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In te vullen door de bode 
 

Naam………………………………. 
 

Adres……………………………….

. 
 

 
 

 

                                                                                                       

     

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Van de voorzitter 

 

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

activiteiten,  

                                                                                                                              
Hoera Hoera de Sjoelers (de schuivers) gaan weer van start in het bakhuis van ’t Web. 

Na een lange periode van thuis trainen kunnen we vanaf 14.30 uur op vrijdag 28 augustus 
onze kunsten weer laten zien. (Natuurlijk via de voorgeschreven Corona maatregelen) We 

hebben al deze weken/ maanden de gezelligheid gemist van ons wekelijkse samenkomst en we 

hopen jullie dan ook allemaal weer te zien.                                                                                                        
                                                                                     

Hartelijke groet,       

Peter van den Bemt                                                                                                       

 

 
 

Het is zomer. Al zou je dat naar het weer kijkend misschien 

niet altijd zeggen. 

We hebben weer veel vrijheid gekregen.                             

Toch blijft het oppassen voor de kwetsbare mensen.                

In ons mooie dorpje houden mensen zich goed aan de regels 

van 1,5 meter.  

Toen ik enkele weken geleden in Amsterdam rond fietste zag 

dat er heel anders uit. Het was mooi weer en de kroegen 

puilden uit. Letterlijk.  

Met de vrijwilligers zijn we inmiddels weer aan de slag om een 

protocol op te stellen, zodat na de zomer weer gestart mag 

worden met de verschillende activiteiten.                    

Veiligheid blijft voorop staan. 

Geniet van deze zomer. Ga zoveel mogelijk naar buiten.      

Dat kan prima op een veilige manier. 

Namens het bestuur wens ik u veel mooi weer                         

en gezelligheid toe. 

 

Willem-Jan Vermeulen 

 

 

Bestuur: 

 

Het bestuur is op zoek naar 

versterking.                        

Zowel voor het dagelijks 

bestuur als voor het algemeen 

bestuur zoeken wij vrijwilligers.                  

Ervaring is niet vereist. 

 

Vindt u het leuk om een 

bijdrage te leveren aan de 

vorming van deze vereniging?  

 

Meld je aan.  

Dat kan via onze website 

www.svtteteringen.nl         

onder “contact”. 
 

 

 

 

Huiskamer Kom Erbij! Teteringen: 
De Huiskamer gaat deze zomer gewoon door. Bij de Dorpsherberg op het terras. Bij slecht weer 

worden we gastvrij binnen ontvangen door Toine en Marianne.  

Tot 1 september bent u iedere dinsdagmiddag van harte welkom. Het is vrij in- en uitlopen.  

Van 14 .00 tot 16.00 uur. Het is gratis. Alleen uw consumptie dient u zelf te betalen.  

Kom gerust eens kijken 

 

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svtteteringen.nl/
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In Memoriam                                                                                          

 

Ons heeft het droevige nieuws bereikt van het plotseling overlijden van Rosa de Waele. 

Tientallen jaren waren KBO-Teteringen en Rosa nauw met elkaar verbonden.  Vele jaren 

heeft ze deel uitgemaakt van het bestuur. Bij vele activiteiten van SVT was ze betrokken. 

Vaak droeg zij de organisatie van die activiteiten. Haar betrokkenheid was enorm.                                    

Zelfs toen ze dingen los moest gaan laten bleef ze betrokken om te zorgen dat het goed bleef gaan. 

Omdat Rosa een mensen-mens was kende iedereen haar en zij kende iedereen. We kenden haar als 

goudeerlijk en recht door zee. Ze verloochende haar afkomst Zeeland niet, 

maar voelde zich ook goed thuis tussen de Brabantse Teteringenaren. 

Vorig jaar is Rosa onderscheiden met de Zilveren Speld.                              

Een onderscheiding van KBO-Brabant.  

Voor alles wat ze voor onze vereniging heeft gedaan een terechte 

onderscheiding. 

Tot het laatst toe bleef ze actief. We zullen haar missen.  

 

Het bestuur 

Senioren Vereniging Teteringen 

 

 

 

                   

                                         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onze jaarlijkse Maria-Bedevaart in Meerseldreef, dit jaar op donderdag 13 augustus, met een dienst in 

de tuin bij de grot en daarna een nazit op het terras met het optreden van Entre- Nous, zal dit jaar géén 

doorgang kunnen vinden. In België is er weer een opleving van het coronavirus. In het weekend van 

25/26 juli zijn de mondkapjes in België verplicht! Een bezoek aan Meerseldreef met onze kwetsbare 

groep ouderen moeten we zeker niet willen. Het zal voor Entre-Nous ook niet gemakkelijk zijn om met 

mondkapjes een optreden te verzorgen en dan ook nog eens de 1.5 meter te moeten handhaven.  

     

                                   Namens het bestuur: Blijf voorzichtig en houd afstand! 
 
