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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019 

                                                                                                                                                                                             

Van de voorzitter  

 

 

 
       
 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 
 

 

      Woensdag  27 november 

Sint Nicolaas feest 

 

 
Om 14.00 uur in t Web 

……………………………… 

Woensdag 18 december 

Kerstviering 

 

 

         Om 12.00 uur in ’t Web 

 

       Meer info op pagina 3 en 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

onze activiteiten, 

 

 

 
    

Sjoelen is in!!! 
 

In deze nieuwsbrief meer over sjoelen. Onze 

sjoelclub is voorzien van 5 nieuwe wedstrijd 

sjoelbakken. Dus kan er nu met 

gelijkwaardige sjoelbakken competitie 

gespeeld worden. Interesse, kom gerust eens 

een kijkje nemen of speel mee. 

 

 Ieder vrijdagmiddag van  

14.30 -16.30 uur in ‘t Web  

Eindelijk weer thuis, na enkele maanden in het 

buitenland te zijn geweest. 

Je kijkt dan weer eens met andere ogen naar ons 

dorp. Er gebeurt veel in ons dorp. Vaak achter de 

schermen.  Zonder al die vrijwilligers zouden veel 

dingen niet mogelijk zijn. SVT is dan ook heel blij, 

dat zoveel mensen zich in willen zetten om 

dorpsgenoten een leuke dag te bezorgen. De KBO 

Kring Breda, waar wij ook onderdeel van 

uitmaken, wil al die vrijwilligers bedanken en biedt 

hen een leuke dag aan. Een initiatief dat ik van 

harte kan ondersteunen. Het is fijn, dat veel 

vrijwilligers van onze vereniging zich hebben 

aangemeld voor deze dag. Verder staat deze maand 

de ontvangst van Sinterklaas weer natuurlijk weer 

te gebeuren. U leest daar meer over in deze editie. 

Ik wens u veel leesplezier toe en hoop u te mogen 

ontmoeten bij onze activiteiten. 

 

Willem-Jan 
 

 

http://www.kbo-teteringen.nl/
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Rabo ClubSupport groot succes!! 
 

Zondag 13 oktober om 10.00 uur werden op de Heuvel in Oosterhout de sponsorbedragen uitgereikt aan de 

verenigingen die zich hadden ingeschreven voor de Rabo ClubSupport actie. 

 

In een grote witte envelop zat een cheque voor SVT Teteringen met een bedrag van 

€ 299.61. Wat een prachtig bedrag! Dit bedrag gaan wij als SVT inzetten voor onze 

leden voor het organiseren van activiteiten of voor het aanschaffen van middelen 

om onze activiteiten te doen slagen. 

 

Fijn dat er maar liefst 59 mensen op ons gestemd hebben!  Zo zie je maar dat het 

stemmen zeker helpt om een mooi sponsorbedrag van de Rabobank te krijgen. Ik 

wil Iedereen die op ons heeft gestemd hartelijk bedanken. 

 

Vriendelijke groet, Joop van der Made 

 

Op 23 oktober was onze laatste bingo van dit jaar  
 

Om net iets na een uur kwamen de eerst bingoërs al binnen. Om kwart voor twee 

was de zaal al goed gevuld met totaal 74 deelnemers.. De prijzentafel puilde uit 

met weer heel veel mooie prijzen. Jammer dat dit de laatste bingo van 2019 was. 

Ook de loterij verliep vlekkeloos met ook daar weer mooie prijzen zoals 2 

eetbonnen van Team Uniek en leuke in kerstsfeer uitgedoste prijzen. Het was een 

gezellige en geslaagde middag. 

 

Noteer alvast in Uw agenda, volgende bingo is op woensdag 15 januari 2020, 

aanvang 14.00 uur 

 

Hierbij wil ik onze vrijwilligers bedanken die dit voor onze vereniging mogelijk 

maken want we vergeten weleens hoeveel tijd en liefde zij hierin steken om er 

een geslaagde middag van te maken. 

