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  NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2019 
                                                                                                                                                                                                   

Van de voorzitter 
       
Als u dit leest is het alweer augustus. 

Eind juli hebben we warmterecord na warmterecord 

gehad. Tijdens die dagen hebben we ook een mooie 

boottocht mogen maken. U leest daar meer over 

elders in deze nieuwsbrief. De grote belangstelling en 

opkomst vanuit de leden voor die dag stemt het 

bestuur tevreden. Blijkbaar voorzien we hiermee in 

een behoefte. We hebben een actieve reiscommissie 

die deze dag heeft laten zien wat ze kunnen en ze  

hebben nog meer in petto voor u, dus blijf goed 

opletten!     

                                                                          

Willem-Jan 

 

 

 

 

 

 

18 sept. busreis 
naar 

Garderen                                         

en 

Genemuiden  

U kunt zich nu inschrijven 

Zie oranje bijlage                   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht: Uitgelicht is item waarin in de nieuwsbrief aandacht besteed wordt aan een van 

onze activiteiten, 

 

Meerseldreef 

 

Dinsdag 13 augustus vertrekken we bij goed weer om 11.00 uur naar Meerseldreef. De 

viering staat gepland om 13.30 uur bij de grot, bij slecht weer in de kapel van de Paters.     

Na afloop van de viering is er een nazit op het bekende terras muzikaal opgeluisterd door het 

Seniorenorkest Entre-Nous.                                                                                                                                                                    

Voor het vervoer met per fiets of auto moet je zelf zorgen of regelen.                                 

Wil je met ons mee fietsen we vertrekken om 11.00 uur vanaf ’t Web in Teteringen                                            

Ga je op eigen gelegenheid zorg dan wel dat je vóór 13.30 uur bij de viering aanwezig bent.                                                                 

En zoals gebruikelijk wel zelf je lunchpakket mee nemen.                                                                                                                                                 

Ietje Cornelissen  

 

 

http://www.kbo-teteringen.nl/
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                   Garderen                     Genemuiden                                                  
 

    

Busreis 18 september  
 

Verzamelen om 08.15 aan de achterzijde van ’t WEB 
 

08.30 uur Vertrek vanaf ‘t WEB in Teteringen naar Garderen waar we een bezoek brengen aan 't 

Veluws Zandsculpturenfestijn. 
 

10.00 uur Verwachte aankomst in Garderen waar we ontvangen zullen worden met 2x koffie met 

gebak. Hierna hebben we vrije tijd om op eigen gelegenheid deze mooie locatie te bezoeken. Dit 

jaar is ’t Veluws Zandsculpturenfestijn 2e geworden bij de verkiezing voor het leukste uitje van 

Gelderland, georganiseerd door de ANWB. Thema van dit jaar is: 'Reis om de wereld' en gaan we 

echt even op reis. Onze boardingkaarten leveren we in bij één van de stewardessen en even later 

staan we al oog in oog met een enorme skyline van maar liefst 18 meter, met de meest beroemde 

gebouwen ter wereld. En… dat is nog maar het begin van de ontdekkingsreis.                                

De onderwaterwereld, grappige en herkenbare vakantiesituaties, de schitterende eilanden, de 

mooiste markten, de bekendste musea typische vervoermiddelen en nog veel meer komen aan bod. 

Tevens hebben we gratis toegang tot de naastgelegen Beeldentuin, dé plaats om ideeën op te doen 

om uw huis en tuin te verfraaien. 
 

12.00 uur Rond het middaguur zal er een heerlijke lunch voor ons klaar staan, bestaande uit een 

kopje soep, 2 broodjes ham of kaas, kroket en 2 consumpties (koffie, thee, melk of karnemelk). 
 

13.00 uur Na deze heerlijke lunch staat de bus klaar voor vertrek naar het Tapijtmuseum in 

Genemuiden. 

 

14.00 uur Aankomst in het tapijt museum Genemuiden noemt zichzelf met recht de Tapijtstad, want 

er wordt al vanaf het jaar 1500 vloerbedekking gemaakt. Het begon met biezen, waarvan 

hardwerkende ambachtslieden verschillende soorten matten maakten: eerst rolmatten, later 

vlechtmatten. Vanaf 1920 werden er ook kokosmatten gemaakt. Tot ongeveer 1965: toen kwamen 

de tuftmachines in de fabrieken. In de tapijtfabrieken van Genemuiden worden nu van wollen 

kunststofgaren, per week, 600 kilometer kamerbreed tapijt gefabriceerd! Het Tapijtmuseum 

demonstreert graag de verschillende technieken waarmee uiteenlopende materialen omgetoverd 

werden tot prachtige vloerbedekking. Neem een kijkje in de oude fabriekshallen en zie hoe het 

weefgetouw haar slagen maakt.. 
 

