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 NIEUWSBRIEF-januari 2020 
                                                                                                                                                                                                   

Met een decembermaand, met veel feestelijke momenten, hebben 

we weer een jaar afgesloten. Bij het Sinterklaasfeest en de 

Kerstviering hebben we veel plezier mogen beleven met zijn allen. 

Wollah, huts en isogram zijn de meest gezochte woorden bij 

google. Laurence Duncan heeft het songfestival gewonnen. Dat 

betekent voor het eerst na 24 jaar weer een Eurovisie Songfestival 

in Nederland. Ook het weer heeft voor nieuwe records gezorgd. 

Nu zijn we gestart met een nieuw jaar en een nieuw decennium. 

Wat gaat dit eenieder brengen?  Wat zal het de SVT gaan brengen? 

We starten dit jaar met optimisme. Het lijkt erop, dat er meer 

ruimte komt voor de pensioenen en de AOW. Maar oplossingen 

voor de ouderenzorg lijken nog ver weg. Thuis wonen en 

mantelzorg is de insteek van het kabinet. Met de KBO volgen we 

ontwikkelingen op de voet. In Teteringen is er een groot 

bewustzijn voor de ouderenzorg. Ook de Dorpsraad draagt hier 

haar steentje aan bij.  

Ook het klimaat baart zorgen. Wij willen de volgende generatie 

toch niet opzadelen met die enorme problemen?                                       

Het Huiskamerproject “Kom erbij” iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur in ‘tWeb is een succes.      

Gezellig bijkletsen en voor wie wil daarna een lezing of presentatie. Dit initiatief wordt breed gedragen 

door diverse partijen in ons mooie dorp. Bent u hier nog niet eerder geweest? Dan zou ik u willen 

adviseren zeker een keer te komen kijken! 

Namens het hele bestuur en alle vrijwilligers wensen wij u allen een mooi en gezond 2020 toe.          

Moge de leuke dingen verdubbelen en de slechte dingen halveren! 
 

Willem-Jan Vermeulen 
 

                       

Bezoek onze 

geheel 

vernieuwde 

website 

 

  Kijk en ontdek    

onze vernieuwde 

    website via        

       de link: 

    

www.svtteteringen.nl 
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Bekijk onze nieuwe website van SVT Teteringen!       

                                                                                                             

Met trots presenteren we u een geheel vernieuwde website waar u alles te weten kunt komen over wat 

SVT Teteringen voor onze leden organiseert. U vindt er informatie over onze activiteiten, foto’s van het 

Sint-Nicolaas en het Kerstfeest van 2019 en natuurlijk een foto overzicht van de diverse reizen van het 

afgelopen jaar. Ook kunt u onze nieuwsbrief inzien of de nieuwsbrief van vorige maanden. En is er een 

overzichtelijke jaarkalender zodat u ruim op tijd kunt inplannen van onze activiteiten. Aanmelden voor de 

nieuwe reizen kunt u voortaan ook via de website. Maar natuurlijk ook voor het aanmelden als nieuw lid 

van SVT Teteringen kan je nu digitaal via het aanmeld formulier op onze website. 

 

Kijk en ontdek onze vernieuwde website via de volgende link: www.svtteteringen.nl 
 

Hartelijke groet,  

Joop van der Made  
 
                                                                                        --------------// \\--------------- 

 

Agenda SVT Teteringen januari 2020 
 

7       dinsdag           Bestuursvergadering                                aanvang  09.30 uur 

7       dinsdag           Vergadering activiteiten commissie        aanvang  09.30 uur 

15     woensdag        Bingo                                                       aanvang  14.00 uur 

17     vrijdag             Bloemschikken                                        aanvang  09.30 uur 

  

Al onze binnen activiteiten zijn in ’t Web Zuringveld 1 Teteringen 

 

http://www.svtteteringen.nl/
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                                             Bingo!!  
 

 

Woensdag 15 januari aanstaande is de eerste bingo van het nieuwe jaar. 
 

Wat kunt u verwachten op deze gezellige bingomiddag?                  We beginnen zoals gewoonlijk om 

14.00 uur met de bingo maar u mag natuurlijk al eerder binnen om 

uw favoriete plaatsje te kiezen.  

