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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019 

                                                                                                                                                                                                   

Van de voorzitter 
December is altijd weer een bijzondere maand.  

Het is een maand van festiviteiten maar ook een 

maand waarin we terugkijken naar wat het afgelopen 

jaar heeft gebracht. In deze tijd van welvaart is dat 

voor velen positief. Maar er zijn ook velen die dit 

jaar tegenslagen hebben moeten incasseren. 

Daarnaast kennen we ook de toenemende 

vereenzaming. Van nature brengen we positieve 

dingen graag naar buiten, maar negatieve dingen 

houden we vaak voor onszelf. Hoe is het dit jaar met 

SVT gegaan? Dit jaar zijn we begonnen met het 

doorvoeren van veranderingen. We willen meer 

aandacht voor de vrijwilligers. Zonder hen valt alles 

stil. Zij verzetten ongelooflijk veel werk om onze 

leden het naar de zin te maken! Er zijn extra 

dagtochten georganiseerd in een andere opzet. Het 

sjoelen is er als nieuwe activiteit bij gekomen. De 

nieuwsbrief is in een ander jasje gestoken. We 

hebben een eigen facebook account. De oude website 

wordt vervangen door een nieuwe. Met Sinterklaas is 

er een enquête geweest om te kijken wat onze leden echt willen. We willen volgend jaar invulling 

geven aan die wensen. Uiteindelijk is onze vereniging er voor de leden en niet andersom. 

Kortom we zoeken een betere aansluiting bij deze tijd. Zo moet het voor jongere senioren 

aantrekkelijker worden om zich bij ons aan te sluiten. 

Het hele bestuur wenst u hele fijne feestdagen toe. 

Willem-Jan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Woensdag 18 

december 

Kerstviering 
 

 

    

 

    Aanvang 12.00 uur           

      in ’t Web 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht: Uitgelicht is item waarin in de nieuwsbrief aandacht besteed wordt 

aan een van onze activiteiten, 

 

Koersbal 

Op woensdag 8 januari 2020 spelen wij weer ons jaarlijks Nieuwjaarstoernooi 

samen met de woensdag en de donderdag club. We maken er weer een feestdag 

van, we beginnen altijd om 10.00uur met koffie/thee en een warme appelflap,    

‘s middags een lunch en sluiten rond 15.30uur weer af met een glaasje 

Glühwein.  
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Koersbalclub “Ons Plezier”  
 

Op woensdag 8 januari 2020 spelen wij weer ons jaarlijks Nieuwjaarstoernooi samen met de 

woensdag en de donderdag club, We maken er weer een feestdag van, we beginnen altijd om 

10.00uur met koffie/thee en een warme appelflap, s middags een lunch en sluiten rond 15.30uur weer 

af met een glaasje Glühwein.  

 

Kom vrijblijvend eens kijken naar dit mooi ontspannende sportieve en gezellige balspel dat koersbal 

heet op de woensdag of donderdagmorgen tussen 9.30 en 12.00uur. er is nog voldoende plaats bij de 

dondermorgen, woensdagmorgen heeft een wachtlijst. Wij spelen het hele jaar door behalve in de 

grote vakantie. Even een korte uitleg over het koersballen en de spelregels ervan. Koersbal is een 

apart spel met 2 x 4 ballen met ieder set een eigen kleur en ringen erop dat is om aan te geven hoe je 

een bal vast moet houden. Een bal heeft een diameter van 10 cm en een gewicht van 750gr. en het 

zwaartepunt ligt uit het midden zodat de ballen altijd een boogvormige lijn (koers) geven. Het spel 

wordt gespeeld met een inworp van een wit balletje (de Jack) die heeft een diameter van 5.24cm en 

een gewicht van 120 gr. De bedoeling ervan is om de koersballen zo kort mogelijk bij de jack te 

spelen waarmee men dan punten scoort. De groene vilten mat is 8 bij 2 meter verdeeld in 4 vakken, 

het 1ste vak is inrol of ingooi vak, gooi je het jack in het 4de vak dan krijgt men een bonuspunt extra, 

het 2de vak is niemands vak, gooi je de koersballen in het 3de vak dan scoort men 1 punt per bal en 

in het vierde vak scoort men 2 punten per bal. Ieder speelt met 2 of 4 ballen afhankelijk als je alleen 

of met tweeën speelt. Kom gewoon even langs en probeer eens een balletje mee te gooien, dit is ook 

zeer geschikt voor mannen en je zult zien dat het best meevalt. 

Inlichtingen bij: Bert Verbruggen, Tonnie Pellis.  
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CONTRIBUTIEBETALING 2019. 

