
 

                                                            Nieuwsbrief  juni  2021                       

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 

In te vullen door de bode 
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Afgelopen maand is het bestuur voor het 
eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar 
geweest. Door de pandemie was dat fysiek 
niet eerder mogelijk.  

 

 

 

  

  

 

   

 

 

                                                                                                                    

  
   

 

 

 

 

 

 

   
 

                                                                                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Van de voorzitter 
 

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

 

SV/KBO Teteringen heeft in 
besloten kring afscheid 
genomen van twee 
bestuursleden. 
 

Normaal gebeurt dit met de 
jaarvergadering maar die is er dit 
jaar niet.  
Deze twee bestuursleden hebben 
hier jarenlang hun energie 
ingestoken.  
Ietje heeft de reizen en 
bloemschikken onder haar hoede 
gehad en bij andere activiteiten 
heeft ze ondersteuning gegeven 
zoals bij de Sint en Kerstviering.  
 
Henk is op diverse activiteiten 
bezig geweest, zoals wandelen, 
fietsen, bingo, website en 
fotografie maar ook 
ondersteuning bij diverse andere 
activiteiten. 
 
Ietje en Henk bedankt voor 
jullie enorme inzet. 
 

 

Beste biljartvrienden, 
 

Er zijn wat versoepelingen gaande en dat houdt in dat je in ‘tWeb met 2 personen mag biljarten wel      

van tevoren reserveren 0765713579. De bar is nog niet open en er mag ook geen publiek aanwezig zijn.  

Kleine versoepeling maar voor de biljarters weer een mogelijkheid om te biljarten. 

 

Zo gauw als we weer de biljartcompetitie kunnen gaan spelen zal ik jullie daarover informeren.  
 

Joop van der Made 

 

Het is fijn om te zien hoe enthousiast de nieuwe 
bestuursleden zijn om aan de slag te gaan. Zittende en 
nieuwe bestuursleden vormen samen een goed team. 
We gaan aan de slag om ervoor te zorgen dat, zodra 
dat mogelijk is, de activiteiten weer kunnen worden 
opgepakt. Hopelijk kunnen we elkaar over enkele 
weken weer gaan treffen bij de verschillende 
activiteiten.  
De gedwongen stilstand door de pandemie moet 
worden omgezet in vooruitgang en waar nodig 
vernieuwing! Natuurlijk is de stem en de mening van de 
leden daarbij belangrijk. Leden hoeven zich zeker niet 
beperkt te voelen tot de ledenvergadering om invloed 
uit te oefenen of zijn/haar mening te laten horen over 
de diverse onderwerpen. Het bestuur staat open voor 
alle suggesties en ideeën om onze vereniging verder te 
ontwikkelen. 
De vakantieperiode staat weer voor de deur.             
De vooruitzichten zijn goed. Europa kijkt weer naar ons 
uit. Ook al is dat misschien met wat beperkingen. Ik 
hoop oprecht, dat iedereen de mogelijkheid krijgt om 
wat te ontspannen. Na zo’n lange tijd van het 
ondergaan van de pandemie zijn we daar met zijn allen 
hard aan toe. Of dat het nu een keertje uit eten betreft 
of dat het gaat om een verblijf op een 
vakantiebestemming maakt niet zoveel uit. Even alles 
vergeten en kunnen ontspannen is waar het om gaat. 
Dat wens ik u van harte toe deze zomer! 
 
Willem-Jan 
 

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

Beste leden voor de 5e keer dit jaar weer een Bingo maar dan via onze nieuwsbrief. 
Vul in de bovenstaande cirkels 5 getallen in de bingobal van      
1 t/m 70 en geef deze getallen voor 21 juni door aan          
joopvdmade@kpnmail.nl of bel na 17.00 uur naar 0610873610. 
Na 23 juni worden getallen gedraaid door Loes en Joop met 
onze bingomolen. 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. 
    
De winnende nummers van mei zijn        6      13      29       51      63              
                                                                                  
1e prijs   Dhr.   van Keulen                                                                                           
2e prijs  Mevr. Duivis                                                                                           
3e prijs  Dhr.   Dielissen                                                                                            Ben van Keulen                                                                                                                                                                                
                                                                                                                  
 

 Met hartelijke groet, Loes Szelech en Joop van der Made                                                                                                      
                                                                                                                         

     
 We mogen weer……. Onze boottocht op 21 juli naar Rotterdam gaat door. 
 
U stapt om 08.00 uur op in de bus die achter 
’t Web die voor u klaar staat en vertrekken 
om 08.25 uur. 
We rijden dan naar Lage Zwaluwe waar we 
09.15 uur inschepen waar de koffie/thee met 
iets lekkers voor u klaar staat en varen dan 
via Dordrecht Alblasserdam naar de havens 
in Rotterdam waar wij volledig worden 
geïnformeerd over het reilen en zeilen van 
de activiteiten in en rond de havens door 
onze ervaren kapitein. 
Om 12.30 uur wordt er een uitgebreide 
scheeplunch geserveerd. Genieten van het 
uitzicht en van de natuur maar ook zeker de 
Zwaantjesbrug en de hoogbouw op de kade. 
Rond 15.00 uur nog even een lekkere 
warme snack.  
Om16.30 meren we weer aan in Lage- 
Zwaluwe waar de bus gereed staat om ons na deze mooie dag weer naar Teteringen te brengen. 
 

Meer info en het inschrijfformulier in de nieuwsbrief van juli of op onze website 
www.svtteteringen.nl 
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