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In te vullen door de bode 
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                                                     Van de voorzitter 

 

Beste leden, 
Het intekenformulier voor onze reizen is door velen van jullie ingeleverd en daarvoor onze 
hartelijke dank. Hiermee gaan Rens en ik aan de slag. In de nieuwsbrief van april/mei (mits 
het reizen wordt toegestaan) kunt u zich definitief aanmelden voor de reis naar 
Giethoorn/Yakult. De andere reizen komen t.z.t in de nieuwsbrief. 
 

Ben je het intekenformulier vergeten in te vullen of aan je aandacht is ontschoten dat is geen 
probleem want het definitief aanmelden gaat altijd via de nieuwsbrief of onze website 
www.svtteteringen.nl  
 

Met vriendelijke groet, 
Joop van der Made 

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

 

Er mag weer iets meer, scholen gaan weer verder open. Er blijven nog veel beperkingen. Veel mensen 
hebben het zwaar. Eenzaamheid is een verborgen zwaar leed. Het goede nieuws is, dat het vaccineren 
wat beter verloopt dan in het begin. De prikcapaciteit is groter dan de aanvoer van vaccins.  
We willen graag weer bij elkaar komen. Velen kijken daar reikhalzend naar uit. 
De Huiskamer is op 23 februari alweer gestart. Kleinschalig en in 2 groepjes verdeeld. Uiteraard 
Coronaproef! Houd nog even vol! Doe voorzichtig en blijf gezond. Zoals u in deze Nieuwsbrief kunt 
lezen krijgen we weer het nodige verse bloed binnen het bestuur. Vers bloed met verse ideeën!         
We wensen ze veel succes en plezier bij de nieuwe uitdagingen die zij aangaan. In april willen we met 
deze nieuwe leden en aspirant-leden, die zich mogelijk deze maand nog melden, aan de slag. 
Hopelijk tot gauw. 
 
Willem-Jan Vermeulen 

Langzaam, veel te langzaam, komt de overwinning op Covid 19 naderbij.                        
We zien een klein lichtpuntje aan het eind van de tunnel. 
 

Tonnie Pellis is geboren en getogen en een 
rasechte Teteringse. Tonnie is Pur sang een 
vrijwilligster die op veel fronten haar steentje 
bijdraagt. Zij is erg betrokken bij verschillende 
organisaties in ons dorp en zet zich daar enorm 
voor in! Ze is een vrouw die niet graag op de 
voorgrond treedt, maar daarom vinden wij het 
belangrijk om haar wel op deze manier in het 
zonnetje te zetten, want dat verdient zij. Tonnie is 
al meer dan 30 jaar lid van SV/KBO Teteringen. 
Het bijzondere is dat ze al meer dan 50 jaar lid is 
van het Teterings kerkkoor zorgt op de repetitie op 
donderdagavond in de pauze voor een drankje. 

Ook na afloop is het nog even gezellig onder 
elkaar met een hapje en een drankje. Zij heeft het 
Jeu de Boules vanaf 1993 nieuw leven ingeblazen 
en dat begeleidt zij nog steeds! Na de afbraak van 
het oude Web stelde Tonnie haar huis open voor 
de spelers en verzorgde zij ze goed. Ze is ook 
nauw betrokken geweest bij de EHBO Teteringen. 
Bij het koersbal is ze ook                                                                                                                                     
altijd aanwezig en is daar                           
penningmeester van.                                                                         
Al met al is zij een actieve                              
vrouw en blijft alles met                                       
plezier doen                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 In gesprek met Tonnie Pellis, activiteitenbegeleidster Jeu de Boules 

 

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svtteteringen.nl/
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Onlangs ben ik benaderd met de vraag of ik interesse heb om plaats te nemen in het 
bestuur van SV/KBO Teteringen. Na een kennismaking met het huidige bestuur, heb ik 
besloten om me kandidaat te stellen.  
Hoewel ik in ons dorp voor veel leden geen onbekende ben, stel ik mij op verzoek van 
het bestuur via deze nieuwsbrief graag nog nader aan jullie voor.  
Mijn naam is Frans Damen, geboren en getogen in Teteringen en woonachtig op de 
Espakker. Getrouwd met Ineke. We hebben 2 kinderen, Bas en Femke en                      
4 kleinkinderen.                                                                                                             
Ruim 40 jaar ben ik werkzaam geweest in het speciaal onderwijs in Oosterhout.                                                                                                                         