16.00 uur Na ons bezoek rijden we naar een gezellig restaurant waar we de dag afsluiten met een 

heerlijk 3 gangendiner.                                                                                                           

Verwachte thuiskomst: ca. 21.00 uur.  

 

Wil je met ons mee schrijf je dan in. (zie losse Orange bijlage). 

 
Ietje Cornelissen en Joop van der Made 

http://www.kbo-teteringen.nl/
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Prachtige boottocht met de Zilvermeeuw!                                                                                                                       

 

Woensdag 24 juli zijn we met de bus van Brabant Expres vanaf ’t Web in 

Teteringen naar Drimmelen gereden. Omdat het zeer warm zou worden, 

ontvingen onze gasten eerst een lekker flesje koud water. Onze chauffeur 

Willem-Jan vertrok met 88 senioren in de bus en bracht ons veilig naar de 

aanlegsteiger van de    Zilvermeeuw 5. We werden muzikaal ontvangen 

door Leen Kolman die ons met zijn accordeon vanaf de boeg al in een 

feestelijke stemming bracht. Rens Aben stond al onze gasten op te wachten met zijn filmcamera en 

legde zo iedereen vast om later nog eens terug te kunnen kijken. De bediening gaf iedereen 2 

consumptiebonnen die door de organisatie van deze reis geschonken werden. De trossen gingen los 

en daar gingen we voor onze 5 uur durende rondvaart door de Biesbosch.  

De koffie en thee werden geserveerd samen met een heerlijk stukje gebak. Op de boot waaide een 

lekkere koele bries. Daardoor voelde de echte temperatuur van 35 graden een stuk aangenamer aan. 

De kapitein van onze boot was een man met veel stuurmanskunst die ons door de smalle kreekjes 

van de Biesbosch voer. Op naar Werkendam en door een sluis door naar Hardinxveld. Ondertussen 

zette de bediening van de Zilvermeeuw een geweldig lekkere lunch voor ons klaar. En de lunch 

smaakte zoals ze eruitzag: heerlijk! 

De boot voer ondertussen verder richting Dordrecht en ’s Gravendeel en onze gasten vermaakten 

zich uitstekend met op de achtergrond de mooie klanken van onze accordeonist. Via de 

Moerdijkbruggen voeren we weer door wat smalle kreekjes op naar ons eindpunt naar de 

aanlegsteiger van de Zilvermeeuw in Drimmelen. De gasten waren 

zeer enthousiast over de prachtige tocht en tevreden stapten wij 

weer de bus in richting Teteringen. 

De organisatie van deze reis bedankt alle gasten voor een zeer 

gezellige en geslaagde dag! 

Hartelijke groet, mede namens Ietje Cornelissen Rens Aben, 

 

Joop van der Made. 

 
 
 

http://www.kbo-teteringen.nl/
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Handwerk groep 
 
Een van de onderdelen van de Senioren Vereniging Teteringen is de handwerkgroep. 

Deze groep van nu ongeveer 10 dames komt elke dinsdagmiddag van ongeveer half twee tot half 

vier samen om gezellig creatief te zijn. Bij veel mensen bestaat de indruk dat het hier om een club 

“brei-oma’s” gaat, maar dat is niet waar. Er worden bijvoorbeeld ook felicitatie- en 

condoleancekaarten gemaakt en knuffels, en verder is alles wat met handwerken te maken heeft 

mogelijk. De voortbrengsels zijn vaak voor het goede doel, maar we verkopen ook wel spullen om 

nieuwe materialen aan te kunnen schaffen. 

We kunnen wel wat uitbreiding gebruiken, vooral van kaartenmakers. Als je graag eens uitgebreider 

wilt kennis maken, loop dan eens binnen op dinsdagmiddag in ’t Web. Onze vaste “bartender” Elly 

weet wel waar we zitten. Je kunt ook eerst even contact opnemen met Wisa Asselberghs op het 

telefoonnummer 5812762 of via email wisa.assel@gmail.com. 

Wist je trouwens dat je zonder verdere verplichtingen drie maanden lang kunt komen uitproberen of 

je het leuk vindt bij ons? Pas uiterlijk daarna hoef je te beslissen of je wilt blijven en moet je lid 

worden van de Seniorenvereniging. 

 

                                            
 

September 2019 bestaat onze school 50 jaar. De school is vernoemd naar Dom Helder Camara. 

Deze kerkelijke voorganger is op zendelingswerk geweest en heeft voor mensen die het minder 

hadden in de maatschappij zijn diensten aangeboden. Vanuit het gedachtegoed van Dom Helder 

Camara willen we onze omgeving mee laten genieten van ons jubileum. Daarom zoeken we 

nadrukkelijk de verbinding met o.a. de SVT/KBO om samen spelletjes te spelen in het ‘t Web, te 

kletsen over vroeger en over nu. We willen deze activiteiten op dinsdag 17, woensdag 18 en 

donderdag 19 september voor en met u uitvoeren. Lijkt u dit leuk en kunt u naar 'T Web komen. 

