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Van Kermis naar
Feest voor het dorp?
Reeds eerder is gemeld dat het gemeentelijke
beleid voor het organiseren van de kermissen is
gewijzigd. Het voornemen was om de organisatie van de ‘dorpskermissen’ in handen te leggen van de inwoners zelf en zich te concentreren op de stadskermissen in het
centrum. Na bezwaren is de gemeente daar voor een deel op
teruggekomen en heeft de organisatie van alle kermissen
voor het jaar 2017 in handen gelegd van het bureau ‘De Kermisgids’. Gevraagd werd wel om aanvullende activiteiten te
organiseren om de levendigheid ook van ‘onze’ kermis te verbeteren. Daarop is door enkele positief gereageerd. Groot
was de teleurstelling om onlangs te horen dat geen enkele attractie bereid was om invulling te geven aan de Teteringse
kermis van dit jaar, die in combinatie met de wielerronde en
De Dorpsloop wordt gehouden. Hoofdreden is het grote aantal kermissen in dat weekend welke kennelijk meer attractief
zijn voor de exploitanten. Het verschuiven van het weekend
bleek geen oplossing te bieden. Om deze reden is een groep
inwoners vanuit verschillende organisaties (Dorpsherberg, AKV,
KPJ en Dorpsraad) bezig om aanvullende activiteiten te organiseren om het sportieve weekend vlak voor de start van het
nieuwe schoolseizoen feestelijk op te luisteren. Ideeën daarvoor zijn welkom!

Initiatief voor een Gezondheidscentrum in Teteringen
Vanuit de huisartsen is de wens uitgesproken om een gezondheidscentrum te realiseren op het Willem Alexanderplein.
Dit plan sluit aan op de wens van de gemeente Breda om het
verloederende plein aan te pakken.
De aanleiding
Teteringen is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid en zal de
komende jaren nog verder doorgroeien naar een omvang van
± 10.000 inwoners (incl. de Waterdonken). Het is hiermee het
snelst groeiende dorp van de gemeente Breda. Waarbij er nu
al sprake is van een bovengemiddelde vergrijsde opbouw en
het aandeel 65+ zal verder toenemen.

ALLERLEI@DRUKKERIJZOPFI.NL

De eerstelijnszorg is versnipperd juist in een tijd waar sterke
verbindingen tussen zorgverleners onderling steeds belangrijker worden. Mensen blijven langer thuis wonen en complexe
problematiek komt in toenemende mate ‘op het bordje’ van
de huisarts.
Het aanbod van huisartsenzorg is tot op heden uitgebreid binnen de huidige locatie, maar er is dringend behoeft aan uitbreiding. Dat geldt ook voor andere zorgverleners in Teteringen.
Met een gezondheidscentrum waar verschillende zorgverleners binnen de eerste lijn samenwerken- met de huisarts als
spilfunctie- kunnen patiënten zo goed mogelijk bediend worden. De reeds bestaande goede samenwerking kan op deze
manier geoptimaliseerd worden door korte communicatielijnen tussen de verschillende disciplines, intensieve samenwerking voor de complexe zorgvragen en kwaliteitsverbetering van het zorgaanbod. Daarnaast telt de gemaksfunctie
voor de patiënt.
Vanuit de huisartsen is daarom het initiatief genomen om te
onderzoeken of het mogelijk is een gezondheidscentrum te
stichten. Met enkele collega’s zijn de eerste contacten gelegd
en is er een initiatiefgroep gevormd met o.a. fysiotherapiepraktijk MyFysio en tandarts W. Temmerman.
Over het plan is inmiddels al contact geweest met de gemeente Breda, die gestimuleerd heeft het plan verder uit te werken.
Het plan is om een nieuw centrum te gaan realiseren op de
plaats waar nu de bekende kuil is. Het Willem Alexanderplein
zal hierdoor weer aantrekkingskracht krijgen waardoor het
een bruisend gezondheidsplein kan worden waar u als inwoner van Teteringen trots op kunt zijn.
Een eerste ontwerp van het plan wordt binnenkort aangeboden aan de gemeente Breda. Hopelijk geeft zij nog voor de
zomervakantie een reactie, waarna de initiatiefnemers verder
aan de slag kunnen met een definitief ontwerp. Wij hopen u
in het najaar een uitgewerkt plan te kunnen presenteren.
Initiatiefgroep Gezondheidscentrum Teteringen
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zelf cateren