In mijn vrije tijd ben ik jarenlang actief geweest bij DIA. Niet alleen als speler, maar ook als leider, trainer en 
bestuurslid. Daarnaast speel ik vanaf de oprichting bij FFFanders, de Teteringse carnavalsband.              
Na mijn pensionering ben ik het wat rustiger aan gaan doen door lekker te wandelen, te fietsen en als 
amateur-vogelaar veel te vertoeven in de natuur. 
 
 
 

Enige tijd geleden werd mij gevraagd of ik belangstelling had om het bestuur van 
SV/KBO Teteringen te komen versterken. Ik ben inmiddels met pensioen, maar toch nog 
regelmatig aan het werk bij Avans Hogeschool. Tot dan had ik nog niet van deze 
vereniging gehoord, maar na de informatie wat er in de vereniging allemaal te doen was, 
leek mij het leuk om me aan te sluiten.                                                                                              
Ik ben Yvonne Alewijnse en woon al sinds 1980 in Teteringen.                              
Geboren en getogen in Breda, maar woon met veel plezier in Teteringen.                      
Ik heb 2 kinderen en inmiddels ook 4 kleinkinderen. Elke woensdag pas ik op 2 kinderen 
en de rest van de week is gevuld met andere leuke dingen, zoals wandelen en golf 
spelen. Het leek me leuk om mij ook in Teteringen aan te sluiten bij een vereniging.    

Wat betreft de taken horen jullie nog later van mij waar ik me zoal mee bezig ga houden en ik vind het leuk 
om andere leden van de SV/KBO Teteringen te gaan ontmoeten. Het zal ongetwijfeld nog even duren, 
maar laten we hopen dat we elkaar in goede gezondheid gaan ontmoeten 
 
 

Zoals eerder geschreven is het onmogelijk om nu 
een ledenvergadering te houden. Voor de 
continuïteit moet het bestuur wel een aantal 
beslissingen nemen. In deze nieuwsbrief is het 
jaarverslag over 2020 van de secretaris 
gepubliceerd. Daarmee zijn de noodzakelijke 
stukken waarmee verantwoording wordt afgelegd 
aan de leden tot uw beschikking gesteld. Vragen 
kunnen uiteraard schriftelijk gesteld worden. Op een 
later tijdstip zal worden gekeken of het zinvol is om 
bijvoorbeeld in het najaar nog een ledenvergadering 
te organiseren. 

 

We hebben eerder een oproep gedaan om u te 
melden als u in dit bestuur uw bijdrage wil 
leveren. Gelijktijdig heeft het bestuur nieuwe 
kandidaten gezocht. In deze nieuwsbrief stellen 
zij zich aan u voor. 
Tot 1 april kunt u zich nog aanmelden bij het 
secretariaat om dit bestuur te komen versterken. 
Als er voor 1 april geen tegenkandidaten zijn 
aangemeld worden deze 4 kandidaten geacht 
met instemming van de leden te zijn gekozen. 
Het bestuur wenst u toe, dat we elkaar weer snel 

kunnen gaan ontmoeten. 
 
 
 

                                                  LEDENVERGADERING: 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Mijn naam is Marja de Been en ben 69 jaar oud. Ben sinds 2013 weduwe. Ik heb 2 
zonen en schoondochters en ook 2 kleinkinderen en de 3de is op komst. 
Ik organiseer al 20 jaar de reis, een maal per jaar, voor de Vrouwen van Nu voorheen 
KVO van  de regio Breda. 
Sinds vorig jaar help ik mee met het project Huiskamer Kom Erbij!, wat heel gezellig is 
op de dinsdagmiddag. 
Ik zit ook nog in het bestuur van gepensioneerde Rijkspolitie mensen, wat een grote 
vereniging is. 
Hopelijk kan ik bij de ouderen van Teteringen ook nog iets betekenen, door iets te 
organiseren of te helpen bij de activiteiten.  Groetjes Marja de Been 

 
 
 

