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      Van de voorzitter 
 

  Al onze activiteiten voor de maand mei gaan helaas nog niet door, maar er gloort weer licht 
  aan de horizon. Houd vol en laat je niet ontmoedigen.  
 

  De reis naar Giethoorn wordt verplaats van 26 mei naar 15 september zie info op pagina 3 

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

 

Het beheerst ons leven alsof er niets 
anders meer is. Een maand geleden wisten 
we dat de vaccinatie ons uit deze pandemie 
moest gaan redden. Maar wanneer? 
Nu ziet het er al beter uit, al zijn we er nog 
niet. De meesten van ons hebben inmiddels 
een vaccinatie ontvangen. De komende 
weken krijgen we veel meer vaccins, 
waardoor er echt tempo gemaakt kan gaan 
worden met het prikken. De eerste 
versoepelingen zijn een feit. Toch moeten 
we voorzichtig blijven. Ook van dichtbij 
hebben we weer gezien, dat mensen 
besmet raken.  
 

Het bestuur komt, in de nieuwe 
samenstelling, voor het eerst bijeen. 
Omwille van de veiligheid waren eerdere 
afspraken afgezegd. We hopen binnenkort 
weer te kunnen starten met onze 
activiteiten. Daarbij nemen we alle 
veiligheidsmaatregelen in acht. Want we 
zijn zo gauw geneigd de risico’s te vergeten 
als we weer gezellig bij elkaar mogen 
komen.  
Denk eraan: de vaccinatie is geen garantie!    
We lopen nog steeds een (klein) risico op 
besmetting. Laten we op elkaars 
gezondheid letten!! 
We houden u op de hoogte van de 
komende ontwikkelingen en hopen u 
allemaal snel weer te zien! 
 

Willem-Jan 
 

KASCONTROLE 2022. 
 

Elk jaar vindt er een kascontrole plaats op het 
adres van de penningmeester. 
Deze commissie bestaat uit twee leden, 
waarvan elk jaar de “oudste” vervangen wordt 
door een nieuwe. Normaal wordt bij 
gelegenheid van de jaarvergadering 
gevraagd wie zich beschikbaar wil stellen om 
de opengevallen plaats in te vullen. 
 

Het ziet er nu naar uit dat er dit jaar geen 
algemene ledenvergadering gehouden zal 
kunnen worden; de gebruikelijke procedure 
kan dus niet gevolgd worden. 
Zoals ik al heb aangegeven is de controle dit 
jaar gedaan door Gea Mannien en Netty 
Braspenning. Gea “zat” voor het tweede jaar, 
en moet dus vervangen worden. 
Ik roep dan ook langs deze weg eventuele 
vrijwilligers op om zich te melden. Dat hoeft 
niet meteen, maar graag wel uiterlijk in 
september/oktober. 
 

De controle gebeurt elk jaar bij mij thuis. 
Mocht vervoer een belemmering zijn om je 
aan te melden, dan ben ik graag bereid om je 
op te halen en na controle weer thuis af te 
zetten. 
Om elke vorm van onpartijdige selectie uit de 
aanmeldingen te vermijden, stel ik voor dat 
eventuele kandidaten zich aanmelden bij het 
secretariaat (het adres staat onder aan elke 
pagina van elke nieuwsbrief). De secretaris 
maakt dan een keuze uit de aanmeldingen, 
en geeft zijn keuze door aan mij. 
 
Gerard Bastiaans, penningmeester. 
 

Elke dag hebben we het 
over Corona. 

http://www.svtteteringen.nl/
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Bert Verbruggen koninklijk onderscheiden!                      Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Onder andere vanwege zijn jarenlange en zeer actieve bijdrage aan onze vereniging is   

Bert Verbruggen door Koning Willem-Alexander onderscheiden. Op 27 april 2021 reikte 

Burgemeester Paul Depla het lintje uit aan Bert. 

Ondanks de Corona maatregelen, 

waarbij de nodige afstand gehouden 

moest was het toch een heel feestelijk 

moment. Enkele belangstellenden waren 

toevallig in de straat op het moment dat 

de Burgemeester van Breda Paul Depla 

in Teteringen was om Bert Verbruggen 

de onderscheiding te overhandigen. De 

overhandiging was uiteraard buiten, dat 

vanwege het lekkere weer goed uitpakte. 

Enkele familieleden en vrienden konden 

de uitreiking meemaken en op ruime 

afstand Bert feliciteren. 

Bert Verbruggen is sinds 1 januari 1990 lid van SVT/KBO-Teteringen. Hij heeft in het bestuur 

gezeten, maar de meeste leden kennen hem, omdat hij zoveel activiteiten organiseerde. Jaarlijks 

organiseerde hij busreizen, het kerstdiner, de Josefviering en de Feestdag. Dankzij Bert was er 

iedere week weer koersbal en biljarten. In de zomer organiseerde Bert iedere donderdag een 

fietstocht. 

Samen met ‘Zorg voor Breda’ en ‘Coalitie Erbij’ heeft Bert een wandelgroep opgezet voor 

ouderen. Hij was toen zelf al niet meer de jongste (toen 79 jaar oud), maar wandelde wekelijks 

voorop en bedacht weer nieuwe routes voor de steeds groeiende groep enthousiaste wandelaars. 

De wandelingen eindigden steevast, met een kopje koffie in ’t Web, waarmee bewoners van 

Teteringen structureel met elkaar in contact komen en gezond en gezellig met elkaar bezig zijn. 