www.meerberg.nl

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 28 mei
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden
Diaken B. Hendriksen - Willebrordkoor
Misdienaars Mattijs de Haas; Rose Marie Muskee
Intenties
Gijsbert Bos (jgt); Peter en Agnes Touw-Michielsen; Ad
Michielsen; Cees en Door Kleindop-Kimenai; Jan van
Gurp; Herman Damen; Jacques en Pop Oomen -Verpaalen; Ria v.d. Boomen e.v. Harry van Geffen; Marcel
Blous; Christ Rombouts; Jac en Corrie v.d. Veeken-van
Haperen; Jacques Alberts; Louise Hoeben; Toos
Joosen-Geerts; Franciscus v. Leijsen en Adriana Rops;
Annie van Leijsen en Jan de Bruijn; Ad van Leijsen en
Chiem Schoenmakers; Martien v.d. Broek e.v. Tiny Maat;
Tonnie Mange-Merks; Mien van Wanrooij-Maasmans;
Piet van Toren e.v. Ria Hopstaken; Anton Verschueren
e.v. Emmy van Waes.
Dinsdag 30 mei
19.00 uur Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Donderdag 1 juni
09.00 uur Eucharistieviering - Pater S.V.D.

Uit het pastoraal team - Hemelvaart
Op de 40ste dag naar Pasen vieren wij Hemelvaartsdag. Het
verhaal waarin dit beschreven wordt gaat als volgt: ‘Toen
Jezus uitgesproken was, werd Hij voor de ogen van zijn
apostelen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan
hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij
hen, die zeiden: ‘Mannen van Galilea wat staat ge naar de
hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar
de hemel, zal op dezelfde wijze terugkeren als gij Hem naar
de hemel hebt zien gaan.’ (Hand.1.9-11)
Een zeer ruimtelijke voorstelling van zaken. Je ziet het bijna
voor je ogen gebeuren, maar het gaat wel helemaal tegen alle
natuurwetenschappelijke logica in. Hoe dat kan? In de tijd
dat de schrijver Lucas dit schreef, had men een andere voorstelling van de werkelijkheid dan nu. De aarde was een platte schijf, -zo dacht men,- die op zuilen boven het oerwater
gedragen werd. De hemel, dat waren de wolken en de horizon. Als je naar God ging, dan moest je naar boven naar de
hemel, de plaats van God. Maar zo ruimtelijk kunnen we het
vandaag niet meer verstaan.
De hemelvaart van Jezus is het terugkeren naar de Vader en
dat is niet persé ‘boven’. De Vader naar wie Jezus ging, is
niet aan een plaats of afstand gebonden. De hemel is daar,
waar wij God ontmoeten. ‘Hemel’ is dus niet zozeer een of
andere plaats, maar een andere wijze van zijn.
De ‘hemel’ begint zelfs al op aarde. Het is daar waar wij God
ontmoeten en bij Hem zijn. Hemel staat in onze taal symbool
voor al het goede en het mooie, voor vrijheid, liefde en geluk.
Hemel gebeurt overal, waar wij liefde, gerechtigheid, vreugde
en geluk brengen en ervaren. Het laatste en volkomen geluk
is er nog niet helemaal, maar we mogen er al iets van meemaken.
Pastor Ben Hendriksen
Vormelingen
Op de eerste kloosterdag voor de vormelingen (13 mei j.l.)
waren 22 vormelingen van 08.30 uur tot 19.00 uur in de Onze Lieve vrouwe abdij in Oosterhout. Een mooie uitdaging om
een beetje te proeven van het kloosterleven, stil te zijn, de gebedsdiensten met de zusters te volgen en een deel van het
inhoudelijk programma van het vormselproject uit te leggen.
We begonnen met een kennismakingsspel. Daarna ontving
zr. Hildegard ons allerhartelijkst en heeft ons rondgeleid in de
kerk van het klooster. Ook heeft ze uitgelegd wat bidden is.
De vormelingen hadden veel vragen over het kloosterleven.
Ook daar was alle tijd voor.
In de andere inhoudelijke gedeelten spraken we over Jezus

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 alarmering
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

