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In te vullen door de bode 
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Uitgelicht: Uitgelicht is item waarin in de nieuwsbrief aandacht besteed wordt aan een van onze 

activiteiten,  

                                                                                                                             

Bingo !!!!!!!! 
 

Eindelijk is het dan zover we gaan weer bingoën. 

De activiteiten commissie heeft een Corona protocol opgesteld om de bingo                                    

door te laten gaan. 

 

Wel zijn er wat aanpassingen gedaan zoals de indeling van de tafels en de veiligheidsmaatregelen  

bij binnenkomst en de looproute naar de tafels toe zo ook het melden en het in ontvangst nemen van 

de bingo kaarten. 

Meer info vind je op pagina 2-3 in deze nieuwsbrief.  

 

                                     Van de voorzitter 

 
 

Als ik dit stukje schrijf komen er van alle kanten berichten over 

toename van Corona besmettingen. 

Hopelijk wordt iedereen weer verstandig en luwt het weer wat.         

Je kunt op dit moment nog niet voorspellen wat er over een week 

gebeurt. Dus kunnen we alleen maar hopen dat het goed gaat.        

Wat augustus ons ook brengt is goed weer. Voor sommigen misschien 

wel wat erg warm. Hopelijk doorstaan we ook dat goed.  

Veel mensen zijn op vakantie. Veel vaker in eigen land dan 

voorgaande jaren. De reacties daarover zijn positief.                        

Dat kan blijkbaar ook leuk zijn. Voor een fijne vakantie hoef je 

blijkbaar niet altijd ver weg te gaan. 

 

Wij richten ons alweer op de activiteiten na de zomer.                       

De meeste activiteiten starten in september weer op.                         

De activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst, waar veel mensen 

bijeenkomen, moeten nog bekeken worden.  

Onze vrijwilligers doen er alles aan om de activiteiten veilig te laten 

verlopen. Er zijn protocollen opgesteld om de risico’s op besmetting 

zo klein mogelijk te maken. 

Met klem verzoeken wij u allemaal:                                                 
HOUD U AAN DE RICHTLIJNEN EN HOUD 1,5 METER AFSTAND.  

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen! Als iedereen mee werkt 

dragen we ons steentje bij aan het voorkomen van een 2e lockdown.  

Ik wens iedereen weer veel plezier met elkaar toe! 

 

 

Ons Actueel 

Ons Actueel is voor iedereen 

die nieuws van KBO-Brabant 

wil volgen. De nieuwsbrief is 

met name bedoeld 

voor Afdelings- en 

Kringbestuurders en al onze 

relaties, maar ook leden 

kunnen zich uiteraard laten 

informeren. Men kan zich 

opgeven via.           

www.svtteteringen.nl/melden 

kbo-brabant.nl 

Huiskamer Kom Erbij! 

Teteringen: 
 

Vanaf 1 september start de 

huiskamer weer in ’t Web:    

iedere dinsdag bent u welkom 

tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Dit zal Coronaproef dus 

veilig gebeuren. Om de week 

zal er een activiteit worden 

gehouden. 

Er wordt hard aan gewerkt 

om de inrichting nog 

gezelliger te krijgen. 

 

http://www.svtteteringen.nl/
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   Corona protocol voor de Bingo op 16 september 2020  

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
        

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

                

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij het binnenkomen van        

’t Web staat bij de ingang een 

desinfecterende vloeistof klaar 

om uw handen te desinfecteren 

u houdt 1,5 meter afstand van 

elkaar. U loopt zo door naar de 

gang waar normaal de jassen 

worden opgehangen. loop door 

tot de tafel waar de 

gastvrouwen /gastheer u 

inschrijft en er volgt een triage 

voor het beschermen van u en 

uw medespelers. 

 

   
 

U wordt naar een tafel 

begeleid waaraan 2 personen 

mogen plaats nemen, we 

beginnen bij de achterste rij 

(bij het raam) vanaf het 

podium zo naar de 

schuifdeuren daarna de 

middelste rij en dan de 

voorste rij. Dit wordt gedaan 

om zo minmogelijk elkaar te 

moeten passeren. 

 

 

 
 

De bingo draaister en 

omroepster van de getallen 

zitten op het podium. Zoals 

ook de organisatoren van de 

bingo.                                    

De prijzen staan op het 

podium uitgestald. U blijft 

zoveel mogelijk op je plaats 

zitten. 

 

             
Als er meer dan een bingo is 

gevallen komt een vrijwilliger 

met een zakje met ballen waar 

in de bal een nummertje zit jij 

mag het balletje aanwijzen en 

de vrijwilliger opent het 

balletje degene met het 

hoogste nummer heeft de 

bingoprijs. (Voorheen was dit 

doormiddel van kaarten.) De 

prijs wordt zoals gewoonlijk 

naar je toegebracht 

 
 

 

 

In de pauze mag je zaal 

verlaten via de opening bij de 

schuifdeuren om zo naar het 

toilet te gaan. Terug ga je 

door de gang waarlangs je 

bent binnengekomen. Houd u 

aan de 1,5 meter afstand. 