 

Ook voor 2020 wordt de contributie in januari (en wel op de 24de, daags na de overmaking van de 

AOW) geïncasseerd.  

Wij zijn in staat geweest – mede dankzij subsidie van de gemeente Breda op voorspraak van het 

Dorpsplatform – om het bedrag hetzelfde te laten zijn als vorig jaar, namelijk € 22,50.  

De leden, die geen machtiging hebben afgegeven, of die zelf een machtiging tot periodieke betaling 

aan hun bank hebben gegeven, worden verzocht om rond diezelfde tijd hun contributie van  

€ 22,50 te (laten) voldoen op het bankrekeningnummer NL98 RABO 0150 9948 93 t.n.v. (nog 

steeds) KBO Teteringen.  

Bij internet bankieren kunt u nu al het bedrag “klaarzetten” voor overmaking rond 20 januari.  

Met achterblijvers, en met de leden waarbij de incasso mislukt is, zal ik vanaf 1 februari contact 

opnemen.  

Gastleden worden verzocht om de door hun verschuldigde contributie van € 12,50 ook op ongeveer 

24 januari te voldoen. 

De ervaring leert dat er rond de jaarwisseling ook de meeste veranderingen in het ledenbestand 

plaatsvinden; dat er dan nieuwe leden bijkomen, vormt – in elk geval voor de financiële afwikkeling 

– geen probleem. 

Een probleem kan echter wel ontstaan, als een lid begin januari besluit, dat hij verder geen lid meer 

wil zijn.  

Dat probleem is het volgende: 

Van de € 22,50 welke wij aan contributie ontvangen, moeten wij als afdeling Teteringen aan KBO 

Brabant ongeveer € 12,00 per jaar afdragen. KBO Brabant neemt voor de bepaling van het aantal 

leden als peilmoment in elk jaar de stand per 1 januari om 00:00 uur. DUS als een lid op 2 januari 

zijn lidmaatschap opzegt, en wij zien van contributie-inning af, kost ons dat € 12,00 zonder dat daar 

enige inkomsten tegenover staan. 

Tot slot nog dit: 

Het kan altijd gebeuren dat er onterechte incasso’s plaatsvinden. Ik controleer dat altijd heel precies, 

en de onterechte betalingen worden teruggeboekt.  

Ik gun mezelf daarvoor de tijd tot 1 maart; mocht u van mening zijn dat er iets niet goed gegaan is bij 

de incasso (en ook bij een handbetaling), wacht dan even met reclameren tot na 1 maart. Dat 

reclameren kan liefst rechtstreeks bij mij, bij voorkeur per email (g.bastiaans@planet.nl), of anders 

per telefoon (5812762). 

Tot slot wens ik u en de uwen een zeer voorspoedig 2020 

. 

 

Gerard Bastiaans, penningmeester. 

 

                                   Agenda Senioren Vereniging Teteringen 
woensdag  18 december 12.00 u     ‘t Web Kerstviering 

vrijdag 20 december 09.30 u     ‘t Web Bloemschikken 

woensdag 15 januari 14.00 u     ‘t Web Bingo 

Vrijdag 17 januari 09.30 u     ‘t Web Bloemschikken 

mailto:g.bastiaans@planet.nl
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                                             Onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. 

 

 

Afgelopen donderdag 7 november 

zijn alle vrijwilligers van de kring 

Breda uitgenodigd voor een 

gezellige middag i.v.m. 70 jaar 

KBO Kring Breda.  

Teteringen was met groot aantal 

van onze vrijwilligers aanwezig. 

We werden in zalencentrum  

de Drie linden in Prinsenbeek 

ontvangen met koffie en een 

heerlijke roomsoes. De middag 

werd geopend door Jan Kleemans 

die als presenator de middag aan 

elkaar praatte. Bij de opening werd                                     

gesproken door de Bredase wethouder Miriam Haagh. Wim Hendrikx bestuurslid van Kring Breda 

gaf ons uitleg wat KBO Brant met de bijdrage doet die wij als afdeling afdragen aan KBO Brabant 

deze bijdrage wordt besteed aan projecten zoals zorg, welzijn, werk, inkomen, wonen en mobiliteit. 

En er was een geweldig optreden van Jeanne van der Rijt & Ria Toonen die onze gezellige middag 

met hun vrolijke liedjes compleet maakte. 

 

Zorg  

Steeds meer mensen die zorg nodig hebben en steeds minder zorgverleners dus systeeminfarct in 

zorg.  Vorig jaar al Sociaaleconomisch Manifest aan Landelijke en provinciale overheid.  

