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 NIEUWSBRIEF - mei 2020 

 

Van de voorzitter 

 

We verkeren met elkaar in een bijzondere tijd. Alleen in een 

griezelfilm van Hollywood kan je zo’n scenario bedenken. Hoe 

is het mogelijk dat zo’n klein micro-organisme, dat we met het 

blote oog niet eens kunnen zien, in zo’n korte tijd de hele 

wereld plat legt. De gevolgen zijn enorm. Voor iedereen! Onze 

leden vallen nagenoeg allemaal onder de risicogroep. Daarom 

zitten we geïsoleerd. Al een hele lange periode. In isolatie 

betekent: geen familie of vrienden, geen mantelzorgers. De 

politici zeggen dat ze begrijpen dat dit voor de ouderen heel 

vervelend is. Ik twijfel of ze werkelijk beseffen wat dat voor 

ons betekent! Eenzaamheid ligt hier op de loer. 

Als bestuur van SVT staan wij door alle beperkingen ook een beetje machteloos. Wij weten niet hoe het 

echt met onze leden gaat. Om iedereen persoonlijk te benaderen is onze vereniging te groot. We proberen 

u te informeren via onze website. De nieuwsbrief hebben we toch weer uit kunnen brengen. Via de KBO 

zijn er belcirkels opgezet. Er is niet bekend of onze leden hier gebruik van maken.  

In deze bijzondere tijd wil het bestuur er ook zijn voor haar leden. Schroom dus niet om contact met ons 

op te nemen. Als u niet meer precies weet hoe u contact met ons op kunt nemen: alle gegevens vindt u op 

onze website: www.svtteteringen.nl.  

Gelukkig zijn we inmiddels beland in een voorzichtige opstartfase. Het opstarten van onze activiteiten 

kan niet eerder, dan dat het RIVM aangeeft.  

Met name de ouderen moeten dus geduld hebben. Samen is dat misschien iets minder moeilijk dan alleen. 

Laat u horen als u daar behoefte aan hebt! 

Namens het hele bestuur spreek ik de wens uit, dat we met elkaar snel weer naar een normale situatie toe 

kunnen. Blijf gezond! Willem-Jan 

                                                                                                                                                                                                

 

Heb je hulp nodig  

Of wil je zomaar even met 

iemand praten. 

Dat kan 

Bel naar Zorg voor elkaar 

Breda 

 Laat het ons weten. We zijn 

tot 17.00 telefonisch 

bereikbaar  tel. 076 525 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

onze activiteiten, 
 

Ronvaart met de Zilvermeeuw  

Als je in juli met ons mee wil varen met de Zilvermeeuw over de Mark vul dan al zovast het 

intentie formulier in. Zodra we weer mogen gaan reizen gaan we deze rondvaart mits 

voldoende belangstelling vastleggen. 
 

5-daagse reis naar Sauerland 

In verband met het eerder moeten bevestigen naar onze reisorganisatie toe voor de 5-daagse 

reis naar Sauerland, wil ik je verzoeken om het intentie formulier in te vullen als je met ons 

mee wilt gaan.  

In de nieuwsbrief van juni of juli kan je dan als je met ons mee wil gaan het  

aanmeldformulier in vullen en afgeven bij de bekende adressen.                                                           

In deze nieuwsbrief bijgaand intentie formulier of mailen naar 

joopvdmade@kpnmail.nl of bel naar 0610873610 

 