Christus en over de Eucharistie. We hebben
een gebedssnoer gemaakt met 10 gekleurde
kralen, waarbij elke kraal een speciale bede
aangaf: een kraal voor iets waar je sorry voor
wilt zeggen, een om te bedanken, een met
een gebed voor een speciaal iemand etc.
Tussen de bedrijven door was er ook tijd om
te zingen; we studeerde enkele liederen in
voor de Vormselviering en om te voetballen of
te wandelen in de prachtige kloostertuin.
Zaterdag 20 mei gaan we naar de Trappisten
in Zundert, waar we ook zullen kennismaken
met vormheer vicaris Paul Verbeek.
Taizéviering
Zaterdag 3 juni om 19.00 uur is er in de Michaelkerk een Taizéviering. Thema is de macht
van barmhartigheid, belangrijke rode draad in
de Bijbel. De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte.
Vespers Kapel Maria Mater Dei (Brabantlaan 5)
Zaterdag 27 mei om 19.00 uur, bidden de zusters van de
congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de
kapel van Maria Mater Dei. De vespers wordt al eeuwen door
de Kerk gebeden en bestaat uit psalmen, het evangelie van
de zondag en stille overweging. Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament.
Nederlandse missionaris
Binnenkort vieren we Pinksteren, Feest waarop de Apostelen
en andere leerlingen de Hl. Geest ontvingen waardoor ze de
moed en de kracht ontvingen om het Evangelie vrijmoedig te
verkondigen. Traditiegetrouw wordt in deze dagen bijzondere aandacht besteed aan de Nederlandse Missionarissen die
vanuit ons land naar verre landen gaan om daar de Blijde boodschap van het Evangelie te verkondigen. Tegenwoordig zijn
dat er nog maar zo’n 500: Paters, Broeders, Zusters en de
laatste jaren ook Leken Vrijwilligers. Voor hen wordt in deze dagen een bijzondere geldelijke steun gevraagd, in het bijzonder om hen te helpen bij kleine pastorale en missionaire projecten waar zij mee bezig zijn en waarvoor ze bij grote donor
organisaties niet kunnen aankloppen. De Pinkstercollecte is
voor de Nederlandse missionarissen, om op deze manier ons
meeleven, betrokkenheid en ondersteuning te tonen.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 28 mei 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. 28 mei 10.oo uur: Ds. W. Bisschop.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 28 mei. 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.
Katjeskelder
Zo. 28 mei 09.00 uur: Ds. R. Wouda.

Het bestuur van Kruiswerk
Teteringen wil de mensen
die via de Rabobank Clubactie op ons gestemd
hebben hartelijk danken.
De actie heeft € 160,48 opgebracht. Het bestedingsdoe is
om alle vrijwilligers te helpen die zich in zetten voor uw belangen, zoals het organiseren van thema-bijeenkomsten, de
campagnemaand ‘Wonen’, een informatiemarkt en het
bemensen van het wekelijkse informatiepunt.
Kom gerust eens op bezoek. Het Infopunt is elke vrijdag geopend van 11.00 tot 12.30 uur. U vindt ons meteen bij binnenkomst in ’t Web. Is het wenselijk een persoonlijk gesprek te
voeren, dan kan dat in een afzonderlijke ruimte, waar we niet

Vroeger ging alles
anders
Nu kán alles anders
Wij als uitvaartverzorging ‘Van Gemert’
willen u graag helpen om een onvergetelijk
afscheid te verzorgen voor uw dierbare.
Voor informatie óf het aanvragen van een
uitgebreid informatiepakket:
Uitvaartverzorging ‘Van Gemert’
Heuvelstraat 181, 4812 PJ Breda
Telefoon: 076-5212868
www.gemert-uitvaart.nl
GOEDKOOPSTE in de regio. OPSLAG particulier en zakelijk vanaf 1 m2. Vorstvrij, beveiligd
en droog. GOED bereikbaar. 076-3033544
www.markoever.nl info@markoever.nl
gestoord worden en in alle rust een vertrouwelijk gesprek
kunnen voeren.

Taiko in Teteringen
Taiko komt uit Japan en betekent letterlijk 'dikke trommel'.
Taiko speel je met je hele lijf, van je grote teen tot je pink. Beweging, ritme, muziek en FUN, dat is taiko. Doe ook mee!
Voor zowel volwassenen als voor kinderen (6 tm 13 jaar) zijn
er lessen. 1 Juni organiseert verening Araumi Daiko een open
avond en kan je komen luisteren en meespelen van 20.00 tot
21.30 uur bij De Maalderij (scouting driesprong), Posthoorn 8.