 
Ik ben Hans Kalle en ben 67 jaar oud en sinds een jaar ben ik met pensioen. In 1989 
zijn wij in Teteringen gaan wonen. Vanaf 1976 heb ik in het onderwijs gewerkt eerst als 
leraar basisonderwijs en daarna als leraar en directeur in het Speciaal Onderwijs. 
Momenteel geniet ik samen met mijn vrouw Susan van de vrije tijd die we hebben en 
van onze kinderen en twee kleinzonen die vorig jaar geboren zijn. Ik houd van 
wandelen, fietsen, mountainbike en tennissen. Met onze camper maken we mooie 
tochten in en buiten Nederland. Als vrijwilliger ben ik verbonden aan de scholenstichting 
INOS en ben ik secretaris van een CPO-vereniging.  

 
 
 
 
 
 
 
Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 
 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat 
we het coronavirus tegen die tijd onder controle hebben,             
wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het einde 
van de zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in 
onze Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we er een echt 
feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, 
muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens 
centraal in Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek 
exposeren - en wellicht verkopen? Meld u dan aan voor een 
kraampje via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 
 

Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, 
bel dan naar Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66.  
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert 
KBO-Brabant een inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich 
nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met allen die zich hebben 
aangemeld Doe mee! 
  

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
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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 19 maart door aan Joop. joopvdmade@kpnmail.nl of bel na 
17.00 uur naar 0610873610                                                                                           
Na 21 maart 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. 
 
Even wennen maar toch al ruim 25 deelnemers aan onze bingo in de nieuwsbrief van februari en de 
winnende nummers zijn 17-18-27-47-70 
 
Met als winnaar van onze nieuwsbriefbingo van februari Mevr. Conny v.d.Heijden.                                        
Loes en ik hebben bij Conny de eerste prijs thuis overhandigd. 
 
De 2e prijs was voor Frank van de Poll                                                                 
De 3e prijs as voor Coby van de Poll 

 
Met een prachtig uitzicht bij Coby en Frank 

      
                    
       
 

 
 
 
 
 

 

Wat een toeval 2e prijs voor Frank van Poll 3e prijs voor Coby van Poll                  
                                     
 
Met hartelijke groet, Loes Szelech en Joop van der Made 
 

1e prijs Conny v.d. Heijden                                            

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:joopvdmade@kpnmail.nl
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Jaarverslag over 2020 
 

Terugkijkend naar het afgelopen jaar is het Covid 19 wat de klok heeft geslagen. De impact op onze 
vereniging en onze leden is enorm. Hoop en een vaccin zijn de ingrediënten die ons uit deze pandemie 
moeten halen. Dit jaarverslag geeft in detail het afgelopen jaar weer. Laten we hopen, dat het oude 
normaal weer snel terugkeert. 
 

Willem-Jan Vermeulen 
 

Bestuur: 
 

Willem – Jan Vermeulen  voorzitter 
John Adriaansen  vice voorzitter 
Gerard Bastiaans  penningmeester 
Rens Aben   secretaris (leden administratie correspondent voor bladen) 
Ietje Cornelissen  bestuurslid (reizen) 
Joop van der Made  bestuurslid (reizen, facebook en website) 
Henk Damen   bestuurslid (websitefoto’s) 
Piet van Leijsen  bestuurslid (verspreiding nieuwsbrief en blad ONS) 
 
Joop van der Made en John Adriaansen hebben zich teruggetrokken uit het bestuur. 
 

De nieuwsbrief, website, facebook, reizen en ondersteuning bij diverse activiteiten blijft Joop nog wel doen.  
  
In 2020 is het aldus samengestelde bestuur 4 keer bijeengeweest. 
 

In 2020 hebben zich 4 nieuwe bestuursleden aangemeld, t.w. Marja de Been, Yvonne Alewijnse, 
Frans Damen en Hans Kalle. 
 

Rooster aftredende bestuursleden: 
 

2020  Gerard Bastiaans en Piet van Leijsen, zij hebben aangegeven de volgende periode           
          weer zitting te nemen in het bestuur. 
2021 Willem- Jan Vermeulen (voorzitter), Henk Damen en Ietje Cornelissen. 
  
