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Veel veranderingen
in de Bouverijen
Niet alleen in het centrum wordt flink gebouwd, de
meeste activiteiten vinden plaats in de Bouverijen.
Zo wordt 7 juni het hoogste punt gevierd van de
9 woningen die in eigen beheer worden gebouwd tegenover
De Mandt. Ook de voorbereidingen voor de bouw van een
flinke serie duurdere huurwoningen tussen De Mandt en de
reeds gerealiseerde nieuwe wijk vordert snel. In De Mandt
verandert er het een en ander. Dat heeft vooral te maken met
de sluiting van ‘onze’ al vijf jaar in gebruik zijnde bibliotheek.
In goed overleg met het bestuur van ons Dorpshuis wordt
deze service verlegd naar ‘t Web. Daar kunnen digitaal bestelde boeken worden afgehaald en uitgelezen boeken worden teruggebracht. Ook aan minder validen wordt gedacht.
Hierover wordt een informatiebijeenkomst gehouden op 21
juni vanaf 19.30 in ‘t Web. Nadere informatie daarover volgt.
Voor de Kober-groep levert het vrijkomen van de bibliotheekruimte een kans om plaats te bieden aan de broodnodige uitbreiding van hun activiteiten. Veel nieuwe woningen, veel jonge kinderen en een aantrekkende economie betekent immers meer behoefte aan kinderopvang in deze steeds grotere wijk. Ook aan de zuidzijde van de wijk verandert er veel. De
voorbereidingen voor de bouw van een serie sociale huurwoningen vorderen snel. Er is al een bouwweg aangelegd die
het bouwverkeer via de Aanstede moet ontlasten. Met spanning wordt uitgekeken naar de presentatie van de grote serie
woningen die aan de westzijde van de Burgemeester Verdaasdonklaan worden gebouwd.

Familie Fietstocht
Eerste pinksterdag, 4 juni a.s., organiseert Fietsen Breda haar
jaarlijkse ‘Familie-Fietstocht’ voor de 4e keer. Het vertrek van
de fietstocht is tussen 12.00 en 13.00 uur. De routebeschrijving ligt klaar bij Fietsen Breda, Tilburgseweg 1 te Breda.
De tocht, van ± 25 km, zal gaan over verharde fietspaden en
straten van Breda en randgemeenten. U kunt in uw eigen tempo genieten van al het moois dat Breda en omgeving te bieden heeft. Uiteraard is er tijdens de tocht gelegenheid om van
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terrasjes en picknickplaatsen te genieten. Restaurant/terras
Bon Sang (vh Tramzicht ’t Zwaantje) zal ‘t einde van de tocht
zijn; hier kunt u genieten van een consumptie. Pretband De
Klepzijkers geven vanaf 15.00 uur hun concert ‘Spring Vibes’.
Voor alle deelnemers van de tocht zal er een leuk aandenken
zijn. Genoeg vertier voor het hele gezin.

Muziek en bbq met de Klepzijkers!
Eerste pinksterdag vanaf 15.00 uur organiseert pretband de
Klepzijkers weer ‘Spring Vibes’: doe mee met de fietstocht,
geniet van ons terrasconcert bij Bon Sang en eet een hapje
mee van de barbecue. De barbecue start aansluitend aan het
concert (±17.30 uur) en kost €17,50 (graag vooraf reserveren).
Klep steunt Syrisch vluchtelingenorkest
Dit jaar hebben we een aantal bijzondere gastmuzikanten!
Collega-muzikant Jochem van Velthoven deed onlangs ‘n oproep op facebook: ‘Trompetten en trombones gezocht voor
orkest van Syrische vluchtelingen’. Jochem is mede-initiatiefnemer van dit bijzondere orkest. Jochem: ’Muziek verbindt
mensen en het is fantastisch om te zien dat deze jongeren
hun vlucht uit Syrië even vergeten als ze muziek aan het maken zijn.’ Een waarheid als een koe en dus pakten wij deze
koe bij de horens: wij kochten een aantal instrumenten voor
dit orkest. Deze worden tijdens het concert aan hen overhandigd. In ruil speelt een aantal muzikanten een paar nummers
met ons mee. Wij kijken al erg uit naar deze bijzondere muzikale ontmoeting! Wilt u dit project ook steunen? Tijdens het
concert houden wij een inzamelingsactie. Het geld wordt o.a.
gebruikt voor het opknappen van de instrumenten.