 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwillige die onze activiteiten mee willen ondersteunen b.v. voor de 

Sinterklaasmiddag, Kerstviering en onze andere activiteiten. 

 

Hartelijke groet, Joop 

 

Aanmelden als vrijwilliger mail of bel naar het secretariaat Rens Aben.  

 

Agenda SVT/KBO Teteringen 
vrijdag  22 november 09.30 u     ‘t Web bloemschikken 

woensdag 27 november 14.00 u    ‘t Web Sinterklaasfeest 

woensdag  18 december 12.00 u     ‘t Web Kerstviering 

vrijdag 20 december 09.30 u     ‘t Web bloemschikken 

http://www.kbo-teteringen.nl/
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Woensdag 27 november 2019 houden wij wederom onze traditionele St. Nicolaas viering in ons Dorpshuis 

’t Web aan het Zuringveld te Teteringen. We beginnen deze feestelijke middag om 14.00 uur. 

Bij binnenkomst zal er koffie of thee worden aangeboden met wat lekkers. 

Deze middag zal ook voor ons optreden het Seniorenorkest “Entre-Nous”, bij U allen wel bekend. De dames 

en heren zijn al begonnen met de repetities, want valse noten hoort de Sint niet graag!!! 

Onze secretaris Rens, heeft al een mailtje richting Spanje verstuurd om er zeker van te zijn dat hij ons deze 

middag komt bezoeken met zijn Piet(en). Tipje van de sluier, hij heeft wel een speciaal cadeau bij zich! 

St. Nicolaas kennende zal hij ons zeker een hele gezellige middag bezorgen en verrassen!! 

In de pauze (15.30 uur) zal er bij het drankje ook een hartig hapje worden aangeboden. 

Op het einde van deze middag, rond 17.00 uur, zal de Sint voor iedereen weer een lekkere verrassing aan U 

overhandigen? 
 

Om deze middag de kosten een beetje te drukken vragen wij U om een bijdrage van € 10,00. 

Zie bijlage in de nieuwsbrief voor opgave aan deze middag. 

 

Wij hopen dat velen van u bij dit St. Nicolaas feest aanwezig zullen zijn! 
 

 
 
 

BERICHT VAN SINTERKLAAS. 

 

Ik, Sint-Nicolaas, wil jullie graag vertellen dat ik het goed gevonden heb dat de dames van de 

handwerkgroep bij gelegenheid van mijn bezoek aan jullie op 27 november a.s. achter in de zaal een tafeltje 

inrichten, waar jullie allerlei cadeautjes voor mijn feest en/of zelfs voor dat van mijn concullega, de 

Kerstman, kunnen kopen. 

 

 

 

Uitnodiging 
St. Nicolaasviering 

SVT/KBO Teteringen 

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

Op woensdag 18 december a.s.                                                                                                 

Onze jaarlijkse kerstviering in het Dorpshuis ’t Web. 

U wordt er verwacht om 12. 00 uur en wordt dan verwelkomd met glühwein of andere 

consumptie. 

Om 12.15 uur zal Willem-Jan (de voorzitter) deze middag openen en er zal een korte kerstgedachte door 

pastor Richard Lobo gehouden worden. Om + 12.30 uur zal het kerstmenu worden opgediend en er zal een 

consumptie worden aangeboden.         

                                                                     Kerstmenu  

                                        
                                                    Heldere Ossenstaartsoep 

                                                              

                                                                  ******* 

                                              Pasteitje met Champignonragout 

                                                              

                                                                   *******    

                                              Hazenpeper met bijbehorende saus 

 

                                                  Snijboontjes met spekjes en ui    

                                                                                                         

                                                   Gebakken Krielaardappelen 

                                                       

                                                           Appelcompote 

                                                          

                                                                    ********                                                                                                                

                                                 Chipolatapudding met Slagroom 

  

In de pauze is er gelegenheid voor het gebruik van een consumptie. Na de pauze is er een optreden van 

theatershow “Van Toen en Nu” in Kerstsfeer 

 

 Een theatershow in Kerstsfeer heeft als basis de show “Van Toen en Nu”, met als 

aanvulling herinneringen aan de Kerst van toen en er wordt Kerstmuziek verwerkt in 

het optreden Van Toen en Nu’ is een show waarin op ludieke en eigentijdse wijze de 

verschillen van toen en nu worden belicht. 