2021 Henk Damen en Ietje Cornelissen nemen afscheid van het bestuur. 
 
 

In 2020 is het aldus samengestelde bestuur 4 x bijeengeweest. 
In 2020 is het bestuur en activiteiten commissies 1 x bijeengeweest. 
In 2020 4 maart hebben we nog net de jaarvergadering kunnen doen.  
 
Leden bestand; 
 
19 februari 2021 aantal 356 leden 

 
Helaas hebben we in 2020 afscheid genomen van Rosa de Waele (oud-bestuurslid) en                          
Peter van den Bemt (activiteitenbegeleider). Ze zijn ons helaas ontvallen. 
 
Rosa de Waele (†) was al meer dan 30 jaar bestuurslid voor SV/KBO Teteringen                                      
(toen nog KBO Teteringen).  
 

Peter van den Bemt  (†) was betrokken bij diverse activiteiten.  
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Geplande activiteiten 2020; 
 
-Dames biljarten op de dinsdagmorgen, hier kunnen nog wat leden bij. 
-Herenbiljart op maandagmiddag heeft een wachtlijst. 
-Jeu de boules dinsdag van 10.00-12.00 uur kunnen altijd leden bij. 
-Handwerken. 
-Vrij biljarten op de dinsdagmiddag wordt druk bezocht. 
-Koersbal op woensdag en donderdag, op donderdag kunnen er nog leden bij. 
-Fietstochten vanaf ’t Web 30 april 13.30 uur vrije aanmelding (Henk Damen) 
-Sjoelen op vrijdagmiddag goed bezet maar er kunnen nog leden bij. 
-Bingomiddagen. 
-Bloemschikken. 
-Reizen 2 of 3x per jaar. 
-Fietstocht Meerseldreef 7 mei. 
-Musical Scala. 
-Sinterklaasfeest. 
-Kerstviering. 
-Nieuwsbrief wordt 11 keer per jaar uitgebracht, eindredacteur Joop van der Made 
-Rens Aben doet plaatsing in de Allerlei en de Bode Breda 
 

Gezien dat we te maken hebben met het corona virus zijn bijna alle activiteiten vanaf maart 2020 komen te 
vervallen ondanks de protocollen die we voor diverse activiteiten hadden gemaakt. In enkele gevallen 
hebben we nog een activiteit kunnen doen, zoals 1x volledige bingo 70 personen en 2x een bingo volgens 
de richtlijnen corona met 42 personen, biljarten is nog een aantal keren doorgegaan en één reis met de 
Zilvermeeuw, de markroute. Ook het sjoelen is nog een aantal keren doorgegaan maar dit hebben we ook 
stilgelegd evenals de andere activiteiten omdat wij het als bestuur niet verantwoord vonden in het belang 
van ieders gezondheid om hiermee door te gaan. Hopelijk kunnen we over enkele maanden weer 
voorzichtig opstarten met onze activiteiten. 
 

-Belasting invullers  G. van Gastel en J. Mertens 
-Ouderen adviseur  Ietje Cornelissen 
-Help desk tablet Ria van Merkenstein 
 

Reizen; 
 

Ietje Cornelissen en Joop van der Made organiseerden de reizen 2020. 
Rens Aben volgt Ietje op en gaat samen met Joop de reizen organiseren in 2021 
 

Bijna alle reizen zijn geannuleerd in 2020 vanwege het Covid 19 virus (corona virus), 
één reis is doorgegaan en dat is de rondvaart met de zilvermeeuw, natuurlijk volgens de richtlijnen van het 
RIVM. Dit was een gezellige ontspannen dag met natuurlijk prachtig weer. 
Hopelijk kunnen we in 2021 weer een aantal gezellige reizen maken, maar dit is wel afhankelijk hoe het is 
gesteld met het corona virus. 
 

Afsluiting; 
 

We sluiten dit jaarverslag af met het uitspreken van onze dank voor uw in ons gestelde vertrouwen 
en hopen u weer zo gauw mogelijk te zien bij een van onze activiteiten. 
Daarnaast willen wij onze dank uitspreken aan allen die zich voor het werk van de  
SV/KBO Teteringen geheel belangeloos hebben ingezet. 
 

Namens bestuur: 
Rens Aben, secretaris  
 

http://www.svtteteringen.nl/

