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In te vullen door de bode 
 

Naam………………………………. 
 

Adres……………………………….
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                                       Van de voorzitter 
 

 
Al onze activiteiten zijn voorlopig uitgesteld. 
 
In de nieuwsbrief van februari komen wij erop terug met dan naar ik hoop op meer verruiming 
van de lockdown zodat we langzaamaan onze activiteiten weer kunnen gaan opstarten. 
 
Om de woorden van Koning Willem-Alexander te gebruiken   de zon gaat weer schijnen 
                                                                                                  het licht zal weer komen.  
 
 
Alle commissies wensen u een voorspoedig en gezond 2021  
 

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

 

We zitten nog midden in een lockdown en hebben daar dus genoeg tijd voor. 
2020 was een bijzonder jaar zoals niemand dat ooit eerder heeft meegemaakt.         
Alhoewel er nu een lichtpuntje is met de beschikbaarheid van de vaccins zijn we in 2021 
nog niet van deze pandemie af. Het valt blijkbaar nog niet mee om iedereen, die dat wil, een 
prik te geven. Onze overheid heeft daar meer tijd voor nodig dan de omringende landen.  
Het vraagt dus ook in het nieuwe jaar opnieuw om geduld. Maar langzaamaan zal 
Nederland weer opengaan. We snakken ernaar. 
Ook SVT ziet zich voor dilemma’s geplaatst. We hebben dit jaar 4 nieuwe bestuursleden 
nodig, die normaal gesproken tijdens de ledenvergadering worden aangesteld.                  
De verwachting is, dat we voorlopig geen ledenvergadering kunnen organiseren.         
Omdat er nog geen zicht op is wanneer we een ledenvergadering kunnen houden willen we 
niet wachten tot die vergadering, maar gaan we met de nieuwe aspirant-leden alvast aan de 
slag om ze in te werken. We zullen ze dan ook aan u voorstellen. Als u interesse heeft om 
ons te komen versterken bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via de link 
“contact” op onze website of telefonisch bij 1 van onze bestuursleden. 
In de maand december hebben verschillende organisaties iets georganiseerd voor de 
mensen die wel wat extra aandacht in deze moeilijke tijden kunnen gebruiken. Het is 
hartverwarmend en doet ons goed in een tijd waarin de mensen alleen maar meer opstandig 
lijken te worden. Het verzet tegen de overheid neemt snel toe. Kritisch zijn is goed, maar 
vernielen uit onvrede keuren we af! 
Laten we hopen dat we snel weer aan de slag kunnen met al onze activiteiten.  
Daarom: hou vol en blijf gezond. Hopelijk zien we elkaar snel weer!  
Blijf gezond! 
 
Willem-Jan Vermeulen 
 

Rond de jaarwisseling blikken de meeste mensen terug op het afgelopen jaar.  
 

http://www.svtteteringen.nl/
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                            Piet van Leijsen in gesprek met Mientje van Oosterhout 

Als in de vrijwilligers kringen 

bij onze senioren vereniging 

vereniging de naam ‘Mientje’ 

valt weet iedereen over wie 

het gaat. Zij is wel de meest 

onopvallende vrijwilliger van 

onze vereniging, het lijkt of 

ze bij de activiteit hoort maar 

ze is gewoon vrijwilliger, 

zonder poespas is ze 

aanwezig en doet wat er 

verlangd wordt. 

Zij was ook degene die 

bereid was om tijdens de 

vakantie, als ’t Web gesloten 

was, aanwezig te zijn om de 

leden van BCPO (Biljart 

Club Pastoor Oomen; 

vernoemd naar de oprichter) 

van een natje en droogje te 

voorzien omdat die in de 

vakantieperiode graag door 

wilden biljarten, haar man 

was n.l. ook wedstrijdleider 

van die club tot zijn 

overlijden in 2017. 

 

Dat vrijwilligers bijna nooit 

bij één vereniging actief zijn 

blijkt ook bij Mientje, het toko 

winkeltje in Park Zuiderhout 

wordt door haar 2 keer per 

week bemand. Ze doet 

vrijwilligers werk bij 

activiteiten daar van de 

zonnebloem en het Park 

zelf.                                                                                               

Ze was betrokken bij het 4 

jaargetijden project van de 

parochie. Ook coördineert ze 

de jaarlijkse collectes van 

hartstichting en 

brandwonden, maar haar 

langste activiteit was de 

plaatselijke E.H.B.O, ze was 

daar 43 jaar intensief bij 

betrokken, bij de 

avondvierdaagse 

bijvoorbeeld en alle andere 

georganiseerde activiteiten 

in ons dorp, waar veel 

mensen samen kwamen, zij 

was daar altijd met enkele 

afgevaardigden aanwezig 

om, als er zich kleine 

‘ongelukjes’ voordeden, 

deskundig in te grijpen. 

