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 NIEUWSBRIEF MAART 2019 

Van de voorzitter 

  

Als u dit leest is carnaval alweer voorbij. Ook hebben we in februari weer de 
jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er zijn 3 nieuwe bestuursleden 
benoemd, die inmiddels al volop aan het werk zijn voor onze vereniging. Zij 
zullen zichzelf aan u voorstellen in de nieuwsbrief.  
Met de suggesties, die uit de vergadering naar voren zijn gekomen, gaan 
we aan de slag. Het is belangrijk, dat we weten wat er leeft onder de leden. 
Ook buiten deze vergadering staan wij open voor suggesties. We kunnen 
het uiteraard niet iedereen naar de zin maken, maar laat u daardoor niet 
weerhouden, ons toch uw suggesties en ideeën aan te reiken.  
Met de komst van het voorjaar komen ook de dagtochten er weer aan. Op 
24 april gaan we naar de Keukenhof. U leest daar meer over elders in deze 
nieuwsbrief. Dit is een extra dagje uit. Onze jaarlijkse uitstapjes in mei en 
september gaan ook gewoon door, zoals u dat gewend bent. 
Wel hebben we het met korting aantrekkelijk gemaakt om de trips in april en 
in mei allebei te boeken. We zien u graag als deelnemer op beide dagen. 
Tot ziens bij één van onze activiteiten 

  

Willem-Jan Vermeulen 

  

  

  

  

  

  



  

KEUKENHOF 

In april organiseren we samen met de Zonnebloem, afdeling Teteringen, 
een uitstapje naar de Keukenhof. Dit zal plaatsvinden op 24 april. 
In de prijs zijn inbegrepen: vervoer per luxe touringcar, koffie met gebak op 
een pittoreske locatie en de entree van de Keukenhof. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• 9.00: Vertrek (vanaf Zuringveld) 
• 10.15: Koffie met gebak 
• 11.00: tour door bollenstreek 
• 12.30: aankomst Keukenhof 
• 15.30: terugreis 

• 17.30: aankomst in Teteringen 

LET GOED OP: 

• Dit is NIET in de plaats van ons jaarlijkse uitstapje in mei. Deze dag is 
extra. 

• Bij deze prijs zijn lunch en diner NIET inbegrepen. U kunt in de 
horeca van de Keukenhof lunchen of zelf uw lunchpakket meenemen. 

• Omdat de bus gedeeld wordt met de Zonnebloem zijn er minder 
plaatsen beschikbaar voor SVT 

  

PRIJZEN: 
Bovenstaande kunnen wij u aanbieden voor de prijs van € 35,=. 

OORLOGSMUSEUM 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. Deze dag is uiteraard wel compleet met lunch en diner, zoals u dat 
gewend bent. In de nieuwsbrief van april komen we terug op het 
programma voor die dag. 

PRIJZEN: 
Deze dag kunnen we u aanbieden voor leden voor € 69,=. Niet leden 
betalen € 74,=. 

BELANGRIJK: 



U hoeft niet te kiezen voor één van deze twee dagen. We bieden u 
voordeel als u beide dagen NU boekt met de zgn. COMBIKAART. 
De combikaart bieden wij aan voor de prijs van €99,= voor leden. 
Voor niet leden is de combikaart € 105,= 

U kunt u weer opgeven op de gebruikelijke manier door bijgevoegde 
formulier ingevuld in te leveren bij Rosa de Waele of Henk Damen. 
Toewijzing deelname gebeurt weer op volgorde van aanmelden. 