In de bingozaal wordt u ontvangen door onze enthousiaste 

vrijwilligers die tegen betaling de bingokaarten uitreiken.                

De kosten voor deze bingomiddag zijn vanaf januari 2020                  

€ 5,00 per persoon. Dat is iets meer dan voorgaande jaren.                

Dit heeft te maken met de hogere consumptieprijzen in ’t Web en de 

hogere kosten voor de prachtige bingoprijzen. 

 

Bij binnenkomst ontvangt u een bingokaart.                                    

Met deze kaart spelen we in totaal 5 ronden. Een ronde bestaat uit 3 

trekkingen en de 5de ronde spelen we alleen voor een volle kaart.  

 

 

 

Zodra u aan tafel gaat voor de bingo wordt er een kop koffie of thee 

geschonken.                                                                                                                              

Tijdens de koffie of thee komt een vrijwilliger bij u langs om een 

consumptie op te nemen voor in de pauze.                                                                                                      

De pauze is na 3 bingoronden. In de pauze komen we langs en kunt 

u loten kopen voor de loterij waarmee u prachtige prijzen kunt 

winnen.  

1 lot kost € 0,50. Voor 6 loten betaalt u € 2,50 en voor € 5,00 krijgt 

u maar liefst 15 loten!  

 

Bent u nog geen lid van SVT Teteringen?   

Dan vragen wij een bijdrage van € 10,00 per persoon voor deze 

gezellige bingomiddag inclusief kaart en consumpties.  

 

Tot ziens op 15 januari in ‘t Web in Teteringen. 

 

 

Hartelijke groeten, 

Joop van der Made  
 
 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Jaarlijkse Kerstviering                                                    
 

 

Dat de opkomst geweldig zou zijn zagen we al een beetje aankomen. Ruim 100 

deelnemers hadden zich opgegeven. De avond tevoren werd door een aantal 

vrijwilligers de zaal versierd en de tafels opgesteld en keurig gedekt. Daar zijn ze toch 

wel enkele uurtjes mee bezig geweest. Maar het eindresultaat was dat het er erg mooi 

en gezellig uitzag. Onze dank daarvoor.  

 

Men werd om 12.00 uur verwacht, maar om 11.45 uur zat de zaal al half vol! Men had 

er duidelijk zin in. Bij binnenkomst was er voor iedereen glühwein of een ander 

drankje. Toen iedereen binnen was heette Willem-Jan de voorzitter, ons van harte 

welkom en wenste iedereen een fijne en gezellige 

Kerstmiddag. 

Pater Richard Lobo vertelde daarna een verhaal 

over zijn Kerstgedachte. Hij sloot af met een toepasselijk gedicht dat 

hij op zijn telefoon had staan. Daarna kon het Kerstdiner beginnen.  

 

Aan iedere tafel zaten ook 2 vrijwilligers die de drankjes opnamen en 

het diner uitserveerden. En dat was een hele klus. Er werd een door 

Zuiderhout, 4 gangen diner geserveerd restaurant waardig! 

 Begonnen werd met een overheerlijk pasteitje met chapignonragout, gevolgd door een 

heldere ossenstaartsoep, waarbij bij een enkeling wel heel veel staart in de soep te vinden 

was. Daarna werden de opgenomen drankjes uitgeserveerd. 

  

Het hoofdmenu bestond uit: hazenpeper met bijbehorende saus, gebakken 

krielaardappelen, snijboontjes (of waren het nou sperzieboontjes?) met spekjes en ui en 

een prima appelcompote.  

De buiken waren inmiddels al aardig gevuld, maar voor het nagerecht had iedereen nog 

wel een plekje overgelaten. Dit bleek een fantastische chipolatapudding met slagroom op een bijzondere 

manier op een bord klaargemaakt.  

 

Daarna was het even uitbuiken. 

Dat was niet weggelegd voor de vrijwilligers. Zij moesten de tafels afruimen en zorgen voor nog een 

drankje.  

 

Hierna begon de one-man theatershow in kerstsfeer 

met als thema: Kerst van Toen en Nu. Paul, die ons 

zijn achternaam pas aan het eind van de show 

bekend maakte, vertelde dat hij 6 jaar geleden ook 

bij ons had opgetreden. Vinger omhoog die dat nog wisten. 5 a 6 

personen konden zich dat nog herinneren. 

