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Het adres voor onderhoud en reparatie van alle
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APK keuring.
Schade reparaties
Schade taxaties.
Ook kunt u bij ons
24 uur P/dag Tanken
met onze eigen
credit card,
travel card en
Multitank card.
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R I E J U
Start the rocket.

G.J.Verduijn, tel. 076-5934761
Zeggelaan 77,4844 SC Terheijden
C.Sprangers, tel. 076-5934130
Buntlaar 23, 4844 TL Terheijden

Feestavond
Op 9 oktober is het weer feestavond in 't
Barreke.
Vanaf half 9 is het aan de fundrinkers,
speeddrinkers, beroepsdrinkers en andere
aanstaande alcoholisten te laten zien hoe het
met de vorm is gesteld.
Stel me niet teleur en kom door de voordeur.
KOPIJ INLEVEREN

VÓÓR 1 DECEMBER!!!!

Entree: een glimlach en veel dorst.
Frank van Tetering,

Een goede prestatie verdient
bloemetje, nietwaar ?

Bloemenboetiek

2.

-Verse snijbloemen
-Bloemstukjes
-Plantenbakjes
-Kamerplanten
-Rouw- en Bruidswerk
-Kunstbloemen en- planten
-GRATIS Ringzegels
-Ook iedere dinsdag op de Markt

Hoofdstraat 6
4844 CG Terheijden
Tel.: (076) 593 2155
Fax.: (076) 593 5345

VELDTOERTOCHT, Z O N D A G 07-11-2004
Al laat het weer je anders doen geloven, het is weer bijna de 1e zondag
van november. Inmiddels een vertrouwde datum in onze vereniging en
ook in de wijde omtrek van Terheijden. Deze datum is reeds enkele
jaren gereserveerd voor de VELDTOERTOCHT die door onze
Wielervereniging wordt georganiseerd. Inmiddels uitgegroeid tot het 2e
evenement van onze gemeente want de Terheijdenloop bezet nog
steeds met het aantal deelnemers de eerste stek. Vele sporters van
heinde en verre, zelfs van boven de rivieren en het buitenland kunnen
deelnemen aan een schitterende tocht die alle mooie paadjes van de
bossen laat berijden. Veel enthousiaste leden staan als medewerkers
paraat om anderen hier op een veilige manier van te laten genieten.
Enkele belangrijke gegevens:
Datum. Zondag 7 november 2004.
Lengte. + .25 en ± 40 km.
Parcours. Teteringse bossen/Vrachelse heide/Boswachterij Dorst.
Start. Stalhouderij Zeggezicht, Munnikenhof 1, Terheijden.
Inschrijving. Van 08.30 tot 10.00 uur.
Inschrijfgeld € 3,--(leden WVT en kinderen tot en met 12 jaar gratis)
Graag tot ziens op onze veldtoertocht.
Voor verdere informatie 076-5933311 (Gied van Dorst.)
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Vele bereidwillige , enthousiaste leden zorgen er op de 1e zondag van
november voor dat onze veldtoertocht als heel goed staat
aangeschreven bij vele sportliefhebbers in binnen- en buitenland.
Deze personen komen op de bewuste dag slechts toe aan passieve
sportbeleving omdat ze zich inzetten voor anderen.
Voor als deze vrijwilligers, alsmede alle andere leden van onze
vereniging wordt op zondag 31 oktober 2004 een Traai-out
gehouden van deze tocht.
Onder het genot van een bakje koffie/thee wordt
iedereen verwacht bij 'Stalhouderij Zeggezicht' van
onze Henk Lievens tussen 08.45 en 09.00 uur.
Vandaar vertrekken we in gesloten peloton over het
schitterende parcours.
Het is de organisatie van deze tocht er alles aan gelegen om het tempo
aan te passen aan diegene die een mindere dag heeft of nog niet zoveel
kilometers in de benen heeft getrapt.
Genieten en meemaken is het hoofddoel. Na geneutraliseerd een aantal
kilometers te hebben gereden kunnen diegene die de eerste spieren op
voelen komen onder begeleiding een deel van de route inkorten. Alles
in onderling overleg. Anderen die het hemd graag nat over de
schouders willen hebben kunnen dan eveneens onder begeleiding
elkaar het snot uit de neus voor de ogen rijden.
Hopende hiermede iedereen die voldoening te geven die ze zoeken
komen we allemaal na afloop weer terug bij onze Henk. Om de
verloren gegane calorieën weer aan te zuiveren staat de koffie/thee met
gebak te wachten.
Het is moeilijk uit te leggen hoe laagdrempelig deze tocht moet zijn

maar het meedoen en het samen bezig zijn is het hoofddoel.
Twijfel je of je eigen conditie toereikend is voor dit evenement neem
dan contact op met 076-5933311 (Gied van Dorst). Bij voldoende
belangstelling (minimaal 1 persoon) kan er een "gezinstochtparcours""
worden ingelast.
Graag tot 31 oktober 2004.
Namens de veldtoertochtcommissie
Gied van Dorst.

zaterdag 20 november
in
DE ZEVENDE HEMEL

Aanvang: 20.00 uur

Bingo WVT

Uitslag rit in lijn 26 juni 2004

20 november
De Zevende Hemel
"Op zaterdag 20 november organiseert Wielervereniging
Terheijden weer haar jaarlijkse bingo-avond in De Zevende
Hemel.
Er worden 11 ronden gespeeld
bla
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de BINGO van WVT een leuke
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Leon van Tetering
Corné Sprangers
Geert van Tetering
John Gommeren
Ad Blom
Ger de Peijper
Ronnie van Tetering
Frank van Tetering
Jack van Dongen
Nico de Laat
Gerrit de Jong

gelegenheid om uit te gaan."
Als jullie binnenkort deze tekst in de Rondom de Toren en 't Carillon
zien staan is dat misschien ook een mooie gelegenheid voor leden om
uit te gaan, maar je kunt ook op een heel aangename manier, je steentje
aan het verenigingsgebeuren bijdragen.
Wat dacht je van
Bingokaartenverkoper?
Geldteller?
Oude kaartenophaler?
Balletjesweglegger?
Nummertjesoplezer?
Prijslatenziener?
Metkrijstrepenzetter?
Erbijzitter?

RASENBERG PARKET

We hopen dat onze vaste medewerkers weer present zijn, maar wil jij
ook meedoen, laat het even weten aan Ingrid of Fer Rompa

LAGEWEG 23
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TELEFOON 076-5931758