 

Ze is zeker niet van plan te 

stoppen, het is al een deel 

van haar dagelijkse invulling 

geworden al gaat ze, ook 

vanwege haar leeftijd, 

enkele activiteiten wat 

verminderen maar ze vindt 

het werk allemaal erg leuk 

en doet het heel graag, ze 

heeft daardoor veel contact 

met oude bekenden maar 

leert zelfs ook nog jongeren 

kennen. Het alternatief, wat 

ze zeker niet wil, is alleen 

thuis zitten. Met haar 

autootje is ze heel mobiel en 

al velen weten het; ‘autootje 

weg= Mientje niet thuis’.  

Bedankt voor dit gesprek 
Mientje, blijf alles met plezier 
doen, we zullen je dan zeker 
nog dikwijls, in jouw 
hoedanigheid als vrijwilliger, 
ontmoeten 

http://www.svtteteringen.nl/
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BINGO VIA DE NIEUWSBRIEF 
 

Beste leden voor het eerst, dit jaar een Bingo maar dan via onze nieuwsbrief. 
Vul in de onderstaande kolom 5 getallen in de bingobal van 1tot en met 50 en geef deze 5 getallen       
voor 20 januari door aan Joop. joopvdmade@kpnmail.nl of bel na 17.00 uur naar 0610873610          
Na 25 januari worden getallen gedraaid door Loes, Rens en Joop met onze bingomolen. 
De eerste 3 deelnemers die alle getallen goed hebben krijgen een leuke prijs.  
De winnaars worden in de volgende nieuwsbrief vermeld. 
 

 

   

    

 

Uitleg Bingo: 
We gaan de bingo ballen draaien. Na b.v. 15 keer gedraaid te hebben valt de eerste bingo na b.v. 
21 keer draaien de volgende bingo, dit doen we zo tot we 3 winnaars hebben. 
Succes en veel plezier. 
 

Met hartelijke groet, 
Joop van der Made                                 
 

 

CONTRIBUTIEBETALING 2021. 
 
Zoals ik al in de Nieuwsbrief van november aankondigde zal de contributie-inning voor 2021 plaats 
vinden op 22 januari, daags na de betaling van de AOW. 
 
Ik wijs u er nogmaals op dat deze € 24,00 per persoon bedraagt. 
 
Bij de leden, die een incassomachtiging aan ons gegeven hebben, zal dit bedrag automatisch 
worden afgeboekt volgens het verhoogde bedrag. 
 
De leden, die zelf een doorlopende incassomachtiging hebben gegeven aan hun bankrelatie, 
worden vriendelijk, maar natuurlijk dringend verzocht om het bedrag van die machtiging voor 22 
januari op te hogen naar € 24,00. 
 
En dan maar hopen en bidden dat we spoedig in het nieuwe jaar onze activiteiten weer met 
verenigde moed op kunnen pakken. Zo gauw als dit toelaatbaar is, zullen we als bestuur met de 
leden van de activiteitencommissie en in overleg met ’t Web bekijken of een soort “inhaalactie” tot 
de mogelijkheden behoort. 
 
Gerard Bastiaans, penningmeester. 
 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:joopvdmade@kpnmail.nl
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De allerbeste wensen 
 
Park Zuiderhout wenst alle leden van SVT Teteringen een goed en gezond 2021!  
Een jaar waarin er weer meer mogelijk wordt en we weer meer samen kunnen zijn.  
 
We zien er naar uit … 
… u in het nieuwe jaar weer te ontmoeten als bezoeker van bijvoorbeeld een themadiner, een 
eropuitje of een Levenskunstavond. Park Zuiderhout is er voor de bewoners, maar zeker ook voor 
senioren in Teteringen! Helaas is het nog niet zover. De activiteiten en horeca van Park 
Zuiderhout zijn nu helaas nog niet open voor mensen buiten Park Zuiderhout. Ook de diensten in 
de kapel blijven slechts toegankelijk voor de bewoners van Park Zuiderhout. Op onze website is 
altijd een actuele stand van zaken te vinden op www.parkzuiderhout.nl/corona.  
 
Weet ons te vinden 
We vinden dit erg jammer, maar het is niet anders. We koesteren de dingen die wél weer kunnen. 
Al is het op anderhalve meter afstand. Onze service- en zorgverlening gaan 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/
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