Nu ook aan nieuwe provinciebestuur. Marian van der Schoot, gedeputeerde in provinciebestuur 

meegenomen naar projecten in augustus. 

Welzijn. 

Veel zingevingsvragen van leden. Project zingeving opzetten. Omgaan met levenseinde in Uw 

omgeving, aanpakken eenzaamheid maar ook vitaliteitsdagen. Brabant remembers Project op weg 

naar de vrijheid. Bedoeld om jongeren en ouderen met elkaar in contact te brengen. 
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Werk en inkomen. 

Pensioen probleem korting. Overal in EU verhogen. Pensioenpotten ¼ of 1/10 van ons. Zelfde EU-

wetgeving. Nederlandse pensioenwetten strijdig met Europese. Daarom samen met andere org. 

rechtszaak tegen staat bodemprocedure. Veel bijval en zelfs donaties na publicatie van voornemen. 

Ook 40 topbestuurders protesteren tegen rekensystematiek. 
 

Wonen  

Verzorgingshuizen zijn weg. Thuis blijven wonen. Levensloopbestendig Huis verbouwen of 

verhuizen. Onderzoek van KBO: wil binnen wijk of dorp. Initiatieven met woonvormen tussen thuis 

blijven en verpleeghuis ondersteunen. Transitie van zorg maar ook wonen. Contact met Erik van 

Merrienboer gedeputeerde prov. staten wonen en ruimte 
 

Mobiliteit. 

Meewerken aan ANWB-automaatje en OV opstapdagen gebeurt al in Breda. Bij dat laatste gemeente 

tandje bij zetten. Nu vooral problemen bij CBR aanpakken. 19 weken doorloop i.p.v. 8. Bij minister 

aangedrongen dat rijbewijs geldig blijft. Hotline met CBR voor schrijnende gevallen. Dan bellen met 

KBO-Brabant. 

De middag werd muzikaal verzorgt door een Jeanne van der Rijt& Ria Toonen een geweldig duo met 

een gezellige mix van Brabantse en Nederlandtalige muziek. 

Nog even napraten met een hapje en drankje het was een gezellige middag. 

    -------------//-\\-------------- 

 

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 (voorzitter SVT Teteringen) 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.                                                

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. 
Nog niet aangemeld doe dit dan snel. Bel of mail naar Joop 0610873610 of jvdmade@kpnmail.nl 
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Welkom Sint-Nicolaas 

 

Op 27 november heeft Sint-Nicolaas een bezoek gebracht aan SVT 

Teteringen in ’t Web. Corry Damen en Lianne van der Made 

verwelkomden onze gasten en rijkten een enquêteformulier uit voor het 

invullen van ideeën voor de reizen voor 2020. Ook ontvingen de gasten 

een mooie SVT Teteringen pen en een gratis lot voor de loterij. 

 

Een volle zaal met 80 van onze leden wachtte in spanning wat de Sint 

dit jaar weer voor ons in petto had. De zaal werd muzikaal in de 

Sinterklaas sfeer gebracht door Entre-Nous. Er werd koffie en thee 

verzorgd met een heerlijk stukje banketstaaf. Voorzitter Willem-Jan Vermeulen opende onze middag. 

Drie vrolijke zwarte Pietjes huppelden de zaal binnen. 

 

Nadat Entre-Nous enkele nummers had gespeeld, 

nodigde onze voorzitter Rosa de Waele uit op het 

podium. Rosa is al meer dan 30 jaar vrijwilliger voor 

SVT Teteringen (toen nog KBO Teteringen). Zij begon 

als vrijwilliger met het inschenken van de koffie en 

groeide uit tot een duizendpoot in onze organisatie. 

30 jaar geleden startte Rosa samen met Antoon 

Broeders het Eetpunt. De bingo is door Rosa gemaakt 

tot wat het nu is. Ook het samenstellen van het 

kerstmenu samen met de kok en met het organiseren 

van de Kerstviering. Het organiseren van de 

Sinterklaasmiddag was Rosa haar passie maar ook het 

organiseren van reizen samen met andere vrijwilligers. 

Niets was haar te veel en ze zette de toon voor een 

bloeiende SVT Teteringen. Voor al dit mooie werk is 

Rosa onderscheiden met de zilveren KBO speld          

en is ze benoemd als erelid van SVT Teteringen voor het vele werk dat zij voor ons gedaan heeft. 