6e Teteringse Golfkampioenschap
Dit golffestijn vindt plaats op 18 juni a.s. in Italiaanse sferen
Deelname voor jong en oud met minimaal baanpermissie. Individueel inschrijven voor inwoners van Teteringen, of als team
van 2 deelnemers waarvan 1 persoon woonachtig is in Teteringen. Inschrijfgeld voor deze gezellige golfdag inclusief baancatering en diner bedraagt € 35,- p.p. (www.dehaenen.nl).
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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
Vrijdag 2 juni: Vormselviering
19.00 uur Eucharistieviering - Vicaris P. Verbeek
Diaken V. de Haas - Consonne.
Intenties
Bets Huisman-Venderbosch; Rein Welschen;
Trees van Ierssel-Ruijgers.
Zondag 4 juni: Pinksteren
10.00 uur Eucharistieviering - Pater Wooning - Willebrordkoor
Misdienaars Elias Kruis; Florent Muskee
Intenties
Frans v. Gool (jgt); Mien Maas (jgt) en echtg. Nico Blijlevens; Wim van Meel e.v. Jet de Jongh; Jan van Gurp;
Herman Damen; Jacques en Pop Oomen-Verpaalen;
Toon v. Haperen e.v. Nellie de Jong; Jacques Alberts;
Annie Martens e.v. Joop Valk; Jac en Corrie v.d. Veekenvan Haperen; Tonnie Mange-Merks;
Mien van Wanrooij-Maasmans; Cees Kleindop.
Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag.
10.30 uur Eucharistieviering in Michaelkerk - pastorale team
Dinsdag 6 juni
19.00 uur Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Donderdag 8 juni
09.00 uur Eucharistieviering - Pater S.V.D.

Uit het pastoraal team
Veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren vierden wij Hemelvaart. De kern van het verhaal lezen wij in de
Handelingen van de Apostelen (1,1-14). Nadat de verrezen
Jezus meerdere keren is verschenen aan zijn leerlingen,
wordt hij voor hun ogen opgenomen in de hemel. Een periode van onderricht en verdieping van geloof wordt dus afgerond en een nieuwe missionaire opdracht wordt aangekondigd. Vlak voor zijn afscheid zegt Jezus: ‘Wanneer de heilige
Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn
getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot
het uiteinde van de aarde.’ Hierna bereiden de leerlingen zich
voor op hun zendingswerk door trouw en eensgezind in gebed te blijven. Op die manier heeft Jezus de weg naar de hemel bekend gemaakt. De weg is ons leven, o.l.v. zijn Geest.
Leven met Christus is leven vanuit de hemel Vanuit Efez. 1 en
Kol. 3 mag je zeggen: de hemelvaart van Christus is ook mijn
hemelvaart. God heeft ons een plaats gegeven in de hemelsferen. Zoals je met Christus gestorven en opgestaan bent, zo
ben je met hem naar de hemel gegaan. Wat betekent dat
praktisch? Vanuit Openbaring kun je dingen zeggen over hoe
het in de hemel is. Zo wil God het ook laten zijn in je leven:
God in het middelpunt, heilig en zuiver, vol blijdschap in de
Heer, en met vooruitzicht naar wat komt.
Ik wil hier iedereen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, fijne brieven en kaarten die ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn jongere zus, Francisca Martha Owusu Akpo-Agbovi. De leegte blijft
nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.
Op 7 juni ga ik drie maanden op vakantie naar Ghana. Ik vind
het een goed moment om bij mijn familie eventjes te zijn. In
uw vieringen mogen jullie voor mijn zus Francisca Martha
Owusu Akpo-Agbovi en mijn familie in gedachten houden.
Edmund Owusu
Lopend Vuurtje
Met Pinksteren vieren de Christenen het begin van de Kerk;
een Kerk die als een lopend vuur over de wereld is gegaan
omdat we het hebben aangedurfd om samen op weg te gaan.
Vuur staat voor geestdrift en zuiverheid, kernwaarden die we
in de christelijke traditie regelmatig tegenkomen en die het
waard zijn om door te geven. De samenwerkende kerken van
West-Brabant organiseren alweer voor de 16e keer de sponsor-fietstocht ‘Als een Lopend Vuurtje’ en kozen voor ‘t thema