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:
Verwarming - Gas - Water - Riolering
Ventilatie - Dakbedekking - Loodgieterswerk
Sanitair - Onderhoud - Storingsdienst 24 uur
Hoolstraat 65 - 4847 AB Teteringen - Tel.: 076-2600062 - Mob.: 06-51563975 - www.michelzandvliet.nl

42e
Avondvierdaagse
Dinsdag 30 mei gaat de 42e avondvierdaagse van Teteringen weer van
start. De routes worden gecontroleerd, de medailles zijn besteld, de sponsors staan
weer klaar, diverse muziekgezelschappen komen
op de slotavond, dus we kunnen van start.
Zoals gebruikelijk kunt u kiezen uit vier afstanden:
2,5 km, 5 km, 10 km en 15 km. De voorinschrijving
is op maandag 29 mei in ’t Web van 18.00 uur tot
20.00 uur, het inschrijfbedrag bedraagt € 4,00. Op
de eerste avond, dinsdag 30 mei kunt u voor de
start ook nog inschrijven vanaf 17.30 uur, het inschrijfbedrag is dan € 5,00.
We starten op dinsdag en woensdag vanaf 18.00
uur bij Dorpshuis ’t Web vanaf het schoolplein van
de Helder Camera School (Zuringveld). 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 aan de
kosten die het Comité maakt. Voor het laatste actuele
nieuws zie: www.avondvierdaagseteteringen.nl

M
FYSIO

Vrouwen
van Nu

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

Nu de zomer nadert zijn er voor de ‘Vrouwen van Nu’ nog
een drietal activiteiten. Zo maken we 2 juni o.l.v. een gids
Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
een wandeling in de Natte Natuurparel, ofwel de lage VuchtRevalidatie tijdens en na kanker
polder. Hij zal ons o.a. vertellen over het watersysteem, de
redoutes en het vee. Daarna eten we ijs Bij Snoek.
Woensdag 14 juni drinken we, inmiddels traditiegetrouw,
www.my-fysio.nl
koffie (of thee) bij één van onze leden in de tuin. We zijn
benieuwd naar de baksels die uit de diverse ovens komen,
want ook dit jaar is het thema ‘Teteringen bakt’. Geen bakPraktijk Fysiotherapie
inspiratie? Hindert niets: je mag helpen opeten.
W.
Alexanderplein
11 4847 AL Teteringen
Vrijdag 30 juni gaan we op de sportieve toer. We fietsen
via een mooie route naar siertuin ‘Den Overkaent’ in Gilze.
076 7510345
We bekijken de tuin en picknicken er, alvorens via een andere route weer naar Teteringen terug te fietsen.

‘Helpt Elkander’
EHBO-vereniging ‘Helpt Elkander Teteringen’
bedankt u allen voor het stemmen op hen via
de clubkas van de Rabobank. Er is een mooie
bedrag van € 198,50 op 10 mei j.l. ontvangen.
De vereniging zal het bedrag besteden aan de reanimatie
doeleinde zodat zij up-to-date kunnen blijven voor de daaraan gestelde eisen. Zodat ze lessen ‘reanimatie plus AED’ en
‘Eerste hulp aan kinderen’ kunnen blijven verzorgen.

Bridgen
BC Teteringen en BC ’t Web organiseren een zomeravondbridge in ‘t Web op dinsdag 16-23-30 mei en 6 juni. Graag
uiterlijk 19.45 uur aanwezig zijn. De kosten bedragen € 1,50
p.p. Aanmelden aan de zaal of via: jose.ambaum@ziggo.nl of
d.verdaasdonk@planet.nl Wij hopen jullie te verwelkomen!

Senioren al vroeg
in de prijzen
Dinsdag 16 mei was er al vroeg in de
ochtend een klein feestje bij Dorpshuis ’t
Web. Het begon met een onverwachte
juichstemming want er bleek een omvangrijke cheque te worden uitgereikt.
Het ging er bijna net zo aan toe als bij
Gaston van de Nationale Postcodeloterij,
u weet wel: ‘Hallo lieve mensen’. Ditmaal
echter door mevrouw Emi Salas van Rabobank Amerstreek. Na wederzijdse begroeting en een toepasselijk toespraakje
werd het cadeau overhandigd aan een
blij verraste en glunderende Ton Wirken,
voorzitter van seniorenvereniging SVT.
Het directe gevolg was een spontaan
applaus van Piet van Leijsen en Ietje
Cornelissen, beiden ook aanwezig als lid
van ‘t SVT-bestuur. Bestuurslid Henk
Damen kon -hoe graag hij ook wildeniet applaudisseren, want hij maakte foto’s van de overhandiging. En toen was
er koffie met voor ieder een koekje uit de
koektrommel van ’t Web. Dit alles kon plaatsvinden dankzij de
vele stemmen die zijn uitgebracht door betrokken leden van
de Rabobank. Het bedrag kan SVT goed gebruiken, daar de
door de gemeente tot 1 januari 2017 verstrekte gratis huisvesting inmiddels is komen te vervallen. SVT moet dus alle
zeilen bijzetten om geld bij elkaar te sprokkelen om leuke dingen te blijven doen voor de oudere inwoners van Teteringen.
Sommigen zijn ondanks de gevorderde leeftijd erg actief,
maar er zijn ook mensen zijn die nauwelijks op straat komen,
hoogstens om boodschappen te doen. Om die reden zijn de
activiteiten van SVT zo belangrijk, want eenzaamheid moet
worden voorkomen. Dit werd in het toespraakje van de gulle
geefster ook benadrukt. Na van de verrassing te zijn bekomen bedankte voorzitter Ton Wirken, vergezeld van een instemmende glimlach van de andere bestuursleden mevrouw
Emi Salas en de Rabobank. Dank voor de betrokkenheid bij
het wel en wee van de inwoners van het werkgebied Amerstreek. Dank ook aan allen die hun stem hebben uitgebracht
op de SVT. In Teteringen kon de dag voor de senioren door
deze gebeurtenis niet meer stuk.

