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In te vullen door de bode 

 

Naam………………………………. 
 

Adres……………………………….

. 
 

 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
   

 

 

 

 

 

 

 
      

     

                              Van de voorzitter 

 

Coronaproof opgestarte activiteiten: 

 

Op woensdag 22 juli met de bus naar Drimmelen en een rondvaart met de Zilvermeeuw   

1e keer biljarten (Dames) dinsdag 2 juni daarna wekelijks iedere dinsdagmorgen. 

1e keer biljarten (BCPO) maandag 8 juni daarna wekelijks iedere maandagmiddag. 

1e keer Sjoelen vrijdag 4 september daarna wekelijks ieder vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur 

1e keer koersbal woensdag 9 september daarna wekelijks voorlopig ieder woensdag vanaf 09.30 uur 

1e keer Bingo woensdag 16 september daarna dit jaar nog een keer in oktober aanvang 14.00 uur 

 

Al onze activiteiten zijn door de desbetreffende commissies goed doordacht, indelingen zo aangepast 

dat de activiteiten Coronaproof gespeeld kunnen worden.  

 

Heb je klachten, zoals grieperig gevoel, keelpijn of verkoudheidsverschijnselen, 

Blijf dan thuis gezondheid staat voor iedereen te allen tijde voorop. 
 

 

Uitgelicht: Uitgelicht is item waarin in de nieuwsbrief aandacht besteed wordt aan onze activiteiten,  

 

gespaard bleef is nu gekleurd. Er ontstaan discussies over de 

maatregelen. De één vindt het teveel en de ander vindt het niet 

genoeg. Het blijft lastig tot er voor iedereen een goed vaccin is. 

Tot die tijd is het belangrijk om de richtlijnen van het RIVM te 

blijven volgen: houd afstand, was je handen steeds goed en mijd 

drukke plekken. Je kinderen en kleinkinderen vormen (onbewust) 

ook een mogelijk risico. Blijf goed opletten. 

 

De meeste activiteiten draaien weer. Natuurlijk wel corona-proef. 

Er is voor iedere activiteit een protocol opgesteld dat er voor moet 

zorgen dat de risico’s voor de deelnemers tot een minimum 

beperkt worden. Ondanks alle maatregelen zijn er mensen, die het 

risico niet willen nemen. En dat is zeer begrijpelijk. Van de 

periode tijdens de eerste golf zijn schrijnende verhalen gekomen 

over vereenzaming. Dat hopen we geen 2e keer te treffen. 

Naast de activiteiten is er op dinsdagmiddag natuurlijk ook nog de 

Huiskamer. Tussen 14 en 16 uur is iedereen van harte welkom in 

’t Web. 

 

Ook dit jaar is er weer de Raboclub actie. We hopen dat we weer 

veel stemmen van jullie krijgen. Hoe u kunt stemmen vindt u 

elders in deze brief. Ik beperk me tot een warme aanbeveling. Als 

het nodig is zijn er altijd wel mensen in uw omgeving die u 

daarbij kunnen helpen. Laat uw stem niet verloren gaan! 

 

 

Op de coronakaart begint Nederland nu ook snel rood 

te kleuren. Zelfs Groningen, dat bij de 1e golf 

OPROEP 

 

“Wil elk lid met een 

emailadres dit adres 

doorgeven aan de 

ledenadministrateur      

Gerard Bastiaans.                           

Dit verzoek geldt ook voor 

leden, die al eerder hun adres 

hebben opgegeven.             

De ervaring leert dat een 

aantal adressen verkeerd in 

ons systeem zijn ingebracht, 

of dat er adressen veranderd 

zijn, of dat al langer 

bestaande leden een adres 

gekregen hebben. 

De opgave kan heel 

eenvoudig met een mail, 

waarin achter “Onderwerp” 

staat: Mailadres, en in de 

vrije tekstruimte alleen maar 

je naam en adres, en – als het 

even kan –                            

je lidmaatschapsnummer.     

