
             
                                                                                                                                           
                                       
  

                                       NIEUWSBRIEF APRIL 2019 

  
  

Van de voorzitter  

  
  
In april kijken we allemaal uit naar het voorjaar. Wat zonneschijn en aangename 
temperaturen hebben we dan behoefte aan. Ik zelf ben net terug uit Zuid Afrika, waar ik 
o.a. van heerlijke zomerse temperaturen heb mogen genieten. Nog maar net terug in 
ons kikkerlandje en nu verlang ik alweer naar het voorjaar. 

We hebben deze maand een echte 
voorjaarsactiviteit: dagtocht naar de Keukenhof. Het 
is voor het eerst, dat we dit organiseren samen met 
de Zonnebloem. We zijn helemaal volgeboekt, dus 
daarmee vullen we een behoefte van onze leden in. 
De andere activiteiten lopen allemaal op rolletjes 
dankzij alle vrijwilligers, die zich hiervoor elke keer 

weer inzetten. Met de Kring Breda (alle KBO afdelingen van Breda en omstreken) 
wordt er een dag voorbereidt voor al die vrijwilligers. Zodra daar meer over bekend is, 
zullen we u verder informeren. 
  
  
Tot slot hopen we u binnenkort meer te kunnen vertellen over wat we gaan doen om 
nieuwe leden te werven. Het is een gegeven, dat ook onze vereniging steeds verder 
vergrijst. We moeten dus actief aan de slag om het aantrekkelijk te maken voor jongere 
senioren zich bij ons aan te sluiten. Mocht u nog suggesties of ideeën hebben, dan 
horen we die graag! Tenslotte is de vereniging van ons allemaal! 
  
Tot ziens bij een van de volgende activiteiten! 
  
Willem-Jan 
 
 
 
 
 
 

   



 
  
  

DAGTOCHT OVERLOON 

  
Op 15 mei is ons jaarlijkse uitstapje naar het 
Oorlogsmuseum in Overloon. Dat museum is volledig 
vernieuwd. Reden om daar weer eens naar toe te gaan. 
In de prijs zijn inbegrepen: vervoer per luxe touringcar, 
koffie met gebak, Brabantse koffietafel en driegangen 
diner, entree en rondleiding in oorlogsmuseum, rondrit 

oorlogsroute met gids, consumptie na de rondrit. 
  
Het programma ziet er als volgt uit: 
08.30 uur Vertrek vanuit Teteringen en rechtstreeks naar Overloon 

09.45 uur Ontvangst bij het Oorlogsmuseum met koffie/thee (2x) en Limburgse vlaai 
10.30 uur Start rondleiding Oorlogsmuseum o.b.v. gids (max. 20 personen per gids. 
11.30 uur Vrij bezoek aan het Oorlogsmuseum. 
12.30 uur Vertrek naar de lunchlocatie 

13.00 uur Brabantse koffietafel inclusief koffie en thee 

14.15 uur Oorlogsroute o.b.v. een gids 

16.00 uur Retour bij museum de Locht en een drankje naar keuze voor iedereen 

16.30 uur Vertrek naar het diner adres 

17.30 uur Aanvang driegangen diner: Groentesoep, schnitzel en ijs 

19.30 uur Retourvertrek naar Teteringen 

20.30 uur Verwachte aankomst te Teteringen 

  
Zoals u kunt zien is het weer een gevarieerde dag. En 
compleet! 
Eten en drinken zit er weer bij, zoals u dat gewend bent bij 
onze uitstapjes. 
U kunt zich weer op de gebruikelijke manier inschrijven voor 
deze dag. 

  
PRIJS: 
Bovenstaande bieden wij aan voor € 69,=. Degenen, die de combikaart hebben 
genomen zijn al ingeschreven voor deze dagtocht. Introducés betalen € 5,= extra. 
U weet: wie het eerst komt her eerst maalt. Dus wacht niet te lang! 
 
 
 
 
 
 



             
                                                                                                         
Busreis woensdag 15 mei 2019. 
  