 

Daar was dan de Sint die, ondersteund met een rollator, door onze leden met 

gezang werd onthaald. Nog even moeilijk met het trapje het podium op, 

gelukkig ondersteund door een zwarte en een witte Piet. De Sint opende zijn 

grote boek en nodigde eerst Loes Szelech uit die, na het voorlezen van een 

mooi gedicht, werd beloond met een dikke knuffel en een bos bloemen van de 

Sint. De volgenden in zijn grote rode boek waren Bert en Leny Verbruggen die 

geprezen werden voor al het werk wat zij gedaan hebben en nog doen. Ook 

Leny wilde graag door de Sint geknuffeld worden maar de Sint gaf haar een 

ferme handdruk, jammer Leny! Tonny Pellis werd ook even in het zonnetje 

gezet voor haar inzet als vrijwilliger en als gastvrouw bij de Jeu de Boules 

waar haar deur altijd open staat voor een hapje en een drankje.  
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Daarna waren mevrouw en meneer Tevel aan de beurt, voor velen onzichtbaar maar zij dragen toch 

ook hun steentje bij in onze organisatie. 

In de pauze werden door de vrijwilligers de drankjes rondgebracht en de drie zwarte Pietjes liepen 

met heerlijke schalen met worst, kaas en warme borrelhapjes. 

 

Na de pauze werden door de Sint en de Pietjes op ludieke en humoristische wijze de lootjes 

getrokken. 18 mooie prijzen werden verloot en door de zwarte Pietjes naar de winnaars gebracht. 

Maar helaas, de Sint moest weer verder en dus zwaaiden we de Sint en de Pietjes onder begeleiding 

van Entre-Nous luid zingend uit. 

 

Willem-Jan Vermeulen bedankte onze gasten voor hun komst. Voordat iedereen huiswaarts keerde, 

rijkten onze zwarte Pietjes nog lekkere banketstaaf uit. 

 

De zaal werd weer opgeruimd door onze vrijwilligers en zij konden nadien aan de grote tafel in de 

foyer met de 18 vrijwilligers even napraten onder het genot van een drankje.  

Joop bedankte alle vrijwilligers voor hun bijdrage en sprak een speciale dank uit aan Rosa de Waele 

voor deze geweldige geslaagde Sint-Nicolaas viering. 

 

Hartelijke groet, Joop van der Made 
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Park Zuiderhout nodigt u als lid van de Seniorenvereniging Teteringen van harte uit voor de volgende 

activiteiten in december: 

Muziek voor de ziel 

Liefhebbers van klassieke muziek zijn van harte welkom bij Muziek voor de ziel op  

maandagochtend 9 december van 10.30 tot 11.30 uur in het Grand Café van Park Zuiderhout.  

 

Levenskunst Zuiderhout                                                                         

Levenskunst Zuiderhout sluit maandag 9 december het seizoen in stijl af met een avond waarin het 

Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach centraal staat. Ad de Keyzer, wetenschappelijk 

medewerker liturgische spiritualiteit, laat zien dat de bewogenheid van Bach ook ons vandaag de dag 

tot een bron van inspiratie kan zijn. Laat u deze avond meevoeren door dit bijzondere werk! Kijk 

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

Kerstmarkt 

Vrijdagmiddag 13 december is er in het Atrium van Park Zuiderhout een kleinschalige kerstmarkt. 

Kom gezellig langs tussen 14.00 en 16.00 uur voor een mooi kerstcadeautje voor uw vrienden en/of 

familie of voor uzelf.  

Kerstconcert Chordanova 

Koor Chordanova uit Oosterhout verzorgt zondagmiddag 15 december van 14.00 tot 15.00 uur een 

kerstconcert in de kapel van Park Zuiderhout. De entree bedraagt € 2,50 per persoon. De opbrengst 

komt geheel ten goede aan de spaaractie voor een elektrische duofiets voor bewoners.  

Kerstdiners 

Het gastronomisch team is volop bezig met de voorbereiding voor de kerstdiners in december. Houdt 

u onze agenda in de gaten voor de data, het menu en het aanmelden: www.parkzuiderhout.nl/agenda.  

Bewegingsactiviteiten 

We weten allemaal hoe belangrijk het is om actief te zijn. Park Zuiderhout biedt dagelijks 

bewegingsactiviteiten aan, zoals yoga, Top Fit en stoel Tai Chi. Ook als u niet in Park Zuiderhout 

woont, kunt u hieraan deelnemen.   

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.parkzuiderhout.nl/levenskunst2019
http://www.parkzuiderhout.nl/agenda
http://www.parkzuiderhout.nl/agenda
mailto:zuiderhoutbuiten@parkzuiderhout.nl