  

  

Even voorstellen….Rens Aben 

  

Beste mensen, mijn naam is Rens Aben en ik ben van 1945. Op  20 
februari ben ik toegetreden tot het bestuur van SVT/kbo Teteringen  in de 
functie van secretaris. Mijn roots liggen in het Ginneken waar ik geboren en 
getogen ben. Ik ben 21 jaar getrouwd met Paula en samen hebben we 7 
kinderen en 11 klein kinderen. Bij de Bredase beroepsbrandweer was ik 39 
jaar werkzaam. Daar heb ik in het bestuur van de sport en 
ontspanningsvereniging gezeten. In Teteringen heb ik in het bestuur van de 
AKV gezeten als secretaris, penningmeester en vice voorzitter. Op dit 
moment zit ik ook in de commissie paviljoenbeheer van de Teteringse 
Tennis Vereniging. Mijn hobby’s zijn tennissen, biljarten en op vakantie 
gaan. Voor nu hoop ik met jullie samen een plezierige tijd tegemoet te 
gaan. 

  

 

 

  



Even voorstellen…. Joop van der Made 

 

Graag stel ik me aan u voor! Ik ben Joop van der Made, geboren in Made 
en sinds 1970 inwoner van Teteringen. Ik ben getrouwd met een rasechte 
Teteringse, mijn vrouw Lianne. Samen hebben wij 2 dochters en 7 
prachtige kleinkinderen. Jarenlang ben ik actief geweest in het Teteringse 
verenigingsleven. Met veel plezier was ik vijf jaar lid van de Raad van Elf. Ik 
denk graag terug aan het organiseren van de geweldige Midzomerfeesten, 
de zeskamp en natuurlijk het Carnaval. Daarna heb ik 23 jaar lang muziek 
gemaakt bij “de Durpsgasten”. Ook daar organiseerden wij evenementen 
zoals de geliefde kindermiddag op Carnavalszondag in de Dorpsherberg, 
het Bal masqué en nog veel meer gezellige dingen. Inmiddels ben ik 7 jaar 
met pensioen en heb ik dus meer tijd om te biljarten en af en toe te rijden 
voor de leden van de Zonnebloem. Vanaf nu ga ik me graag inzetten voor 
de ouderen in ons dorp en de saamhorigheid verhogen door het 
ondersteunen en organiseren van verschillende KBO/SVT activiteiten. Ik wil 
jullie van harte uitnodigen om deel te nemen aan de initiatieven van 
KBO/SVT. 

Graag tot 
snel!                                                                                                                 
         
Joop van der Made 

  

  

Even voorstellen….John Adriaansen 

 
Ik ben John Adriaansen, woonachtig in Teteringen sinds augustus 1985. 
Getrouwd en 71 jaar. 
Sinds 10 jaar ben ik niet meer werkzaam in het arbeidsproces. Mijn grote 



passie is actief muziek maken. In Teteringen speel ik bij seniorenorkest 
Entre Nous en muziekkapel FFFanders. Tot 1 januari 2019 heb ik actief 
gegolfd bij De Haenen, helaas wegens artrose ben ik hiermee moeten 
stoppen. Daarnaast ben ik ruim 5 jaar vrijwilliger geweest als gastheer bij 
de politie in Oosterhout. Ik hoop binnen het bestuur van SVT/kbo 
Teteringen een nuttige en zinvolle invulling te geven aan de uitdagingen die 
ons staan te wachten. Tevens hoop ik velen van U in de komende periode 
te mogen ontmoeten. Ik heb er zin in. 

Agenda SVT/KBO Teteringen 

 
woensdag 

20 maart 14.00 uur bingomiddag 

vrijdag 29 maart 09.30 uur bloemschikken 

woensdag 24 april 08.30 uur Busreis SVT/Zonnebloem 

zaterdag 27 april 14.00 uur koningsbingo 

KNIT & KNOT 
                                                  Brabantse brei- en haakdagen 

Op 4-5-6- april a.s. is het drie dagen feest op, alweer de 7e editie van 
KNIT&KNOT in de koepelhal te Tilburg. Op de beurs vindt men een grote 
variatie aan materialen en technieken. Eigentijds of traditioneel, er is voor 
iedere smaak iets te ontdekken. Voor beginners, maar ook voor 
gevorderden zijn er interessante workshops. Dit jaar is er een uitgebreid 
programma mini-masterclasses. Onder het genot van een hapje en een 
drankje krijg je 1 ½ uur uitgebreide informatie over een techniek, uiteraard 
met voldoende materiaal om aan de slag te gaan. Aanmelden kan 
via www.knitenknot.nl. 
Leuke bijkomstigheid. Uit onderzoek blijkt breien, haken en andere 
vormen van hand werk een ontspannende werking te hebben en stress 
vermindert. Dus insteken, omslaan, doorhalen en gelijk je frustraties vlotjes 
af laten glijden! Breien en haken maakt blij en je wordt er ook slimmer van! 