Tot snel, Ietje en Joop 

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svtteteringen.nl/
https://www.facebook.com/ZorgvoorelkaarBreda/photos/a.705879486224557/2115256808620144/?type=3&eid=ARAGQjqdW7d2w721vftd8K3gl-G64tDk10bJr7GMDsCCiIm7Gn3vY7HOXO452cumQhw0QmQeliD9LOj7&__xts__%5B0%5D=68.ARByckSlBhVUR3UVBm13TSEd35Ghm82ormdE7QjnS-4EY5HK2Jipytzfh-5I8C_TXWOrTXEiJotkUzZ1Iy113z7oAZdS4P7jgq-wpDOfRZ9yAugDW7lniMid49hRhexQxnHSBygnn3u-2GlEpKzZhnz1kRAGlXMRfGWm1cX53huvrAKIyazLw3eEmbc95XMpbjBIfB0Hf0zdgiJLz73eltObzL4HPQKxF5AqrxHZvMWGRfGv3-HSela_q3O4P9rYNI40Pw0ebGZXUHJJNJ_o-UlPkUsoCo5-dh4KwMcdI_w0uodd6-nHYEMS2tt6ML0RIU2DRAUHm8B1AP3GwpGHfSbpd40bH-v-BFH1Xsh7aH0YvP5ercqz4-M&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/ZorgvoorelkaarBreda/photos/a.705879486224557/2115256808620144/?type=3&eid=ARAGQjqdW7d2w721vftd8K3gl-G64tDk10bJr7GMDsCCiIm7Gn3vY7HOXO452cumQhw0QmQeliD9LOj7&__xts__%5B0%5D=68.ARByckSlBhVUR3UVBm13TSEd35Ghm82ormdE7QjnS-4EY5HK2Jipytzfh-5I8C_TXWOrTXEiJotkUzZ1Iy113z7oAZdS4P7jgq-wpDOfRZ9yAugDW7lniMid49hRhexQxnHSBygnn3u-2GlEpKzZhnz1kRAGlXMRfGWm1cX53huvrAKIyazLw3eEmbc95XMpbjBIfB0Hf0zdgiJLz73eltObzL4HPQKxF5AqrxHZvMWGRfGv3-HSela_q3O4P9rYNI40Pw0ebGZXUHJJNJ_o-UlPkUsoCo5-dh4KwMcdI_w0uodd6-nHYEMS2tt6ML0RIU2DRAUHm8B1AP3GwpGHfSbpd40bH-v-BFH1Xsh7aH0YvP5ercqz4-M&__tn__=EHH-R
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maart 2020   

 

Reispresentatie. 
 

Na de goed bezochte jaarvergadering hebben wij voor de eerste 

keer na de vergadering onze reizen gepresenteerd.  Met als doel 

jullie beter te informeren waar wij dit jaar naar toe gaan.  
 

Wij hebben ons programma aangepast met meerdere reizen, te 

beginnen op 20 mei naar Giethoorn.  

Voor het eerst bieden wij ook een 7-daagse rivier cruis aan. 

En natuurlijk mag een boottocht met de Zilvermeeuw niet 

ontbreken lekker een dag op de mark om zo langs verschillende 

plaatsen te varen.  

En nu ook vijfdagen naar Sauerland geheel verzorgd met veel 

mooie uitstapjes.  
 

Trudy van Brabant-Expres gaf duidelijke uitleg wat je kan 

verwachten en wat voor bezienswaardigheden er te zien zijn.  

Inschrijven was na de presentatie al mogelijk en er werden al vele 

inschrijvingen ingevuld. 

 

Het Corona virus heeft onze goede intenties danig verstoord.     

Onze dagtocht naar Giethoorn en voor het eerst de aangeboden 

Riviercruise gaan helaas niet door. 

 

In overleg met Brabant-Expres gaan we de dagtocht als dat nog 

mogelijk is naar Giethoorn naar een andere datum verplaatsen 

maar dat kan pas als het reisadvies van het RVIM zodanig is dat 

reizen weer mogelijk is. 
 

Wij gaan er alles aan doen en wat er mogelijk is om jullie na deze 

Coronavirus toch nog een mooi reisprogramma aan te bieden.  