Harmonie Euphonia
TRANEN VAN ONTROERING
BIJ BREL & BRASS
Na weken van voorbereiding was het op Moederdag dan eindelijk zo ver; Brel & Brass met Euphonia.
Het werd een spraakmakende middag in Theater de Bussel
Oosterhout met als orkest Euphonia Teteringen en als solisten de trombonevirtuoos Jos Jansen en Elodie Elshout op viool (bekend van Young Talents in Concert) die, ondersteund

door het orkest en echte filmbeelden, het verhaal van Anne
Frank zeer indrukwekkend neerzette.
Na de pauze werd het concert van Euphonia vervolgd met de
combinatie Euphonia met zang door Micheline van Hautem.
Micheline is een Vlaamse grootheid (die overigens momenteel in Zuid-Frankrijk woont) en zeer bekend is door haar vertolking van de chansons van Jacques Brel.
De unieke combinatie van het Brass van Euphonia en de Brel
vertolking door Micheline zorgde ervoor dat zowel het publiek
als orkest een traantje van ontroering moest wegpinken.
OPHALEN OUDE METALEN 3 JUNI
Euphonia zal zaterdag 3 juni tussen 09.00 en 11.00 uur weer
oude metalen ophalen (indien van tevoren aangemeld). Het is
nu ook mogelijk om de oude metalen tussentijds in te leveren
bij Fietsen Breda Peter van den Broek, Tilburgseweg 1.
Indien u oude metalen op 3 juni wilt laten ophalen kunt u dit
kenbaar maken via: secretaris@harmonie-euphonia.info

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 26 mei - Menu 1
Franse mosterdsoep, goulash, mexicomix, witte rijst, witlofsalade, vruchtenkwark.
Vrijdag 26 mei - Menu 2
Franse mosterdsoep, kipfilet met jus, snijboontjes, gebakken
aardappeltjes, appelmoes, vruchtenkwark.
Vrijdag 2 juni
Gebonden groentesoep, koude schotel, stokbrood, kruidenboter, vruchtenkwark.
Kosten maaltijd € 9,00 p.p. Uiterlijk woensdag te reserveren
via tel.: 5713579. ‘t Web is open om 12.00u. Aanvang 12.45u.

Familie Fietstocht
1e Pinksterdag organiseert Fietsen Breda de jaarlijkse ‘FamilieFietstocht’. Het vertrek is tussen 12.00 en 13.00 uur. De routebeschrijving ligt klaar bij Fietsen Breda, Tilburgseweg 1.
Restaurant Bon Sang zal het einde van de tocht zijn.
Pretband De Klepzijkers geven vanaf 15.00 uur hun Pinksterterras-concert ‘Spring Vibes’.

Hemelvaart wordt genieten!!
Laat u op donderdag Hemelvaartsdag lekker
verwennen met heerlijke gerechten
uit onze creatieve keuken.
Geniet op ons terras of gezellig in ons
restaurant van het gerecht van Egelantier TV!
Neem eens een kijkje op onze website,
want tijdens Hemelvaart en de dagen erna
serveren we dit gerecht gratis als amuse
bij een gezellig diner.
Geef even bij uw reservering aan
dat u een amuse wilt proeven.

Bij de Egelantier worden de feestdagen
pas écht bijzonder!

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Woningruil naar centrum Breda:
Wie wilt een woning of apartement ruilen tegen een 50+apartement? Ik wil weer naar Teteringen. Ook geschikt voor echtpaar. Kan huurtoeslag krijgen. Meer informatie, tel.: 0640232010 of e-mail agostick@hotmail.com

Teteringsedijk 103 T 076-5144092

www.egelantierrestaurant.nl
Open op alle feestdagen dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

