
 
 

 
 SECRETARIAAT: Schutsboom 17, 4847 HZ Teteringen, tel.06-53405093                                              
E-mail: rensaben45@hotmail.com KBO Bankrek.nr. NL98RABO 01509 94 893                                
Website www.kbo-teteringen.nl  Facebook: KBO Teteringen 
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Gem. Breda.  

 

1 
 

                                                                                                                    

  NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019 
                                                                                                                                                                                                   

Van de vice voorzitter 

 
September is alweer begonnen en voor we het weten 

zitten we in december.  Er is ook zoveel te doen en 

de meeste van ons hebben vaak een overvolle 

agenda. Ook in september staat er weer heel wat te 

gebeuren. De nieuwsbrief staat boordevol informatie. 

Veel activiteiten waar het ook altijd erg gezellig is. Ik 

wens u allen veel leesplezier en misschien zie ik u bij 

een van de activiteiten.  

 

John Adriaansen 

 

 

 
       
 

 

 

 

 

 

18 sept. busreis 
naar 

Garderen                                         

en 

Genemuiden  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

onze activiteiten, 

 

50 jarig bestaan Helder Camara school 

 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 tussen 08.30-11.30u en 13.00-15.00u. Lijkt u dit leuk dan kunt u naar 

 't Web komen. Opgeven via kbsheldercamara_info@inos.nl  

of telefonisch opgeven 076-5713766 bij Bart of Jacqueline. 

 

 

Aanmelden:  
 

http://www.kbo-teteringen.nl/
mailto:kbsheldercamara_info@inos.nl
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     Rabo ClubSupport  
 

 

 

Samen vieren we de winst  

 

Rabo ClubSupport is een initiatief van de Rabobank.  
Rabobank stelt een bedrag van in totaal bijna € 10 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt 
verdeeld over de verenigingen die zich inschrijven bij Rabo ClubSupport. 
Rabo ClubSupport is een niet te missen kans om onze eigen bestedingsdoelen te 
realiseren. En om onderdeel te worden van een campagne die lokale clubs, stichtingen en 
verenigingen in het zonnetje zet. En hiermee de buurt een beetje beter maakt. Samen 
vieren we zo de winst.                                                                                                                                                 
Het principe is simpel: als lid van de Rabobank krijgt u een code via e-mail om zo te 
stemmen op uw favoriete vereniging. Hoe meer stemmen onze vereniging krijgt hoe groter 
het toegekende bedrag wordt. De stemperiode is van 27 september t/m 11 oktober 2019. 
Alleen als u lid bent van de Rabobank mag u stemmen. Alle reden dus om, als u een 
rekening bij de Rabobank hebt, lid te worden van de bank. Dit is gratis!                                                                                                                  
Als het aanvragen van uw lidmaatschap voor u problemen oplevert, dan help ik u graag. 
Doe dit graag zo snel mogelijk zodat u mee kunt stemmen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Joop van der Made 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kbo-teteringen.nl/
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Agenda SVT/KBO Teteringen 
woensdag 11 september 14.00 u    ‘t Web bingo 

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

vrijdag  27 september 09.30 u     ‘t Web bloemschikken 

woensdag 23 oktober 14.00 u     ‘t Web bingo 

vrijdag 25 oktober 09.30 u     ‘t Web bloemschikken 

    

 

 

                                                          
 

         
     

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

 

 

Cursus bloemschikken 
 

Op vrijdag 30 augustus zijn we weer begonnen met een mooi stukje te maken. Komende datums 

bloemschikken  27 september, 25 oktober, 22 november en 20 december. 

Dit is alleen voor leden. Kunt u hier niet aan deelnemen graag tijdig een telefoontje naar Jacqueline 

06-42582258 i.v.m. aankopen van de bloemen. 

   

                                                  
   DINSDAG 1 OKTOBER  14.00 - 16.30 UUR 

http://www.kbo-teteringen.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoi_7hn_PgAhUNy6QKHW1JDLsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gzb.nl/head-menu/scholen-en-clubs/actie%20idee%C3%ABn&psig=AOvVaw2JBgSsStFaUHchX6tGv414&ust=1552158564282365
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Feestelijke opening van de  

Huiskamer in ’t Web 

 
Een ontmoetingsplek voor mensen die behoefte hebben aan een praatje en 

sociaal contact in een gezellige omgeving waar zij zich thuis voelen. 

Vanaf  1 oktober is er iedere dinsdagmiddag de mogelijkheid om met 

elkaar contact te hebben over allerlei onderwerpen. Maar vooral waar u 

zelf behoefte aan heeft. 