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

‘Durf op weg te gaan met de ander’. De fietstocht wordt gehouden op zaterdag 3 juni en leidt langs diverse kerken die
voor bezichtiging open zijn; ze vormen daarmee pleisterplaatsen voor ontmoetingen. In de kerken zijn gastvrouwen
en gastheren aanwezig die de bezoekers ontvangen met een
kopje koffie en voor de kinderen is er een glaasje limonade.
Het doel van de fietstocht is tweeledig: geld inzamelen voor
de Week van de Nederlandse Missionarissen en elkaar ontmoeten en samen op weg gaan. Deelnemers kunnen kiezen
uit een route van 35 of 45 km. Bij de kerken worden de routers uitgereikt. Financiële ondersteuning van het doel is mogelijk door een sponsorbijdrage die kan worden voldaan in de
kapel/kerk waar wordt gestart.
In de Augustinusparochie kan vanaf 9.30 uur worden gestart,
bij de Michael- en de Franciscuskerk. Meer informatie nodig?
Bel dan Monique van Dijk, te;.: 06-13988393; Marga de
Ridder tel.: 5146765 of Piet Thijssen, tel.: 06 - 30599404.

“Ik zie het als een bijzondere taak om
nabestaanden bij te mogen staan.
Samen in alle rust, met respect en
op een persoonlijke manier een
laatste afscheid verzorgen.”
Marc van Esch
Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

Koffiemiddag
Voor de ‘vier seizoenen’ koffiemiddag in de Michaelkerk komen wij samen op maandag 12 juni om 14.00 uur.
Iedereen is van harte welkom. Mevr. Dalinghaus uit TeFysiotherapie
teringen, inmiddels in onze kring een goede bekende,
Manuele Therapie
heeft in de H. Willibrorduskern al een paar jaar de zorg
Geriatrie Fysiotherapie
op zich genomen voor de werkgroep rouw en de organisatie van de 3-maandelijkse koffiemiddag. Vanuit haar
Oncologie Fysiotherapie
persoonlijke situatie weet zij alles te vertellen over auOedeemtherapie
tisme. Tijdens een koffiemiddag in Teteringen heeft zij
FysioFit
daarover een erg boeiend verhaal gehouden en wij
hebben haar daarom gevraagd ook bij ons daarover te
komen vertellen. Voor deze middag, met koffie/thee en
een drankje vragen wij u ter tegemoetkoming in de
kosten een bijdrage van € 2,00. Als altijd hopen wij er
met elkaar weer een gezellige middag van te maken.
Bisschop Ernst
Vrijdagavond 19 mei is rond 22.45 uur mgr. Hubertus Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Ernst overleden op de leeftijd van 100 jaar. Mgr. Liesen
Revalidatie tijdens en na kanker
laat in een reactie weten: ‘In zijn nuchtere geloof en zijn
toewijding aan zijn opdracht heeft mgr. Ernst veel betekend voor velen. Vanaf mijn installatie in 2012 heb ik
hem vaker kunnen bezoeken. Zijn gezondheid was broos,
maar zijn geest was sterk. Bij zijn 75-jarig priesterschap in 2016 was hij nauwelijks nog mobiel, maar hij
Praktijk Fysiotherapie
wilde heel graag de eucharistie meevieren. De zusters
W.
Alexanderplein
11 4847 AL Teteringen
Franciscanessen hebben de afgelopen maanden in
toenemende mate bij hem gewaakt. Hij heeft zich kunnen toevertrouwen aan God. Hij zelf keek heel nuchter