Het adres van die mail is 

g.bastiaans@planet.nl  

 

Bij voorbaat dank, 

Gr., Gerard 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:g.bastiaans@planet.nl
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    Rabobank Clubkas Campagne 2020. 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Bert is getrouwd met Lenie. Hij heeft 2 dochters en 4 

kleinkinderen. Hij is een bekend gezicht bij SVT/KBO 

Teteringen. En dat is logisch met zijn staat van dienst binnen de 

vereniging. In 1998 werd hij lid en trad onmiddellijk toe tot het 

bestuur onder toenmalig voorzitter Aad Tuinenburg. Tot 2007 

heeft hij bestuursfuncties vervuld. Bert was tot het eind van zijn arbeidzaam leven chef-kok in 

Zuiderhout. Hij kon vervroegd uittreden en heeft die kans ook aangepakt. Bert is iemand, die graag iets 

wil doen voor ouderen: Hij is 7 jaar voorzitter geweest van de biljartclub BCPO, diverse jaren heeft hij 

dagtochten georganiseerd. Dat was in de tijd dat er veel animo voor was. 2 bussen vol was heel gewoon  

in die tijd. Hij heeft de fietsclub gedaan en de wandelclub opgezet. 

In 2002 heeft Bert samen met Jan Beekers het koersbal opgezet.  

In 2003 is Bert de computerclub begonnen. Via relaties wist hij de benodigde apparatuur te bemachtigen. 

Die cursus heeft hij gegeven tot 2014. Toen raakte de apparatuur verouderd. In die jaren heeft hij zo’n 

600 cursisten wegwijs gemaakt op de computer. Allemaal ouderen, die met hun tijd mee wilden gaan. 

Bert heeft op Zuiderhout vaak maaltijden klaar gemaakt voor grote groepen. Ook bij ons jaarlijkse 

Kerstdiner en vroeger ook de Sint Josephdagen is Bert een vaste steunpilaar.  

Bert heeft ook nog een goede tip: Zorg dat je altijd iemand hebt voor ondersteuning. Iemand die jou kan 

vervangen als jij verhinderd bent.  

Al die activiteiten zitten bij Bert tot diep in zijn genen. Want, zo laat hij aan het eind van het gesprek 

weten, diverse activiteiten kun je ook op hoge leeftijd nog doen hoor. Het is altijd leuk om mensen te 

ontmoeten. Dat geeft hem veel voldoening. 

Bert wil het nu wat rustiger aan gaan doen. En dat is heel begrijpelijk met zo’n staat van dienst.          

Bert, dankjewel voor al die dingen die je voor ons hebt gedaan en bedankt voor het gezellige gesprek.  

Van 5 tot en met 25 

oktober kunnen 

rekeninghouders bij de 

Rabobank Amerstreek 

weer 5 stemmen 

uitbrengen op 

deelnemende 

verenigingen aan de 

Clubkas Campagne. 

Dit jaar doen we als 

KBO, afd. Teteringen, 

hier ook weer aan mee. 

 

rekeninghouders, 

waarvan de 

bankrekening begint 

met de cijfers 0150 – 

kunnen per rekening 5 

stemmen verdelen over 

de deelnemende clubs.     

Wij hopen dus op een 

groot aantal van de door 

onze leden uit te 

brengen stemmen te 

mogen rekenen! 

Noteer dus de 

stemperiode van 5 tot 

en met 25 oktober in uw 

agenda. 
 

Gerard Bastiaans, 

penningmeester 

Dat we voor bankzaken 

nog steeds “KBO 

Teteringen” heten en niet 

“SVT Teteringen” heeft 

een heleboel, maar 

vooral financieel erg 

goede redenen. 

Hoe meer stemmen een 

deelnemer krijgt, des te 

hoger wordt de bijdrage 

van de Rabobank aan die 

betreffende vereniging 

uit het totaalbudget van  

€ 150.000,00. 

De “stemgerechtigden”   

– waarschijnlijk de  

Willem-Jan in gesprek met Bert Verbruggen. 

http://www.svtteteringen.nl/
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Lang naar uitgekeken maar in 

goed overleg met ’t Web en 

de bingocommissie zijn we 

erin geslaagd om weer met 

46 personen te gaan bingoën.                           

Bij binnenkomst eerst de 

handen desinfecteren.                   