Een officieel tintje wordt aan deze eerste keer gegeven door de 

aanwezigheid van Wethouder Miriam Haagh. 

Op deze middag wordt u persoonlijk ontvangen door een gastvrouw/  

gastheer. 

Kom erbij, het zal u goed doen 

 
 
Een initiatief van  
 

                                                                                            
 

                                                                                                                       
 

     
     TETERINGEN 
 
 
 

http://www.kbo-teteringen.nl/
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Bredase Buurten in de Bus: gratis, leerzaam en leuk.  

Inclusief gratis lunch en een gratis OV-chipkaart! 

Geachte heer/mevrouw, 

Wilt u wel eens met de bus of trein ergens naar toe, maar doet u dat niet, omdat u het lastig vindt of 

niet weet hoe het werkt? Daar helpen we u graag bij. De gemeente Breda organiseert op vrijdag 11 

oktober Bredase Buurten in de Bus in Teteringen. Op deze dag speciaal voor senioren kunt u op een 

ontspannen manier gratis (opnieuw) kennismaken met het openbaar vervoer.  

 

Wat kunt u verwachten tijdens Bredase Buurten in de Bus?  

U krijgt veel informatie over de OV chipkaart en het openbaar vervoer in Teteringen, Breda en 

omgeving. En u kunt gratis een OV-chipkaart aanvragen (normaal €7,50). We ontvangen u in ’t Web 

(Zuringveld 1, Teringen). Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van wijzigingen):  

10.00 Ontvangst met koffie en thee 

10.30 – 11.35 Plenair gedeelte  

• Welkom door de gemeente 

• Test uw kennis: de OV Quiz 

• Presentatie door Reizigersoverleg Brabant: ‘Openbaar vervoer in de praktijk’ 

Met uitgebreide uitleg over de OV-chipkaart  

• Uitleg over ANWB Automaatje 

 

11.45 – 12.00  Busrit naar Station Breda 

 

12.00 – 13.00  Rondleiding op Station Breda en gratis lunch 

We splitsen hier in twee groepen, halverwege wisselen. 

12.45 – 13.00 Busrit naar ’t Web 

 

13.15 – 13.45 Persoonlijk reisadvies en mogelijkheid tot aanvragen gratis OV-chipkaart 

 
Meldt u aan!  
Het programma op vrijdag 11 oktober duurt van 10.00 uur tot ongeveer 14.00 uur. Deelname aan 
Bredase Buurten in de Bus is gratis en gaat op volgorde van aanmelding. Er zijn maximaal 25 
plaatsen beschikbaar. Wacht dus niet te lang met aanmelden!  

 

Bel: (076) 513 66 77 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur)  

Op piekmomenten kan het zijn dat u het nogmaals moet proberen, wij vragen hiervoor uw begrip 

 

Wij hopen u te mogen ontmoeten op 11 oktober! 

http://www.kbo-teteringen.nl/
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 Nationale voorleeslunch voor ouderen. 

  

Op vrijdag 4 oktober a.s. zal ook dit jaar weer in ’t Web in Teteringen voorgelezen worden in 

het kader van de nationale voorleeslunch voor ouderen. 

Het verhaal zal tijdens een feestelijke lunch worden voorgelezen door wethouder Mirjam Haagh en 

ex- wethouder Mieke Vossenaar. 

De Nationale voorleeslunch wordt georganiseerd door de Nieuwe Veste in samenwerking met ’t 

Web en ’t Eetpunt. 

Muzikale omlijsting door het Teterings seniorenorkest Entre Nous  en de Teteringse troubadour 

Gerrie Joosen. 

  

De kosten voor de lunch, verzorgd door TeamUnieken ’t Eetpunt, bedragen € 7,50. 

  

Mocht u deel willen nemen dan graag aanmelden bij de bar in ’t Web. 

 

De Seniorenbeurs Breda 
Op 28 september a.s. wordt in de Grote Kerk van Breda een grote seniorenbeurs gehouden. 

De beurs is geopend om 10.00 uur ’s ochtends en zal haar deuren sluiten om 16.00 uur. 

De beurs is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met ouder worden; dat kunnen 60 plussers 

zelf zijn, maar ook mensen in hun omgeving. 

De mens wordt steeds ouder en dus is het zaak dat de tijd die ons gegund is zo fijn mogelijk wordt 

ingevuld: “Haal zoveel mogelijk uit het leven”. 