In de nieuwsbrief van september kunt u zich hiervoor aanmelden. 

 

Agenda SVT/KBO Teteringen 
dinsdag  13 augustus Zie info uitgelicht bedevaart Meerseldreef 

woensdag 21 augustus 14.00 u    ‘t Web bingo 

woensdag  30 augustus 09.30 u    ‘t Web bloemschikken 

woensdag 11 september 14.00 u    ‘t Web bingo 

woensdag  18 september 08.30 u    ‘t Web Busreis    (aanrader!) 

                                                                  

          
 

            Let op! de bingo van 18 september is verplaatst naar woensdag 11 september                                                           

http://www.kbo-teteringen.nl/
mailto:wisa.assel@gmail.com
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Huiskamerproject: KOM ER EENS BIJ 

 
 

Het huiskamerproject “Kom er bij”neemt steeds vastere vormen aan. Ik wil alleen de openings- 

datum vast noemen: dinsdagmiddag 1 oktober om 14.00 uur. Zet het alvast in uw agenda! 

Wethouder Miriam Haagh zal de officiële opening komen verrichten. Dit project wordt mogelijk 

gemaakt door 5 Teteringse organisaties: Senioren Vereniging Teteringen, Zonnebloem, Vrouwen 

van Nu, Kruiswerk en de parochie. De gemeente heeft inmiddels een startsubsidie toegezegd en ook 

heeft de bridgeclub geld gedoneerd toen ze ophielden te bestaan. Met zo’n brede betrokkenheid in 

de Teteringse gemeenschap kunnen zulke projecten gerealiseerd worden. Vertel het ook verder bij u 

in de buurt. Ik sluit me van harte aan bij de oproep om in uw omgeving rond te kijken of u mensen 

kent om naar zo’n middag te gaan en kom dan samen naar ’t Web!  

 

Willem-Jan Vermeulen  

 

 

 

 Op 1 oktober is het zover. Dan gaat het huiskamerproject “Kom er bij” van start. De naam is al 

uitnodigend en dat is nu precies de bedoeling van de stichting. Iedere dinsdagmiddag is er een vrije 

inloop voor wie dat wil. Gewoon even gezellig een kopje koffie of thee drinken, wat kletsen met 

anderen. Niks moet, van alles mag. Nog leuker is het om iemand uit uw omgeving mee te nemen. 

Iemand van wie u weet, dat hij of zij niet zo gauw vanuit zichzelf hier naar toe zal gaan. Zo doet u 

niet alleen uzelf een plezier maar ook die ander. En weet u wat zo leuk is: het is GRATIS! U betaalt 

alleen voor uw kopje koffie of uw drankje. Er zal ook regelmatig een presentatie georganiseerd 

worden waar u vrijblijvend naar toe kan gaan. Dat hoeft natuurlijk niet. Als u alleen komt om wat 

met anderen te kletsen dan is dat ook goed. Er zijn veel zaken die ons allemaal aangaan. Over zorg 

en welzijn, financiën en pensioenen, zaken waar je dagelijks tegen aan kunt lopen. Regelmatig zal 

één van die onderwerpen ter sprake worden gebracht. Het kunnen ook onderwerpen zijn, die de 

deelnemers aandragen. 

We willen bereiken dat u aan het eind van de middag met een tevreden gevoel naar huis gaat. 

Misschien vind u het dan zo leuk, dat u uitkijkt naar de volgende dinsdag! 

Dit project is bedoelt om te zorgen, dat mensen bij de Teteringse gemeenschap blijven horen en niet 

vereenzamen. Soms vinden mensen het fijn als ze met iemand mee kunnen naar zo’n middag. Dus 

kijk eens goed rond in uw omgeving en kom samen op dinsdagmiddag naar ’t Web. 

Vanaf 1 oktober iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur. 

Rest mij u nog toe te wensen dat u nog fijn van deze zomer mag genieten en leuke dingen kunt gaan 

doen. 

 

  

 

 

 

http://www.kbo-teteringen.nl/
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Park Zuiderhout nodigt u als lid van de Seniorenvereniging Teteringen van harte uit voor de volgende 

activiteiten in augustus: Filosofieclub op donderdagmorgen 1 augustus komt de Filosofieclub weer bij 

elkaar. De centrale vraag is dan: Kan wachten ergens goed voor zijn? Als u van een goed gesprek houdt, sluit 

dan aan. Italiaanse avond Op donderdagavond 8 en 22 augustus bent u van harte welkom voor een heerlijk 

Italiaans diner. Het gastronomisch team van Park Zuiderhout verwent u graag. Het menu vindt u op 

www.parkzuiderhout.nl/agenda. 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.  