M
FYSIO

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!

www.my-fysio.nl

076 7510345

L. v.d. Westen Montage
Voor al uw werkzaamheden
op het gebied van:

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

Loodgieterswerk
Riolering - Ventilatie
Dakbedekking - Sanitair
Verwarming - Gas - Water
Onderhoud -Storingsdienst

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
Hoolstraat 65
4847 AB Teteringen
Tel.: 076-2600062
Mob.: 06-51563975 www.michelzandvliet.nl

* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

naar zijn broosheid en de dood. Bij een bezoek vorig jaar vertelde hij me dat iemand hem had aangeraden zich op het levenseinde voor te bereiden. Het was een teken van zijn vitaliteit dat hij daarop antwoordde: ‘Misschien is het tijd om dat
toch te doen’.’
Mgr. Ernst was van 1967 tot 1992 bisschop van Breda. Bij
het bereiken van de 75-jarige leeftijd bood hij zijn ontslag aan.
Paus Johannes Paulus II aanvaardde het ontslag, maar benoemde hem tot apostolisch administrator. In die functie bestuurde mgr. Ernst het bisdom tot 26 november 1994 toen
bisschop Muskens hem opvolgde. Mgr. Ernst was de achtste bisschop van Breda. Bisschop Ernst vervulde zijn ambt in
een periode van grote kerkelijke veranderingen. Binnen de
Kerk streefde bisschop Ernst naar een respectvol leiderschap. Hij was onder meer voorzitterschap van Pax Christi
Nederland van 1976 tot 1994. In 1983 richtte hij de Priesteropleiding Bovendonk op, bedoeld voor mannen die op latere leeftijd priester wilden worden.
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 4 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. 4 juni 10.00 uur: Ds. T. van Prooijen.
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 4 juni 10.00 uur: Mevr. Ds. C. Inkelaar; Oudenbosch.
Katjeskelder
Zo. 4 juni 09.00 uur: Ds. M. Boevé.

Voorlichtingsmiddag
over palliatieve zorg

Vrijdag 2 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur zal huisarts Jantine
de Kam, samen met wijkverpleegkundige Wendeline Sluiter,
fysiotherapeute Bianca Huybregts, een vrijwilliger palliatieve
terminale zorg (VPTZ) en
Vincent de Haas in de
Alexanderzaal van ‘t Web een themamiddag verzorgen over
Palliatieve Zorg.
Aan de hand van voorbeelden zullen de diverse zorgverleners
ingaan op de multidisciplinaire benadering van de Palliatieve
Zorg.
Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp en wilt u meer weten
over de mogelijkheden van Palliatieve Zorg in Teteringen, dan
bent u van harte welkom. U kunt zich hiervoor nog aanmelden door, bij voorkeur, een mailtje te sturen naar: kruiswerkteteringen@kpnmail.nl
U kunt ook bel naar Truus van Casteren, tel.: 5873025.
Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u elke vrijdag met
uw vragen terecht in ‘t Web bij het info-spreekuur van 11.00
uur tot 12.30 uur. U kunt ook bellen naar tel.: 532 2173 (Jan
Spruit) of tel.: 593 2646 (Johan Weijters), beiden bestuursleden van Stichting Kruiswerk Teteringen.

Harmonie Euphonia
OPHALEN OUDE METALEN
Euphonia zal op 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 (Tilburgseweg 1).
Indien u oude metalen op 3 juni wilt laten ophalen kunt u dit
kenbaar maken via het mail-adres: secretaris@harmonieeuphonia.info Ze zullen dan zsm contact met u op kunnen
nemen. Alvast bedankt voor uw medewerking voor het steunen van Euphonia!