De standhouders die vertegenwoordigd zijn richten zich vooral op het welzijn van de senioren. 

Als je wat ouder wordt komen er vaak dingen op je pad waarmee je (nog) niet bekend bent. De 

Seniorenbeurs is bij uitstek geschikt om je met diverse zaken kennis te laten maken. 

Recreatieve zaken, maar ook zorg verlenende onderwerpen komen aan bod en de toegang is 

helemaal gratis! 

Bovendien is het een leuk dagje uit! Tijdens de hele dag zijn er doorlopend Live optredens van 

diverse artiesten. 

Op diverse plaatsen rondom de Grote Markt is er voldoende parkeergelegenheid voor auto’s, maar 

ook voor fietsen. 

Doe jezelf een plezier ! Ga op 28 september a.s. eens kijken. Zeer interessant en erg leuk! 

Bovendien maken de bezoekers kans op een leuke prijs. 

 

                                                               

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 september: 

Muziek voor de ziel 

Nieuw in Park Zuiderhout: Muziek voor de ziel. Eens per maand luisteren we samen naar klassieke 

muziek, passend bij een thema. Op maandagochtend 9 september om 10.30 uur staat Muziek voor 

de ziel in het teken van vogels. We beginnen met muziek uit de Zauberflöte door Mozart en gaan 

verder naar de fluitmuziek van Telemann, middeleeuwse koningsdansen en de verstilde serene 

muziek van Monteverdi. Komt u mee genieten?  

Levenskunst Zuiderhout 

Marinus van den Berg is de spreker van de eerste Levenskunstavond van het nieuwe seizoen. Op 

maandagavond 9 september spreekt hij over het thema Kwetsbare ouderdom. Marinus van den Berg 

was zijn hele werkzame leven pastor en geestelijk verzorger en schreef diverse boeken over dit 

thema. Kijk voor meer informatie op www.parkzuiderhout.nl/levenskunst2019.  

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.  

Mosselavond 

Het gastronomisch team verwent u in september met twee heerlijke mosselavonden. De prijs voor 

een geheel verzorgde avond in een sfeervolle ambiance bedraagt € 18.00 p.p. Dit bedrag is inclusief 

twee drankjes naar keuze. U bent van harte welkom op donderdag 12 en 26 september. Het menu 

vindt u op www.parkzuiderhout.nl/agenda. Reserveer uw plaats bij het serviceteam: tel. (076) 578 

4000 of e-mail: serviceteam@parkzuiderhout.nl.  

Filosofieclub 

Op donderdagmorgen 23 september komt de Filosofieclub weer bij elkaar. Als u van een goed 

gesprek houdt, sluit dan aan.    

 

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.      

 

Park Zuiderhout 

Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK in Teteringen.  

T.  (076) 578 40 00 

E. zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl 

http://www.kbo-teteringen.nl/
http://www.parkzuiderhout.nl/levenskunst2019
http://www.parkzuiderhout.nl/mantelzorgcursus
http://www.parkzuiderhout.nl/agenda
mailto:serviceteam@parkzuiderhout.nl
http://www.parkzuiderhout.nl/agenda
mailto:zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl
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Fietstocht langs mooie fietspaden en laantjes door onze prachtige bossen. 

Zoals iedere donderdag was er weer een gezellige fietstocht onder leiding van Henk 
Damen.   

Met 6 enthousiaste fietsers vertrokken wij om 13.30 uur vanaf ’t Web in Teteringen richting 
Cadettenkamp. Dwars door het bos reden we naar Dorst en daarna binnendoor over 
mooie fietspaden richting industrieterrein Tichelrijt naar Klein Dongen. Na een korte 
koffiestop reden we door naar ‘s-Gravenmoer waarna we de weg volgden naar het kerkje 
waar we een foto maakten. Na de foto stapten we weer op de fiets en reden we langs 
riviertje De Donge naar Raamsdonksveer. We vervolgden de route binnendoor langs de 
zandwinputten naar Oosterhout en weer terug naar Teteringen. Om 16.30 uur waren we 
weer terug in ons dorp. 

Wil jij ook met ons mee? Dat kan! Meld je op donderdag om 13.30 uur bij ’t Web in 
Teteringen en Henk zal je graag meenemen op weer een mooie route van zo’n 35 
kilometer in onze prachtige en natuurlijke omgeving. 

Al ben je geen lid van KBO/SVT, fiets met ons mee en geniet van de natuur! 

Met een natuurlijke groet vanuit Teteringen, 

Joop van der Made 

 

 

 

 

 

 

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

