertrek om 10.00 uur, vanaf parkeerplaats SBB, Hoevestraat
12 in Oosterhout. Een plattegrondje met het vertrekpunt én
meer informatie kunt u vinden op www.ivn-markendonge.nl

HUISZWALUW zoekt
(onder)dak in Teteringen
Huiszwaluwen zijn cultuurvolgers, die in Teteringen aan de
buitenkant van diverse huizen onder de (witte) dakrand hun
nesten ‘plakken’. Zij maken deze van kleine bolletjes klei/
zand, een heel knap ‘werkje. Sinds kort zijn de meeste Huiszwaluwen weer teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden
in Afrika, terug naar hun vertrouwde ‘plekje’ in ons dorp. We
hopen de hele zomer weer heerlijk te kunnen genieten van het
vrolijke gekwetter en gebuitel van deze vogels. Maar sinds de
jaren ’70 zijn de aantallen in Nederland helaas met zo’n 80%
afgenomen. Ook in ons dorp neemt het aantal nesten helaas
af, terwijl de vogels in Breda al bijna helemaal zijn verdwenen.
Vogelbescherming en Sovon Nederland, alsook de Vogel-

werkgroep IVN Mark en Donge die in Teteringen jaarlijks
deze nesten telt, vragen in het jaar van de huiszwaluw
daarom uw extra aandacht voor de brochure ‘Huiszwaluw zoekt (onder)dak’. De Vogelwerkgroep heeft deze flyer de afgelopen weken persoonlijk bij de bekende adressen afgegeven in de hoop de bestaande nesten in ieder
geval te behouden. Maar gezien de terugloop van het
aantal nesten zou het natuurlijk geweldig zijn als er ook
nieuwe ‘adressen’ bij zouden komen. Bent u in de Huiszwaluw geïnteresseerd of wilt u misschien zelf meedoen
aan nestonderzoek omdat u op een nest kijkt, dan kunt u
informatie hierover vinden op www.vogelbescherming.nl/
huiszwaluw en www.jaarvandehuiszwaluw.nl, waar ook
de folder is aan te vragen.
Ook kunt u informatie krijgen bij de Vogelwerkgroep IVN
Mark en Donge, tel. 076-5812921 (Mariëtta Peters).
Laten we hopen dat we nog veel jaren van het gekwetter
van de Huiszwaluwen in ons dorp mogen genieten!

M
FYSIO

Eurospan Jeugdvoetbaltoernooi

Alweer voor de 8ste keer wordt op de velden van rkvv
DIA het Eurospan Jeugdtoernooi georganiseerd. Zaterdag 2 en zondag 3 juni a.s. zijn de velden druk bezet
door ± 1100 spelers uit de JO/MO-8 t/m 15 categorie.
‘Na vorig jaar wederom zoveel fantastische reacties van
de deelnemers te hebben gekregen, wilden we dit jaar
nog beter voor de dag komen.‘Het feit dat heel
veel deelnemers van vorig jaar er dit jaar weer
bij zijn en zich al heel snel hadden gemeld, zegt
genoeg over de uitstraling en belevenis van het
toernooi. Om de jongste deelnemers nog meer
plezier te geven, organiseren we op zaterdag
dit keer een Penalty Competitie’, aldus Huub.
‘Met Sander Blijlevens, Dennis Roeling, Karel
v. Haperen, Jan de Kanter en Edwin Provoost
zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest om iedereen te enthousiasmeren en alle
benodigde zaken te regelen, die bij zo’n toernooi komen kijken. Tijdens dit weekend zullen
we wederom terug kunnen vallen op ruim 70
vrijwilligers die alle teams zo goed mogelijk begeleiden. Zonder die vrijwilligers zouden we het
ook niet rond krijgen. Het geeft eens te meer
aan dat dit grote, sportieve evenement door
héél Teteringen wordt gedragen. En niet alleen
de voetballiefhebbers, ook dit jaar draagt de
hockeyclub weer haar steentje bij aan het toer-

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

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

nooi, door het beschikbaar stellen van kleedruimte en materialen; een geweldig gebaar
van onze hockeyvrienden’, zegt Huub.
De toegang is natuurlijk gratis en iedereen is
van harte welkom. Kom wel op de fiets, want
parkeerruimte zal schaars zijn!

Zanggroep zoekt mannen

Wij, Zanggroep Cadans uit Oosterhout, zijn
dringend op zoek naar een aantal mannen,
tenoren en bassen, die ons koor kunnen versterken. Dit jaar bestaan wij 25 jaar en in dit
jubileumjaar zijn wij hard aan het repeteren
voor het jubileumconcert op 3 november in
Theater De Bussel. Om optimaal te kunnen
presteren zou het heel fijn zijn als we wat heren kunnen vinden, die met ons willen gaan
repeteren voor deze belangrijke dag. Graag
willen wij in contact komen met heren die
graag zingen, hierin ook enige ervaring hebben en op donderdag van 20.00 tot 22.15
uur met ons kunnen repeteren in Oosterhout
Zuid. We hebben al 2 leden uit Teteringen!
Wij zijn een gezellig koor, dat graag een uitdaging aangaat,
waar iedereen zichzelf kan zijn in een fijne, sociale groep en
daarbij gaat voor muziek van hoge kwaliteit. Ons repertoire
bestaat uit eigentijdse nummers, maar ook wat licht klassiek
gaan wij niet uit de weg. In april 2017 hebben wij zelfs een
uitvoering van het Stabat Mater van Karl Jenkins ten gehore
gebracht in een uitverkochte Sint Jansbasiliek te Oosterhout.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk op onze site www.zanggroepcadans.nl Je bent meer dan welkom!

Buurttuin Heesterbos/Korenbocht

In januari 2018 is het project Buurttuin Heesterbos en Korenbocht uitgeroepen tot winnaar van de provincie Noord
Brabant. ‘Kern met Pit’, onderdeel van de Nederlandse Heide Maatschappij had ons project uitgekozen als beste van
Noord Brabant te.
Op 9 juni gaan wij Noord Brabant vertegenwoordigen op de
landelijke finaledag van ‘Kern met Pit’. Wij willen Noord Brabant op de kaart zetten als het om samenwerken met buren
en gemeente gaat. Om in aanmerking te komen voor een van
de 3 landelijke prijzen gaan we de strijd aan met de andere
provincies. Ook deze keer zijn het aantal uitgebrachte stemmen van groot belang, 50% van de uitslag wordt door stemmingen behaald. Mogen wij u vragen om ons te steunen? Om
te stemmen en voo rinformatie gaat u naar: kernmetpit.nl
Wij houden u op de hoogte!

KLACHTEN OVER DE BEZORGING?

BEL 0165 - 578222

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

PIANOSTUDIO FRANK ANTENS
PIANOLESSEN en OPTREDENS
www.frankantens.com
06 24 749 440

