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In te vullen door de bode 
 

Adres………………………………. 
 

Naam……………………………….

. 

. 

  

                                                                                                     
 

Eindelijk zijn we bij het einde van de tunnel 
aangekomen. Wat hebben we hier met zijn allen naar 
uitgekeken! We kunnen weer aan de gang met de 
activiteiten. Verschillende activiteiten zijn alweer 

begonnen. Maar we zijn nog niet van Corona af. Voor ons, als 
bestuur staat de veiligheid van onze leden voorop. Daarom hanteren 
we ook de komende tijd de regels, zoals de overheid die hanteert. 
Dat betekent kortweg dat we kunnen versoepelen als iedereen in het 
gezelschap immuun is voor Corona! 
In 3 gevallen voldoet u aan bovenstaande: 

1. U toont het bewijs, dat u volledig bent gevaccineerd en de      
2e vaccinatie tenminste 2 weken geleden is 

2. U toont een negatieve uitslag van een test waaruit blijkt, dat u 
niet meer dan 40 uur geleden negatief bent getest 

3. U toont een bewijs, dat u de afgelopen 6 maanden bent 
hersteld van Corona 

In alle andere gevallen mag er niet versoepeld worden en blijft de   
1,5 meter en het mondkapje zoals voorheen gehandhaafd. 
Het bestuur respecteert de keuze als iemand ervoor kiest om niet 
ingeënt te worden en we verwachten dat iedereen ook respecteert 
dat het bestuur bovenstaande maatregelen handhaaft om onze leden 
te beschermen tegen dit verschrikkelijke virus. 
We mogen deze zomer onze activiteiten in het web door laten 
gaan om de gemiste keren eerder dit jaar een beetje te 
compenseren. Overleg dat met elkaar en laat het de organisatie of 
ons weten als u hier gebruik van wil maken.                                     
Dan wordt dit met ‘tWeb geregeld. 
KORTOM: het wordt eindelijk weer een zomer om samen te genieten!  
 
Veel plezier! Willem-Jan 

 

 

   
 

                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Van de voorzitter 
 

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

 
                                                                                                

                                                                              En prachtige uitgave van het tijdschrift 

               

           Maxima 50  
                                                                                         

Wij hebben nog enkele exemplaren 

die wij gratis weggeven. 

Bel even met Piet van Leijsen 

076-5713598 of 0621862662 

                Op is op                                                                        

 

Beste leden dit was de 
laatste keer van de 
bingo in onze 
nieuwsbrief. 
 

De winnende nummers 
zijn 5-10-21-26-30 
 

1e Elly Piters 
 

2e Jeanne v/d Bempt 
 

3e Ria van Bijnen     

 

 
Alle deelnemers 
bedankt voor jullie 
deelnamen. 
 
Met hartelijke groet,   
Loes Szelech en               
Joop van der Made       

mailto:rensaben45@hotmail.com
http://www.svtteteringen.nl/
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Woensdag 14 juli gaan we weer bingodraaien 
zoals vanouds het dragen van mondkapje is 
niet meer verplicht. De zaal zal zo worden 
ingedeeld we veilig volgens de regels van het 
RVIM kunnen gaan bingoën. 
Bij binnenkomst koopt u de bingo kaart          
a € 5,00. Wat krijgt U voor deze € 5,00         
dit is inclusief een kop koffie/thee bij 
binnenkomsten, in de pauze krijgt u een 
consumptie naar keuze (fris en of een 
gewoon pilsje). We draaien in totaal 5 ronden. 
 

Aanvang bingo 14.00 uur                                                                                
(de zaal is om 13.15 uur open)            
                                                                                  B             I             N             G          O 

 

Breng je vaccinatiebewijs mee (ontvangen toen je werd gevaccineerd) om te komen bingoën.    
We kunnen de zaal weer zo indelen als voor de corona.  
Wij hoeven dan geen mondkapje te dragen en 1.5m afstand te houden. 
Let op: bent u niet gevaccineerd dan is een negatieve testuitslag van maximaal 40 uur oud      
of een herstel bewijs van maximaal 6 maanden oud ook voldoende.  
 

Indien U niet aan bovenstaande voldoet, neemt u plaats in een aparte ruimte 1.5 meter van elkaar 
en bij het lopen is het mondkapje verplicht. 
  
                                                                                                                                                   
 Vanaf deze week is het mogelijk om een vaccinatiebewijs te downloaden in Coronacheckapp.                                        
 Deze is dan ook geldig als coronatoegangsbewijs 
                                                                                 
 

Contact: Loes Szelech 076-5872319 of mail naar joopvdmade@kpnmail.nl tel 0610873610 

 

Levenskunst Zuiderhout pakt de draad weer op.  
 