 

      

Om elkaar zo veilig 

mogelijk te benaderen b.v. 

voor het uitschenken van 

thee of koffie en het 

opnemen van de 

consumptie voor in de 

pauze en de verkoop van de 

loten voor de loterij dragen 

onze vrijwilligers een 

mondkapje 

 

 

 

     

http://www.svtteteringen.nl/


 Nieuwsbrief september 2020                                                   

SECRETARIAAT: Schutsboom 17, 4847 HZ Teteringen, tel.06-53405093 E-mail: rensaben45@hotmail.com       
KBO Bankrek.nr. NL98RABO 01509 94 893  Website www.svtteteringen.nl  Facebook: SVTTeteringen 

Eindredactie en Lay-out Joopvdmade@kpnmail.nl 
    3 

 
 
 
 
 
 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                              
                          De ss Rotterdam                                                                             Peter van den Bemt 

 

   
 

Als de bingo en de loterij 

zijn afgelopen gaan we tafel 

voor tafel op aangeven van                         

vrijwilligers de zaal 

verlaten. Nogmaals denk aan 

de 1,5 meter het vergt een 

klein beetje meer geduld 

maar het is voor de 

veiligheid van u en de 

andere aanwezigen 

 

Met dit corona protocol kunnen we weer gaan genieten van een 

gezellige bingomiddag. 

 

Er zijn maximaal 46 zitplaatsen beschikbaar, om teleurstellingen te 

voor komen en wil je zeker zijn van een plaatsje bel of mail dan naar: 

Loes Szelech 076-5872319 loessnoek@ziggo.nl                            

Joop van der Made 0610873610 joopvdmade@kpnmail.nl  

 

Tot op 16 september in ‘t Web in Teteringen aanvang bingo 14:00 

uur de zaal is vanaf 13:15 uur open. 

 

Hartelijke groet, 

activiteiten commissie bingo 

 

 

Heb je klachten, zoals grieperig gevoel, keelpijn of 

verkoudheidsverschijnselen, kom dan niet bingoën maar blijf 

thuis. Gezondheid staat voor iedereen te allen tijde voorop.  

 

 

 

 
Peter zijn roots liggen in Rotterdam en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. 

Toch is hij van Rotterdam naar Friesland verhuisd en daarna neergestreken in het 

Bourgondische Brabant. Ik werd gastvrij ontvangen door Peter en zijn vrouw 

Jeanne, die inmiddels weer 63 jaar getrouwd zijn. Rondkijkend in de sfeervolle 

huiskamer zie ik aan de muur een mooie foto van het Passagiersschip de ss Nieuw 

Amsterdam en zo komen we op het gesprek waar Peter zijn leven aan gewijd heeft.  

Rens Aben, in gesprek met Peter van den Bemt, activiteitenbegeleider Sjoelen. 

Al gauw blijkt dat Peter een zeeman Pur Sang is geweest met 43 vaar jaren. Van de Vrachtschepen is 

Peter op de Cruiseschepen terecht gekomen. Zijn eerste passagiersschip was de “Nieuw Amsterdam”. 

Toch wel heel bijzonder voor een geboren Rotterdammer. Daarna heeft hij 12 jaar op het Cruiseschip 

ss Rotterdam gevaren als Chief Housekeeper, en diverse andere schepen van de Holland-Amerika-

Lijn. Hij was dikwijls 3 tot 9 maanden van huis. Ik vroeg hem, waar ben je allemaal geweest? Je kunt 

beter vragen, waar ben ik nog niet geweest. Hij heeft zo ongeveer de hele wereld gezien. Nu kom ik 

op de vraag: Peter heb je nog hobby’s? Hij verraste mij toen hij mij meenam naar een zijkamertje.    

Ik belandde in een klein museum met alles over de zeevaart. Plakboeken, foto’s, krantenknipsels en 

attributen over allerlei activiteiten van en over de scheepvaart. Zeer indrukwekkend!  

 

 
Tot op de dag van 

vandaag 

correspondeert hij 

nog over de hele 

wereld met 

oudgedienden. 

Mooi om te zien dat 

Peter nog steeds zo 

gepassioneerd is 

van zijn beroep.  

 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:loessnoek@ziggo.nl
mailto:joopvdmade@kpnmail.nl
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Maak het ze niet te makkelijk!  

 

Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig te informeren over 

criminele praktijken, want een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

 

In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, genaamd Senioren en 

Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk 

bent geïnformeerd over dit onderwerp.   

 

Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten, is ieder 

slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere.  

 

De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap zoveel mogelijk 

kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat het 

bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.  

 

Wat kunt u in de maand september verwachten 

− In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd; 

− Elke week wordt een ander thema behandeld:  

o Week 36 (1/9 t/m 7/9)  :  Meekijken bij pinnen 

o Week 37 (8/9 t/m 14/9)  :  Babbeltrucs 

o Week 38 (15/9 t/m 21/9) : Hulpvraagfraude (via WhatsApp). 

o Week 39 (22/9 t/m 28/9) :  Phishing 

− Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt vinden. Er worden 

onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met tv-programma’s 

maar worden uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het thema 

Hulpvraagfraude (week 38); 

− Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven, met deskundigen 

in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de links naar deze webinars geplaatst.  

− Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht worden besteed aan de 

onderwerpen; 

 

Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp.  

 

Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Onze vrijwilligers van 

Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail sturen naar beleidsmedewerker 

Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met vermelding van uw telefoonnummer en dat u over dit 

onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066.  
 

 

  

 

Vanaf vrijdag 28 augustus: iedere vrijdagmiddag Sjoelen aanvang 14.30 uur 

 

Vanaf 1 september iedere dinsdag: Huiskamer kom Erbij van 14.00 tot 16.00 uur  

 

Woensdag 16 september: Bingo aanvang 14.00 uur (maximaal 46 personen)  

 

Al onze binnen activiteiten zijn in ’t Web in Teteringen 

 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:emostert@kbo-brabant.nl

