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In te vullen door de bode 
 

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

  Beste leden, helaas voorlopig nog geen activiteiten 
 

                   

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

 

Ik heb nooit beseft dat een lichtpuntje zover kon schijnen. Die tunnel is veel langer dan 
gedacht. Het lichtpuntje laat alleen zien dat er daadwerkelijk een eind is aan deze tunnel.   
Maar hoever is dat nog….. 
Iedereen “heeft het een beetje gehad met Corona”. En dat is begrijpelijk. 
De mensen die het meest op de trom slaan krijgen de meeste aandacht. Die zijn dan de groep, 
die het het zwaarst heeft. 
Ouderen zijn niet zo gewend om op die trom te slaan en worden dus niet zo gehoord.          
Maar het leed en de eenzaamheid is daarom niet minder. De laatste verlengingen van de 
overheid hebben onze hoop om na Pasen weer te starten neergeslagen. 
Het bestuur komt volgende week bijeen om te kijken wat er wel kan!                                                 
De nieuwe leden brengen hopelijk ook weer nieuwe ideeën mee. En nieuwe energie.  
Laten we hopen dat we elkaar gauw weer kunnen gaan zien. Daar is grote behoefte aan. 
Gelukkig is de Huiskamer op dinsdagmiddag weer begonnen. Kleinschalig, dat wel. Maar u 
kunt zich aanmelden. Het is absoluut coronaproof. 
Voor nu wenst het hele bestuur u veel sterkte. 
 
Willem-Jan 
    

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

Beste leden voor de 3e keer dit jaar weer een Bingo maar dan via onze 
nieuwsbrief 
Vul in de onderstaande kolom 5 getallen in de bingobal van 1 t/m 70 en geef 
deze getallen voor 17 april door aan Joop. joopvdmade@kpnmail.nl of bel na 
17.00 uur naar 0610873610 Na 19 april worden getallen gedraaid                
door Loes en Joop met ons bingo apparaat. 
De deelnemer die als eerste alle getallen goed heeft krijgt een leuke prijs.  
De winnaars nr. 1,2 en 3 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. 
 
Onze maandelijkse bingo maar toch al ruim met 25 deelnemers aan onze bingo in de nieuwsbrief                  
en de winnende nummers van maart zijn 4-19-20-30-48 
 
Met als eerste winnaar van onze nieuwsbriefbingo Mia van Lit.   
 
 
              1e-  2e en 3e prijs                        1e prijs                                                                                  

                                                                                               
Loes en ik hebben bij de winnaars thuis de        
prijzen overhandigd. 
 
De 1e prijs is voor Mia van Lit 
 
De 2e prijs is voor Annelies Damen  
 
De 3e prijs is voor Mevr. van Drunen 
 
 
 
Met hartelijke groet, Loes Szelech                           
en Joop van der Made  
           
     

 

http://www.svtteteringen.nl/
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De Huiskamer  

 

Voor de komende 2 weken zijn er nog plaatsen vrij voor een bezoek aan de Huiskamer.                                    
U bent welkom in 2 groepjes van 4 van 13.45 tot 14.45 uur of van 15.15 tot 16.15 uur.                              
Onze spelregels - U bent alleen welkom als u klachtenvrij bent. -Bij binnenkomst een mondkapje 
dragen en uw handen te ontsmetten. - We houden minstens 1,5 meter afstand van elkaar. –  
Vooraf opgeven is noodzakelijk.  
U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar: johan.weijters@planet.nl                                        
of te bellen met tel.: 06 - 12 92 11 18. U geeft aan op welke datum en welk tijdstip u wilt komen. 
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld (8 per middag (2 x 4) is het 
maximum).        
 
Vóór 6 april hoort u meer van ons. 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Loes is een geboren en getogen Teteringse. 
Loes is getrouwd met Henk Szelech              
en zij hebben samen een zoon Tim.              
De man van Loes, Henk Szelech is bij 
iedereen bekend van Baronie TV van zijn 
carnavalsreportages over Teteringen.        
Loes is lid vanaf 4 januari 2016 van SV/KBO 
Teteringen. Loes is één van de vrijwilligers van 
onze bingomiddagen. 
 
Een bingo organiseren is niet alleen de 
balletjes laten rollen, maar er zit veel meer 
achter om zo’n middag te laten slagen.         
De zaal moet in orde gemaakt worden en er 
moet rekening gehouden worden met de 
corona regels.                                                
De balletjes controleren of ze wel allemaal 
aanwezig zijn, dit is zeer belangrijk!  
  
Er gaat heel wat vooraf eer je alle prijzen bij 
elkaar hebt om een bingomiddag te laten 
slagen. Een dag voor de bingo doet Loes nog 
alle boodschappen. Deels worden de 
bingoprijzen gekocht maar Loes gaat ook op 
pad om prijzen bij sponsoren los te krijgen 
daarom mogen deze sponsors best genoemd 
worden, zoals de landwinkel “Bij Snoek” aan 
de zwarte dijk 2 in Teteringen,                       
de Jumbo Teteringen,  Aarts bloemen 
Teteringen, Apotheek Teteringen  en 
Snoeren Schoenen Teteringen. 
 

Als de dag daar is dat we gaan bingoën neemt 
Loes samen met Els Damen plaats achter de 
tafel van waaruit de bingokaarten worden 
uitgedeeld na betaling van € 5,00.                
Op het toneel zitten Lenie Verbruggen 
(Presentatrice) en Mientje van Oosterhout 
(draaister van de bingo ballen). 
Loes houdt ook toezicht op welke prijzen er 
staan voor iedere ronde en deze worden 
netjes gesorteerd op de tafels gepresenteerd. 
En als klap op de vuurpijl de loterij met 
prachtige prijzen. Als ik iets leuk zie voor een 
prijsje tijdens de loterij gaat dit weer bij andere 
prijzen en een bloemetje erbij is ook altijd leuk 
en de bonnen van de sponsors worden 
verloot. Wij hopen toch om binnenkort weer te 
beginnen met onze bingomiddagen, maar 
hierover wordt u geïnformeerd via de 
nieuwsbrief. U kunt alvast wel de 
bingonummers invullen die ieder maand in 
deze nieuwsbrief staan, toch een beetje 
spanning. 
 
Bingo is spanning en sensatie, wanneer valt 
de bingo dat is de vraag. Nog maar één 
nummertje, wachten en wachten maar waar 
blijft mijn laatste nummertje! Jammer de buren 
hebben bingo en roepen dit uit volle borst door 
de zaal. Nu de kaart nog even controleren of 
het geen valse bingo is anders moet je een 
liedje zingen. Wij hopen jullie weer gauw te 
zien op onze bingomiddagen en blijf gezond. 
 
Rens Aben 
 

 

          In gesprek met Loes Szelech-Snoek, activiteitenbegeleidster Bingo. 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/