Al jaren zijn Bert en zijn vrouw Lenie toegewijde vrijwilligers op Park Zuiderhout. Bert’s werk voor 

de biljartclub zorgde achttien jaar voor plezier en fijn samenzijn. Hij organiseerde twee keer per 

week een biljartcompetitie voor bewoners van het Park en nam vele andere vrijwilligerstaken op 

zich. Bert wordt een stille kracht genoemd die mensen veel geboden heeft en zelf niet prat gaat op 

wat hij allemaal doet. Hij heeft veel sociale contacten tot stand gebracht en heel veel betekent 

voor de bewoners van Park Zuiderhout. 

In 2007 startte hij, samen met een instructeur van KBO-Brabant een computer cursus voor 

ouderen. Bert regelde tien computers, een ruimte op Zuiderhout en had vijf instructeurs gevonden, 

zodat er drie keer per week een cursus kon worden gegeven. Tot 2014 zijn in totaal 600 ouderen 

(religieuzen, bewoners van Park Zuiderhout en mensen uit Teteringen) geholpen om met de 

computer enigszins vertrouwd te raken. 

De voordracht voor de Koninklijke onderscheiding is, door: Zorg voor elkaar Breda, Park 

Zuiderhout, maar zeker ook door KBO-SVT Teteringen, van harte ondersteund. 

  

http://www.svtteteringen.nl/
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Overzicht RVIM       Het verplaatsen van de busreis op 26 mei 

Sinds maart 2020 heeft de 
COVID-19 epidemie grote 
gevolgen voor de 
Nederlandse samenleving.  
 

Zowel het virus, als de 
bijkomende maatregelen 
treffen de hele bevolking. 
De gevolgen hiervan 
verschillen voor kinderen, 
jongeren, volwassenen en 
ouderen. 
 
Weinig verlichting tijdens 
versoepeling. 
 
In de periode met 
versoepeling van de 
maatregelen, voelden 
ouderen zich uit angst 
voor besmetting nog 
steeds niet vrij om alles te 
doen wat ze zouden 
willen. Aan de ene kant 
gaven de versoepelingen 
ouderen perspectief en 
hoop. Aan de andere kant 
voelde het hervatten van 
activiteiten en sociale 
contacten voor veel 
ouderen als het nemen 
van een groot risico. Daar 
waar jongeren en minder 
kwetsbaren het ‘normale’ 
leven weer konden 
oppakken, had een deel 
van de ouderen het gevoel 
dat dit niet voor hen gold 

 

Onduidelijk of ouderen 
harder geraakt worden dan 
andere leeftijdsgroepen 
 

Het is onduidelijk of 
thuiswonende ouderen 
meer last hebben van de 
maatregelen dan andere 
leeftijdsgroepen. De 
maatregelen om de 
epidemie te bestrijden 
raken namelijk mensen van 
alle leeftijden. Het is wel 
mogelijk dat ouderen de 
invloed ervan als 
negatiever ervaren. Door 
de oproep van de overheid 
om ouderen niet te 
bezoeken met 
kleinkinderen, lopen 
sommige ouderen 
bijvoorbeeld visite mis. 
Wanneer andere (sociale) 
activiteiten ook wegvallen 
door de maatregelen kan 
de dagstructuur afnemen. 
Dat heeft negatieve 
gevolgen voor de ervaren 
kwaliteit van leven van 
ouderen. Tegelijkertijd zijn 
er aanwijzingen dat ook 
andere leeftijdsgroepen, 
zoals jongeren, veel last 
hebben van de 
coronamaatregelen. 
Jongeren voelen zich ook 
eenzamer dan voor de 
COVID-19 epidemie.  
Voor zowel jongeren als 
ouderen is er sprake van 
verschraling van het 
sociale leven. 
 
 

In de kolommen hiernaast 
een overzicht van wat wij als 
ouderen ervaren volgens de 
gegevens van het RVIM. 
 
Zolang er nog geen positief 
reisadvies is kunnen en 
mogen wij de geplande reis 
naar Yakult en Giethoorn 
niet door laten gaan. 
 
Er hadden al meer dan 
40 reizigers ingetekend voor 
deze mooie reis naar 
Giethoorn. 
Wij als reiscommissie hadden 
alles in kannen en kruiken de 
bus was gereserveerd en de 
locatie zoals Yakult en 
Giethoorn hadden wij voor U 
al gereserveerd. Eveneens 
het lekkere diner ter afsluiting 
voor wat een mooie dag zou 
gaan worden.  
 

De dagtocht naar Giethoorn 
en Yakult is in overleg met 
Brabant Expres verplaats 
naar 15 september 2021 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Hartelijke groet, 
 
Joop en Rens 
 

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

Beste leden voor de 4e 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 19 mei door aan Joop. joopvdmade@kpnmail.nl  of bel na 17.00 uur 
naar 0610873610. Na 20 mei 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 maart zijn     7      15      23       35      62 
 
  

De prijzen zijn door Loes en Joop bij de winnaars thuis overhandigd. 
 

1e  prijs: Corry Gelens ---- 2e prijs: Annie Dielissen --- 3e prijs: Antoon Broeders                                                                                                                                                                                      
 

Met hartelijke groet, Loes Szelech en Joop van der Made  
          
 
 

 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:joopvdmade@kpnmail.nl