 

Processie naar de Mariakapel 

Donderdag 15 augustus is het feest van Maria Tenhemelopneming. Dat vieren we met een processie naar de 

Mariakapel in het bos bij Park Zuiderhout. Omdat we veel deelnemers verwachten, houden we ’s ochtends 

een processie om 10.30 uur en ’s middags om 15.00 uur. Gaat u mee op pad? Gedeelde vreugd is dubbele 

vreugd. 

 

Ge-dicht-er-bij 

Donderdagmorgen 22 augustus komen liefhebbers van gedichten weer bij elkaar. U bent van harte 

welkom om, na aanmelding, een keertje (gratis) mee te doen. Daarnaast attenderen we u alvast 

graag op twee activiteiten die in september gaan starten:  

Gespreksgroep Zin in mantelzorg 

Op woensdagavond 11 september start in Park Zuiderhout de gespreksgroep Zin in mantelzorg. Zin 

in mantelzorg geeft mantelzorgers de gelegenheid ervaringen met andere mantelzorgers te delen en 

van elkaar te leren. Het is de bedoeling om samen de zin en betekenis van de mantelzorg te 

ontdekken. Op die manier krijgen en vinden we daadwerkelijk zin in mantelzorg. Kijk voor meer 

informatie op www.parkzuiderhout.nl/mantelzorgcursus.  

 

Levenskunst Zuiderhout 

Het najaarsprogramma van Levenskunst Zuiderhout is bekend! Bekijk het nieuwe programma op 

www.parkzuiderhout.nl/levenskunst2019. We ontmoeten u graag tijdens de eerste avond op 

maandag 9 september.  

Meer informatie over deze activiteiten vindt u terug in het overzicht op onze website: 

www.parkzuiderhout.nl/agenda. Of neem contact op met een van de medewerkers van Zuiderhout 

Buiten via onderstaande gegevens. 

Graag tot ziens!  

Vier het leven, in Park Zuiderhout.  

Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK in Teteringen.  

T.  (076) 578 40 00 

E. zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl 

I. www.parkzuiderhout.nl 

http://www.kbo-teteringen.nl/
http://www.parkzuiderhout.nl/agenda
mailto:serviceteam@parkzuiderhout.nl
http://www.parkzuiderhout.nl/mantelzorgcursus
http://www.parkzuiderhout.nl/levenskunst2019
http://www.parkzuiderhout.nl/agenda
mailto:zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl
http://www.parkzuiderhout.nl/
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  Facebook                 KBO Teteringen 
 

In de vorige nieuwsbrief heb ik jullie beloofd om uitleg te geven over het gebruik van “emoji’s” en 

mogelijkheden om een chatbericht te maken en te verzenden. 
 

 
Dit zijn enkele voorbeelden van “emoji’s”. Als je deze aanklikt onder het bericht dat op Facebook is 

geplaatst, geef je de auteur van het berichtje aan of je het bijvoorbeeld leuk of grappig vindt. Je kunt 

ook voor andere emoties kiezen. Dit wordt bijzonder gewaardeerd door de schrijver. Door te 

reageren met een “emoji” geef je aan dat je het een interessant bericht vindt.  

Om meer contacten en mensen te benaderen, is het maken van vrienden een goed middel om 

bekendheid te krijgen over jouw pagina. 

 

In de blauwe balk bovenaan jouw pagina vind je de tekst “vrienden zoeken”. Klik hierop en vul een 

naam in die je als vriend van Facebook op jouw pagina zou willen hebben. Dan volgt er een 

voorstel van namen en klik de juiste naam aan en klik dan op “toevoegen” en het verzoek is 

verzonden.   

Ook kan je de maker van het bericht hierover persoonlijk benaderen. Dit doe je met een chatbericht. 

Een chatbericht is een soort van Whatsapp op je Facebookpagina. Klik op het tekentje zie pijltje 

 
Als je daarop drukt, komt er rechts onderaan de pagina nieuw chat bericht. Vul de naam in of kies 

uit je vriendenlijst waar je het bericht naar wilt sturen. Schrijf een bericht en geef een “enter” en het 

bericht is verzonden. Je kunt ook een foto of een bijlage toevoegen. Ga met de muis over figuurtjes 

onder “typ een chatbericht” die geven dan aan wat de mogelijkheden zijn. Heb je een keuze 

gemaakt, klik dan daarop.                                  

     
 
Veel plezier en succes met jouw Facebookpagina en vergeet niet onze Facebookpagina van KBO 

Teteringen te liken (vind ik leuk) en of de “emoji’s” te gebruiken. 

 

Hartelijke groet,  

 

Joop van der Made 

                                                        

http://www.kbo-teteringen.nl/