BERT HOOSEMANS UURWERKREPARATIE
OOK RESTAURATIE VAN ANTIEKE KLOKKEN EN HORLOGES

PATERSERF 765 TE OOSTERHOUT
ALTIJD TIJD - TEL.: 0162-424545 - VOOR TIJD

PIANOSTUDIO FRANK ANTENS
PIANOLESSEN en OPTREDENS
www.frankantens.com
06 24 749 440
Uitslag 4 tegen 4 toernooi 2017
De winnaars van het 29ste vier tegen vier toernooi zijn:
Meisjes groep 3/5
De Skippyballen
Jongens groep 3/5A
De Hotdogs
Jongens groep 3/5B
Famous Four
Meisjes groep 6/8A
The Bananas
Meisjes groep 6/8B
FC De Banaantjes
Meisjes groep 6/8C
Dream Team
Jongens groep 6/8A
De Legends & De vriendenbende
(ex aequo)
Jongens groep 6/8B
De Hamburgertjes
De organisatie bedankt nogmaals alle vrijwilligers en natuurlijk ook alle deelnemers voor hun inzet tijdens het vier tegen
vier toernooi 2017. Volgend jaar is er weer een vier tegen vier
toernooi. Dus wat ons betreft tot volgend jaar!

Zonnebloem Teteringen
Het bestuur van de Zonnebloem wil graag allereerst de Rabobank bedanken voor de mooie gelegenheid die werd aangeboden om op zaterdag
13 mei een rolstoelwandeling te doen met de
gasten van de Zonnebloem Teteringen.
Om 13.00 uur vertrok een lange stoet met 17 gasten in een
rolstoel, die geduwd werden door de medewerkers van de
Rabobank Amerstreek, naar het museum Oud Oosterhout.
Wij werden daar ontvangen met koffie en gebak en er volgde
een rondleiding met begeleiding van een paar enthousiaste
gidsen. Tijdens de pauze werd ons een cheque uitgereikt van
€ 421,60. Op de terugweg naar de boerderij van Piet en Thilda van Leijsen, kregen de wandelaars een flinke regenbui en
waren zij behoorlijk nat geworden. Het mocht de pret niet
drukken. De gasten waren heel tevreden over deze middag.
Wij willen graag iedereen die op de Zonnebloem heeft gestemd ook hartelijk bedanken.

Stichting
Heartsafe
Teteringen
De Stichting Heartsafe Teteringen heeft van de Rabobank
Clubkas Campagne een cheque ontvangen van € 242,08.
Dat betekent dat we 89 stemmen hebben gekregen. Langs
deze weg willen wij de mensen die op ons gestemd hebben
hartelijk danken. Tenslotte is het zo dat wij geen leden hebben en het voor de lopende kosten voor onderhoud van de
AED’s van giften en donoren moeten hebben!

Senioren naar universiteitsstad
Woensdag 17 mei stonden rond 08.00 uur een aantal wat
oudere Teteringse mensen op de stoep voor de Helder Camaraschool. Dames en heren, ieder fris in netjes gestreken
voorjaarskleren, met daaronder duidelijk waarneembaar makkelijk zittende schoenen. Allemaal het gezicht verwachtingsvol gekeerd in de richting van de straat. Er werd druk gekeuveld en het humeur was net als het weer zonnig. De aanwezi-