Verschillen in de maatschappij, de jeugd, het gezin, het werk en de saamhorigheid.  

Paul vertelt over de tijd waarin hij is opgegroeid en wat er van hem is terecht gekomen door de mensen om 

hem heen. Een interactieve cabaretshow met zang, dans, herinneringen, een lach en een traan                                                                                                                 
 

Deze kerstviering zal ± 16.30 uur worden afgesloten. 

Eigen bijdrage voor dit kerstmenu en de geweldige theatershow Van Toen en Nu is € 22,50 per persoon 

Aanmelden: zie losse bijlage in deze nieuwsbrief en vul deze in. 

http://www.kbo-teteringen.nl/
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          Sjoelen Is De Sport Voor                    

                   Jong En Oud 
                                  

               
 

    
 

 

 

Waar komt het woorddeel 'sjoel' in 'sjoelbak' 
vandaan? 

Sjoelbak is afkomstig van het Friese woord sjoeltafel. Dit was 

een lange tafel met aan de zijkanten opstaande randen en aan de 

achterkant een aantal vakjes waar men schijven in moest zien te 

schuiven om punten te verdienen. Later gebruikte men een 

losse bak die als men ging spelen op de tafel gelegd kon 

worden. Het eerste deel van het woord sjoeltafel is de stam van 

het Friese werkwoord sjoele of sjoelje dat 'slepen, sloffen, 

schuifelen' betekent. Het Nederlands gebruikte eerst het Friese 

woord sjoeltafel, maar paste dat later aan naar sjoelbak. Die 

vorm heeft het Fries vervolgens weer aan het Nederlands 

ontleend. Bij sjoelbak werd het werkwoord sjoelbakken 'met de 

sjoelbak spelen' gevormd, dat later werd verkort tot sjoelen. 

Ook het Friese sjoele heeft deze betekenis erbij gekregen. 

 

 

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 november: 

 

Lichtjestocht Allerzielen 

Op zaterdag 2 november organiseren we tijdens Allerzielen een lichtjestocht over het terrein van Park 

Zuiderhout. Onderweg zijn er rituelen waaraan u mee kunt doen. Het belooft een bijzondere avond te 

worden. U bent van harte welkom van 18.30 tot 20.30 uur.  

 

Muziek voor de ziel 

Eens per maand luisteren we samen naar klassieke muziek, passend bij een thema.  

Aanleiding kan van alles zijn: een stukje tekst, het seizoen, een instrument. Op maandagochtend 11 

november komen liefhebbers van Muziek voor de ziel weer bijeen. Kom mee genieten van 10.30 tot 11.30 

uur in het Grand Café van Park Zuiderhout.  

 

Levenskunst Zuiderhout 

We nodigen u van harte uit voor een nieuwe avond Levenskunst Zuiderhout op maandag 11 november. Ad 

Vermeulen, fotograaf, grafisch vormgever en docent Beeldende Vorming maakte in de laatste tien jaar vier 

avontuurlijke zeereizen naar de Zuid- en Noordpool. Hij neemt u mee naar een voor velen onbekende en 

wondere (nog) witte wereld. Kijk voor meer informatie op www.parkzuiderhout.nl/levenskunst2019.  

 

Franse avond 

Kom in november lekker eten in Park Zuiderhout. Het gastronomisch team nodigt u uit voor een Franse 

avond op 14 en 28 november. De prijs voor een geheel verzorgde avond in een sfeervolle ambiance bedraagt 

€ 18.00 p.p. Hiervoor serveren we u een driegangenmenu, inclusief twee drankjes naar keuze. Het menu is te 

vinden op www.parkzuiderhout.nl/agenda. 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/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 

I. www.parkzuiderhout.nl 

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