Op woensdag 15 mei 2019 gaan we samen naar het Oorlogsmuseum in Overloon 

  
De bus vertrekt om 08.30 uur vanuit het Dorpshuis ’t Web. 
We verwachten om 20.30 uur weer terug te zijn in Teteringen 

  
Uw eigen bijdrage voor deze reis is € 69,= 

Niet leden betalen € 74,= 

  
Wilt U deelnemen aan deze prachtige reis geeft U dan zo spoedig mogelijk op door 
onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en onder gelijktijdige betaling aan ons 
Rabobank rekening nummer NL98RABO 01509 94 893. 
Zorg dat Uw aanmelding en de betaling tijdig binnen zijn, 
uiterste inleverdatum 28 april 2019. 
  
Strookje alleen in te leveren bij: Rosa de Waele Donkerstraat 26 of Henk Damen 

Bollaard 7. 
  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
  
Aanmeldingsformulier voor de busreis 15 mei 2019 naar Overloon. 
  
                                       Naam ……………………………………….. 
  
                                       Adres………………………………………….. tel.nr. 
…….………… 

  
Ik schrijf mij in voor deze reis en betaal € 69,= 

Ik neem een introducé mee en betaal voor hem/haar € 74,= 

  
Naam introducé: …………………………. 

  
Neemt deel aan de busreis met 1 of 2 personen, lid / introducé, eventueel dieet 
opgeven bij aanmelding. (doorhalen wat niet van toepassing is). 
  
  
  

  
Dag van inlevering: ………………………..                 Tijd van inlevering:………………. 
(In te vullen door Rosa of Henk) 
  



 
  
  
Agenda SVT/KBO Teteringen 

  
woensdag 24 april 08.30 uur Busreis SVT/Zonnebloem 

zaterdag 27 april 14.00 uur Koningsbingo 

donderdag 2 mei 13.30 uur Meerseldreef 

dinsdag 7 mei 09.30 uur Verg. act. Commissie 

woensdag 15 mei 08.30 uur Busreis SVT Overloon 

  
  

       

  
      

                          Koningsbingo Zaterdag 27 april in ’t Web 

  
Aanvang  14.00 uur 

Met weer bijzondere prijzen en een loterij! 
  

Noteer alvast in uw agenda! 
Toegankelijk voor iedereen 
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Input maandelijkse nieuwsbrief Seniorenvereniging Teteringen (SvT) 
Nieuwsbrief april 2019 
  
Park Zuiderhout nodigt u als lid van de Seniorenvereniging Teteringen van harte uit voor de volgende 
activiteiten in de komende maand: 
  

Ge-dicht-er-bij  
Donderdagmorgen 4 april komen liefhebbers van gedichten bij elkaar in Park Zuiderhout. Deze maand 
staan de gedichten van Judith Herzberg centraal. Belangstelling? Kom een keertje (gratis) mee doen!  

Concert Brabants Operettekoor 
Met plezier kondigen we een bijzonder concert aan. Op zondagmiddag 7 april treedt het Brabants 
Operettekoor op in de kapel van Park Zuiderhout. Zij doen dit belangeloos; de opbrengsten worden ingezet 
voor de aanschaf van een duofiets voor bewoners van het park. Het 28-koppige operettekoor brengt goed 
in het gehoor liggende melodieën uit beroemde operettes van componisten als Strauss, Millöcker, Zeller, 
Lehar maar ook Offenbach en Gilbert & Sullivan. Kaarten zijn voor € 5,00 te koop bij de receptie of te 
reserveren via het e-mailadres zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl. 

Levenskunst Zuiderhout: daders en de Jodenvervolging                                 
Op maandagavond 8 april organiseert Levenskunst Zuiderhout een lezing met drs. Manon Wilbrink. Deze 
historicus en docent geschiedenis neemt de aanwezigen mee in haar fascinatie voor de Jodenvervolging: 
de slachtoffers, de daders, de redders en de grote massa. U bent weer van harte welkom! 
  
Themadiner Koningsmenu 
Het gastronomisch team van Park Zuiderhout nodigt u ook in april uit voor een heerlijk driegangendiner. 
Het menu heeft deze maand een koninklijk tintje. De diners vinden plaats op donderdag 11 en 25 april. De 
kosten voor het diner zijn €18,00 inclusief twee drankjes naar keuze. Reserveer uw plaats bij het 
serviceteam: tel. (076) 578 4000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl. 
Meer informatie over deze activiteiten vindt u terug in het overzicht op onze 
website: 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 prachtig uitzicht op de mooie binnentuin, 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. 
Park Zuiderhout Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK in Teteringen. 
T. (076) 578 40 00 E. zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl     www.parkzuiderhout.nl 
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