gen bleken te hebben geboekt voor een busreis. Na enige tijd
verscheen aan de horizon van het straatbeeld dan ook een
luxe touringcar. En inderdaad, de bus stopte voor de stoeprand. De deuren gingen open, waarna de chauffeur uitstapte
bij de inmiddels flink uitgedijde groep. Iedereen was blij, dat
de bus er was en een zitplaats kon worden gezocht op een
van de zachte pluche stoelen. Een enkele rollator nog even in
het benedendek, maar de deuren gingen dicht en de reis kon
beginnen. Nadat de chauffeur zijn welkomstwoordje had uitgesproken ging het met ‘de vlam in de pijp’ richting de eerste aanlegplaats voor koffie met gebak. Dat was in het Utrechtse Haarzuilens om precies te zijn. Na een klein half uurtje weer de bus in, waarna een sightseeing volgde door de
nieuwe architectonisch bijzondere stadswijk van Utrecht:
Leidsche Rijn. Likkebaardend werd genoten door de passagiers die moderne architectuur op zijn waarde weten te schatten. Vervolgens terug naar het eerste aanlegpunt, want het
was inmiddels alweer lunchtijd. Na de koffie, de thee en de
broodjes met van alles-en-nog-wat was het tijd om de reis te
vervolgen naar Leiden. Daar werd de tropische natuur bezichtigd, wandelend door de deels overdekte Hortus Botanicus. Na al het moois dat de natuur heeft te bieden kon vervolgens worden plaatsgenomen in een rondvaartboot met
ruim zicht, om zodoende de stad vanaf ‘t water te aanschouwen. En dat alles onder een stralend zonnetje. Intussen tikte
de klok door en was het al weer wat later in de middag geworden. Van zo’n dag wordt je natuurlijk ook moe en hongerig. Tijd om de terugtocht te aanvaarden richting Brabant.
Gelukkig duurde dat niet te lang en kon al spoedig worden
plaatsgenomen achter een voorbeeldig gedekte tafel in het
nabijgelegen Wagenberg, waar het aldaar geserveerde diner
met smaak en in ieders goede gezelschap kon worden verorberd. Terug bij de school aangekomen gingen de Teteringse reizigers weliswaar moe, maar ook met een voldaan gevoel huiswaarts, om daar de benen te strekken, ditmaal in het
bankstel. Het werd nog lang nagenieten van een fijne dag!

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

Het Eetpunt in ‘t Web
Vrijdag 2 juni - Menu
Gebonden groentesoep, koude schotel, stokbrood, kruidenboter, vruchtenkwark.
Vrijdag 9 juni - Menu
Heldere tuinkruidensoep, asperges/garnituur, gekookte
aardappelen, botersaus, appelmoes, ananasvla.
De kosten zijn: € 9,00 p.p. Gelieve uiterlijk woensdag te
reserveren in het Dorpshuis tel.: 5713579. ‘t Web is geopend
om 12.00 uur. Aanvang maaltijd 12.45 uur.

GÉÉN ALLER-LEI? BEL 0165 - 578222!
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

Mooi paardensport evenement
De Stichting Endurance Surae organiseert dit jaar voor de 4e
keer een Endurance wedstrijd in de bossen van Teteringen,
Dorst en Surae op zaterdag 3 juni a.s. Dit keer voor het eerst
ook met een Kinder endurance rit in de middag.
Bij een Endurance rit gaat het om een uitgezette route in de
natuur die door ruiter en paard op snelheid afgelegd wordt,
waarbij de hartslag/conditie van het paard bepalend is. Dit
wordt gecontroleerd door dierenartsen voor, tijdens en na de
rit. De afstanden zijn dit jaar 22, 31, 44, 62 en 84 km. Er vinden controle/verzorging stops plaats op de startlocatie aan
de Laanzichtweg. Hier kunt u zien hoe de goed getrainde
paarden verzorgd worden. De start vindt plaats vanaf 8.00
uur vanaf Ruitersportcentrum Balemans aan de Laanzichtweg.
Dit jaar gaan we voor kinderen tussen 5 en 13 jaar voor het
eerst een Kinder rit organiseren. O.b.v. een volwassene zal
een route van 7 km afgelegd worden. Voorafgaand aan deze
rit worden de pony's/paarden door Veterinairen gekeurd.
Hierbij moeten de pony's/paarden aan de hand voorgedraafd
worden en verder mogen de kinderen meeluisteren naar de
hartslag en de buikgeluiden. Na afloop worden de paarden
opnieuw gekeurd. Het terrein is gratis toegankelijk en er is
een mooi terras aanwezig. Voor iedereen die van paarden
houdt is deze pure paardensport mooi om te zien. U bent van
harte welkom! Voor info kijk op: www.endurancesurae.nl

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