 Bestuur SVT 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Beste lezer, 

 

Heeft U in uw omgeving iemand die een jubileum gaat vieren of betrokken is bij een bijzondere gebeurtenis 

of is er een activiteit voor senioren daar jij graag aandacht aan wil besteden.  

Of ken jij een markant persoon die in het zonnetje gezet dient te worden die speciale aandacht verdient in 

onze nieuwsbrief laat het mij weten. 

 

Schrijf een briefje naar Joop van der Made Herdershof 7 4847 HT Teteringen. 

Mailen mag ook naar Joopvdmade@kpnmail.nl of ga naar onze website www.svtteteringen.nl                     

en klik op AANDACHT en vul het formulier Aandacht in en klik op verstuur na het invullen. 

 

Hartelijke groet, 

 

Joop van der Made 

 

 

              

 

22 juli een mooie zonnige dag. 

 

Met een bus vol enthousiaste 

leden ons eerste uitstapje met de 

Z8 van de Zilvermeeuw. Om 

07.45 uur konden Rens en ik 

onze eerste gasten ontvangen 

die op een 1,5 meter gemerkte 

plaats mochten plaats nemen. 

Al spoedig stonden alle 

reizigers op de gemerkte 

plaatsen om zo naar de bus 

begeleid te worden en na een 

triage, en met de mondkapjes 

op, mochten ze instappen. 

 

De trossenlos en eindelijk na een lange tijd ons eerste uitstapje in Coronatijd 

De trip naar de aanlegsteiger 

van de Z8 in Drimmelen liep 

voorspoedig en zoals 

afgesproken mondkapjes op en 

gordels aan. Uitstappen met de 

1,5 meter afstand van elkaar en 

zo inschepen naar de boot die 

voor ons klaarlag, waar we 

vriendelijk door Brigitta 

ontvangen werden en we plaats 

mochten nemen aan de ruim 

opgezette plaatsen in de boot. 

De koffie werd geserveerd met 

een heerlijke punt appelgebak 

met slagroom. 

Genietend van het zonnetje 

en van de mooie tocht over 

de Mark werd een 

uitgebreide lunch uit de 

vloer van de boot getoverd. 

Even uitbuiken van de lunch 

en daarna lekker op het 

bovendek genieten van het 

uitzicht en de zon. Weer 

terug in Teteringen kunnen 

wij terugkijken op een 

bijzondere geslaagde dag.    

Hartelijke groet, 

 

Joop en Rens 

 

Voor meer foto’s bezoek onze website www.svtteteringen.nl en klik op FOTO ALBUM    22 juli Z8 

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svtteteringen.nl/
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Even voorstellen  

Ik ben Bruce Bhawan en sinds 1996 werkzaam bij de 

politie. Vanaf april 2020 ben ik de wijkagent van de wijk 

Teteringen -Waterdonken - Posthoorn welke inmiddels 

17.000 inwoners telt. Hiervoor werkte ik als wijkagent van 

Breda Chasse-Valkenberg-Stadshart. Ik zie deze functie als 

een fantastische uitdaging omdat ik graag van alles aanpak. 

Daarnaast werk in ook nog als horeca-aanstuurder tijdens 

evenementen en nachten in het weekend. 
 

Taken wijkagent 

Als wijkagent ben ik de schakel tussen de wijk en de 

politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat en 

deels achter de schermen af. Ik richt me op de aanpak van 

sociale problemen, maar ook op zaken als criminaliteit, 

milieu en verkeer. In samen- werking met collega’s van de 

surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de 

wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van 

de veiligheid in uw wijk of buurt.  
 

Ik onderhoud contact met externe partners zoals de gemeente, winkeliers, Veiligheidshuis, GGZ, 

ondernemers, woningstichtingen, buurt- en bewonersorganisaties. Met deze organisaties worden problemen 

besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden en door wie.  

Waar de wijkagent vroeger op de fiets in de wijk was, is dat tegenwoordig anders: fysiek in de wijk, 

digitaal actief op social media en op onregelmatige tijden werkzaam. Het is meer een regisseursrol 

geworden.  
 

Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het team Markdal (Chasseveld 3 Breda). Ik ben te bereiken via het 

telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief), via het contactformulier op het Internet (www.politie.nl/mijn-

buurt) of via Instagram (Wijkagent_Teteringen). Als ik niet aanwezig ben, kunnen buurtbewoners een 

bericht voor mij achterlaten. Hoe kunt u helpen? 

 

Vertel mij wat u ziet en hoort; maak foto’s van verdachte situaties, kentekens, personen of objecten waarvan 

u denkt dat ze belangrijk kunnen zijn of waar de politie mee aan de slag moet. Ziet u iets verdachts waar 

direct politie-inzet bij nodig is, meld dit dan via 112. 

 

 

Teteringen - 

Waterdonken - Posthoorn 

Wijkagent Bruce Bhawan 

heeft zorg & aandacht voor uw 
wijk 

 

http://www.svtteteringen.nl/