Neem gerust je eigen haak- of breiwerk mee en haak aan. 

KNIT&KNOT  is alle dagen tussen 10.00 tot 17.00 uur geopend. De 
Koepelhal ligt op loopafstand van het Centraal Station in Tilburg. Entreeprijs 
€ 10,00 per persoon aan de kassa. Bestel je tickets via de website 
van www.knitenenknot.nl dan krijg je een korting van € 1,50 en (zolang de 
voorraad strekt) 
Een goodiebag. 

  

http://www.knitenknot.nl/
http://www.knitenenknot.nl/


  

  

Park Zuiderhout nodigt u als lid van de Seniorenvereniging Teteringen van 
harte uit voor de volgende activiteiten in de komende maand: 

Filosofieclub  
Donderdagmorgen 7 maart buigt de filosofieclub zich over de vragen: Is het 
mogelijk het verleden te bewaren? Kun je het geheugen altijd vertrouwen? 
En wat zeggen foto’s, archieven, brieven, poëziealbums? Als u zin heeft in 

een goed gesprek, sluit dan zeker aan.   
Levenskunst Zuiderhout: De erfenis van bisschop Ernst              
Bisschop Ernst was een geliefde bisschop in het bisdom Breda. Zijn 
gedachten werden gedragen door zijn geloof, maar ook door de dialoog, 
een levensvisie die hij baseerde op de filosofie van Emmanuël Levinas. 
Emeritus professor Toine van den Hoogen zal tijdens deze lezing van 
Levenskunst Zuiderhout ingaan op de achtergronden van de visie van de 
bisschop en de consequenties voor zijn pastoraal handelen. U bent welkom 
op maandagavond 11 maart om 19.30 uur voor weer een fijne avond 
Levenskunst. 
Themadiner: Vis 
In de maand maart bereidt het gastronomisch team van Park Zuiderhout 
twee avonden een heerlijk driegangendiner waar u bij kunt aanschuiven. 
Het thema is deze maand Vis. De diners vinden plaats op donderdag 14 en 
28 maart. 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.  
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.  Dit professionele 28-koppige koor heeft al voor menig 
uitverkochte zaal opgetreden. Zij brengen 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.  
Meer informatie over deze activiteiten vindt u terug in het overzicht op onze 
website: www.parkzuiderhout.nl/vieren-van-leven/activiteiten. Of neem 

mailto:serviceteam@parkzuiderhout.nl
mailto:zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl
http://www.parkzuiderhout.nl/vieren-van-leven/activiteiten


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. 

  

Busreis woensdag 24 april 2019. 

  

Op woensdag 24 april 2019 gaan we samen met de Zonnebloem naar de 
Keukenhof 

De bus vertrekt om 09.00 uur vanuit het Dorpshuis ’t Web. 
U ontvangt op de heenreis koffie/thee met gebak. 
Entree Keukenhof is inbegrepen 
Lunch en diner zijn NIET inbegrepen. 

Uw eigen bijdrage voor deze reis is € 35,= 

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 Rabobankrekening nummer NL98RABO 01509 94 893. 
Zorg dat Uw aanmelding en de betaling tijdig binnen zijn, 
uiterste inleverdatum 1 april 2019. 

Strookje alleen in te leveren bij: Rosa de Waele Donkerstraat 26 of Henk 
Damen Bollaard 7. 

Leden welke moeilijk ter been zijn, raden wij aan een begeleider mee 
te nemen zodat U met problemen een beroep kan doen op Uw maatje. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

 