Het werd een show met heel veel herkenning van vroeger. En 

voor Paul was niets te gek. Na drie kwartier was iedereen toe aan 

een kleine pauze, zeker voor Paul die sinds 3 jaar zijn optreden helemaal alleen doet. 

Na de pauze werd veel gelachen en er werd flink meegezongen. 

 

http://www.svtteteringen.nl/
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Aan het eind van het optreden vertelde hij zijn achternaam: van Kuiken, waarbij hij ons een piepklein 

kuiken liet zien.  

 

Er volgde nog een korte nazit en om ongeveer half vijf ging iedereen voldaan huiswaarts.  

Alleen de vrijwilligers bleven en begonnen met opruimen, afbreken van de versieringen en weer keurig in 

het gelid zetten van de tafels en stoelen. Die avond moest in de zaal weer een bridgeavond plaatsvinden. 

Afgesloten werd met een drankje voor de vrijwilligers.  

Het was niet alleen een erg gezellige middag, maar ook een prima verzorging van het geheel. Nogmaals 

alle vrijwilligers bedankt hiervoor en U als deelnemer aan het Kerstdiner, bedankt voor de enorme 

opkomst. Ik hoop velen van U in 2020 te mogen ontmoeten. 
 

John Adriaansen (vice-voorzitter) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Park Zuiderhout wenst alle leden van Seniorenvereniging Teteringen een heel mooi 2020 toe. Ook in het 

nieuwe jaar bent u weer van harte welkom bij onze activiteiten. Hieronder het aanbod in januari.  

 

Lezing Salonbibliotheek – Het nieuwe lezen 

De Salonbibliotheek is er voor iedereen, dus kom ook kijken en luisteren. Op woensdagmiddag 8 januari 

is het thema: Het nieuwe lezen - van papier naar digitaal.  

 

Zonnebloem Teteringen in Park Zuiderhout 

Donderdagmiddag 9 januari kunt u komen genieten van een optreden van het smartlappenkoor Beekse 

Smart.  

 

Familiebrunch en diner 

Het gastronomisch team organiseert op zondag 12 januari een heerlijk brunchbuffet. Donderdagavond 23 

januari serveren we een verrassingsmenu van drie gangen. Laat u verrassen! Meer informatie vindt u hier: 

www.parkzuiderhout.nl/agenda.  

 

 

 

 

 

http://www.svtteteringen.nl/
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Levenskunst Zuiderhout                                                                                       

Een nieuw seizoen Levenskunst Zuiderhout start op maandag 13 januari met een vertoning van de film   

In de huid van mijn Poolse opa. Filmmaker Koen van Groesen kruipt in de huid van zijn grootvader en 

oorlogsheld, Michal Salewicz. Met zijn documentaire vertelt hij het verhaal over de Poolse bevrijding van  

Nederland. Koen van Groesen zal de film zelf inleiden. Het nieuwe voorjaarsprogramma vindt u op 

www.parkzuiderhout.nl/levenskunst.  

 
 

Het Verhalenhuis 

We starten een nieuw project in Park Zuiderhout: Het Verhalenhuis. Leer schrijven van een professionele 

jonge schrijver. Onder begeleiding van schrijver Koen Frijns werkt u in zestien bijeenkomsten aan uw 

eigen teksten: verhalen, gedichten, columns, brieven: alles is mogelijk. Op vrijdag 17 januari is er om 

14.00 uur een vrijblijvende informatiebijeenkomst in De Bieënkorf. Start project: vrijdag 31 januari van 

14.00 tot 16.00 uur. Vervolgens is er om de week op ditzelfde tijdstip een bijeenkomst. Wees welkom!  

 

 

Rommelmarkt 

De Vrienden van Zuiderhout organiseren met een ruime groep vrijwilligers de grote uitgestelde 

rommelmarkt in De Bieënkorf op zaterdag 25 januari aanstaande van 13.00 tot 16.00 uur.  

 

 

Filosofieclub 

Op maandag 27 januari bent u van 10.30 tot 11.30 uur van harte welkom bij de Filosofieclub, waar een 

goed gesprek centraal staat.  

 

 

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 
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