De deelnemers werden door 

vrijwilligers ontvangen en 

waarna ze zich gemeld 

hadden volgde een triage en 

werden zo naar hun plaats 

begeleid waar de koffie/thee 

werd geserveerd.                    

Even wennen aan de nieuwe 

indeling van de zaal en de 

sfeer weer als vanouds. 

De nieuwe opzet en de 

coronaregels werden door 

Joop uitgelegd. De bingo kon 

gaan beginnen. Mientje 

draaide de bingo ballen en 

Leny zorgde voor dat de 

nummertjes luid en duidelijk 

werden omgeroepen.            

In de pauze werden de 

consumpties rond gebracht en 

de lootjes voor de loterij 

werden aangeboden.           

Na de pauze weer gezellig 

bingoën en daarna werden de 

lootjes getrokken met 

natuurlijk weer leuke en 

aantrekkelijke prijzen. 

Het was weer een gezellige 

middag, iedereen hield zich 

aan het coronaprotocol en 

verliet op aangeven van de 

vrijwilligers de zaal met 

natuurlijk de 1,5 meter 

afstand. Het was een zeer 

geslaagde middag en de 

nieuwe opstelling van tafels 

en stoelen werd als zeer 

positief ervaren door onze 

bingoërs. 

            

         Onze volgende en laatste bingo van 2020 is op                                                                                       

                              woensdag 21 oktober    

         Aanvang 14.00 uur. Zaal is vanaf 13.15 open. 

                                                                                                      

Er zijn maximaal 46 zitplaatsen beschikbaar, om teleurstellingen 

te voor komen en wil je zeker zijn van een plaatsje bel of mail.  
 

Loes Szelech 076-5872319 loessnoek@ziggo.nl                            

Joop van der Made 0610873610 joopvdmade@kpnmail.nl  
 

Hartelijke groet, 

Joop van der Made     

 

 

 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:loessnoek@ziggo.nl
mailto:joopvdmade@kpnmail.nl
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Onze wekelijkse activiteiten in ’t Web       
 

maandag:   biljarten BCPO aanvang 13.00 uur 

dinsdag:     dames biljart aanvang 09.30 uur 

woensdag:  koersbal aanvang 09.30 uur 

vrijdag:       sjoelen 14.30 uur 
 

                                   

 

 

 
 

 

 

We missen u!  

 

Beste dorpsgenoten en goede bekenden van Park Zuiderhout. Hoewel het naar omstandigheden 

goed gaat in Park Zuiderhout, moeten we nog steeds veel fijne dingen missen. We missen de 

Levenskunstavonden, de themadiners, de eropuitjes, de mantelzorgcursus en een goed praatje op 

zijn tijd. We missen vooral ook u als bezoeker aan al deze mooie activiteiten. Park Zuiderhout is er 

voor de bewoners, maar zeker ook voor senioren in Teteringen!  

 

Alertheid en voorzichtigheid 

Maar … de huidige situatie vraagt nog steeds om enorme alertheid en voorzichtigheid. Helaas kunnen 

bezoekers van buiten Park Zuiderhout daarom ook de komende tijd nog niet deelnemen aan onze 

activiteiten. Ook de diensten in de kapel blijven slechts toegankelijk voor de bewoners van Park 

Zuiderhout.  

 

Weet ons te vinden 

We vinden dit erg jammer, maar het is niet anders. We koesteren de dingen die wél weer kunnen. Wat is 

het fijn dat bewoners weer bezoek kunnen ontvangen van hun naasten en anderen. Al is het op anderhalve 

meter afstand. Ook gaan onze service- en zorgverlening gewoon door. Mochten we u ergens in kunnen 

ondersteunen, laat het ons dan weten. We denken graag met u mee!  

 

Een warme groet vanuit Park Zuiderhout. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar en blijf gezond!  

 

Park Zuiderhout 

Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK in Teteringen.  

T. (076) 578 40 00 

E. serviceteam@parkzuiderhout.nl 

I. www.parkzuiderhout.nl 

 

 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:serviceteam@parkzuiderhout.nl
http://www.parkzuiderhout.nl/