 

Tot snel en blijf gezond, 

 

Joop en Ietje  

 

Mocht er veranderingen optreden dan zullen wij ook het advies 

van het RVIM door ons worden opgevolgd, en U daarvan op de 

hoogte stellen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

                Giethoorn  

     gaat voorlopig niet door                

 

        
 
 

 

     Riviercruise gaat niet door 

 

      
  

 

 

 

 

 

 

          

       22 juli Marktocht 

 

                               

 
  

 

 

 

 

 

 

    7 september Sauerland 

 

    
  

 

 

 

http://www.svtteteringen.nl/
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Een warme groet uit Park Zuiderhout 
 

We laten de leden van Seniorenvereniging Teteringen graag weten hoe het nu tijdens de 
coronacrisis in Park Zuiderhout gaat. Op onze website vindt u altijd de meest actuele 
informatie op www.parkzuiderhout.nl/corona. Hieronder vatten wij wat zaken voor u 
samen:  
 

Gesloten voor bezoek 
Zoals alle intramurale zorgorganisaties is Park Zuiderhout gesloten voor bezoek, in ieder geval 
tot en met 19 mei aanstaande. Ondanks de enorme impact is deze maatregel nodig om de 
verspreiding van het virus te kunnen controleren en zo kwetsbare bewoners en medewerkers te 
blijven beschermen.  
 

Hoe is de situatie nu?   
Het gaat best goed in Park Zuiderhout. Na de hectiek van de eerste weken, is de rust wat 
teruggekeerd. De situatie is stabiel en niet zorgelijk.  
 

We missen u 
Door de maatregelen moeten we veel mensen missen in Park Zuiderhout: familie en naasten, 
bezoekers van de dagbesteding en de activiteiten. Maar ook medewerkers en vrijwilligers uit de 
risicogroep. We hopen op betere tijden zodat wij hen weer kunnen ontvangen. We zijn er trots 
op dat we bewoners en hun naasten toch activiteiten en contactmomenten op afstand kunnen 
bieden. Het weer werkt gelukkig goed mee! 
 

Enorm bedankt 
Bewoners, maar ook medewerkers en vrijwilligers worden dagelijks verrast met mooie attenties 
en lieve woorden van mensen binnen en buiten Park Zuiderhout. Daarvoor willen wij iedereen 
van harte bedanken. Ook krijgt Park Zuiderhout hulp aangeboden van mensen met een 
zorgachtergrond die, nu hun werk stilligt, graag hun steentje bijdragen aan de zorg. 
Hartverwarmend, natuurlijk zijn we daar enorm blij mee. 
 

Deel uw vragen! 
Heeft u nog vragen voor Park Zuiderhout? Deel deze dan gerust en neem via ons algemene 
telefoonnummer (076) 578 40 00 contact op met het Regieteam Infectiepreventie. Dit team volgt 
de landelijke ontwikkelingen op de voet en staan in nauw contact met de GGD en de GHOR. 
 

In deze lastige tijd wensen wij iedereen het allerbeste. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 
Park Zuiderhout 
Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK in Teteringen.  
T. (076) 578 40 00E. serviceteam@parkzuiderhout.nlI. www.parkzuiderhout.nl 

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.parkzuiderhout.nl/corona
mailto:serviceteam@parkzuiderhout.nl
http://www.parkzuiderhout.nl/
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coronagedicht 
 
Ik heb een klein gedichtje, 
zie het als een lichtje. 
Een lichtje in deze donkere tijd, 
een klein vlammetje, 
dat hopelijk niemand vermijd. 

Ik wil je toch het beste wensen. 
Daarom dit gedichtje. 
Geef het gerust door, 
dit kleine lichtje. 

Ik heb een klein gedichtje, 
zie het als een lichtje. 
Een kleine knuffel, 
een kleine groet, 
om je te laten weten, 
ooit komt alles weer goed. 

Ook al ben je nu misschien ziek. 
of zit je midden in de hectiek. 
De hectiek van het ziekenhuis, 
GGD of rode kruis. 
Probeer de hoop niet op te geven, 
blijf vooral positief in het leven. 

Ik heb een klein gedichtje, 
zie het als een lichtje. 
Een lichtje in deze donkere tijd, 
Geef het gerust door, 
je krijgt vast geen spijt. 

– Luc Langen 

 

 
  

     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svtteteringen.nl/