Nu de perspectieven gunstig zijn, pakt Levenskunst Zuiderhout de 
draad op. De programmaraad van dit culturele en spirituele 
jaarprogramma organiseert woensdag 13 oktober weer een lezing 
voor bewoners van Park Zuiderhout. Daarnaast worden in dit najaar 
ook de plannen gemaakt voor een nieuw voorjaarsprogramma in 
2022.  
 

“Al een jaar moeten we u en de Levenskunstavonden missen. We zijn verheugd nu weer te kunnen 
toewerken naar een herstart. Onze plannen en ideeën zijn al die maanden echter niet gestopt. We hebben 
dan ook het volste vertrouwen dat we u begin 2022 een verrassend programma kunnen presenteren vol 
cultuur, natuur en spiritualiteit. We zien er naar uit u weer te ontmoeten!” – Programmaraad Levenskunst 
Voor meer informatie mailt u naar levenskunst@parkzuiderhout.nl                                                                                                          

              Wij nodigen U uit voor onze eerste bingo van 2021 
 

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


 Nieuwsbrief    juli    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 
    3  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                     21 juli rondvaart met de Zilvermeeuw 5 naar Rotterdam  
 
 
De beste indruk van onze havenstad ervaart u 
tijdens een rondvaart in Rotterdam! Aan boord van 
(de Zilvermeeuw 5 kunt u optimaal genieten van de 
stad. Daarnaast zal tijdens deze rondvaart niet 
alleen Rotterdam, maar ook de weg er naartoe 
vanuit de Biesbosch u verbazen! Deze diverse route 
biedt een uitzicht op de mooiste natuurgebieden, 
wat prachtig wordt afgewisseld met de sky-lines van 
diverse steden. U krijgt tijdens deze rondvaart het beste van beide werelden te zien. 
Bewonder de Erasmusbrug, de Rotterdamse haven en de SS Rotterdam tijdens deze prachtige 
rondvaart in Rotterdam. Onze schipper zal het een en ander vertellen over de omgeving waar 
doorheen wordt gevaren, waardoor de tocht ook zeer informatief is. Dus wilt u Rotterdam op een 
informatieve en ontspannende manier ontdekken, dan is op 21 juli met deze rondvaart perfect 
geschikt voor u. Ontspanning en kennis opdoen gaan hand in hand tijdens deze rondvaart! 
 
Dagindeling rondvaart Rotterdam 
 
08.00 uur U stapt op in de bus die achter ’t Web die voor u klaar staat.                                    
08.25 uur Vertrekken en we rijden dan naar Lage Zwaluwe waar we 09.15 uur inschepen 
 
09.30 uur 
De trossen worden losgegooid waarna de reis over het water zal beginnen terwijl u geniet van 
koffie met appeltaart. Deze dagtocht gaat dwars door de Biesbosch richting Rotterdam via 
Merwede Noord en Nieuwe Maas. 
 
12.30 uur 
Er wordt een uitgebreide lunch in buffetvorm geserveerd (de samenstelling van de lunch wordt 
hieronder verder toegelicht), en ‘s middags een klein snackje. 

 
Samenstelling lunch tijdens de dagtocht 
Tijdens de rondvaart in Rotterdam staat een uitgebreide en gevarieerde lunch voor u klaar. Zo 
kunt u genieten van een heerlijk huisgemaakte soep, vijf broodsoorten, krentenbrood, cake, 
kruidkoek, vier soorten vleesbeleg, vier soorten kaas, paté, een warme snack, huzarensalade, 
kip/kerriesalade en eiersalade, zoet beleg met tijdens de lunch onbeperkt koffie, thee of melk. 

 
 
Na een afwisselende terugvaart wordt rond 16.30 uur in de thuishaven Lage-Zwaluwe afgemeerd. 
Dit betekent meteen ook het einde van de rondvaart in Rotterdam. 
Daar staat de bus gereed om ons na deze mooie dag weer naar Teteringen te brengen. 
 
Aanmelden voor deze tocht zie het bijgevoegde aanmeldformulier of www.svttteringen.nl  
 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/
http://zilvermeeuw.nl/onze-partyschepen
http://www.svttteringen/
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Koersbal we zijn weer begonnen  
 
Het is op de woensdagmorgen aanvang 
09.30 uur in ’t Web te Teteringen. 
Vind jij het ook leuk om mee te spelen 
kom dan eens vrijblijvend kijken het is 
voor mannen en vrouwen dus wat let je, 
kom gerust binnen lopen en meld je dan 
bij Bert Verbruggen en proef de 
gezellige sfeer en de sportieve strijd. 
 
 
Sjoelen 
 
Op de vrijdagmiddag om 14.30 uur staan 
de 5 sjoelbakken weer gereed om met 
elkaar een fijne middag te sjoelen.  
Heb jij ook interesse om met ons mee te 
spelen kom dan vrijblijvend langs en 
geniet met ons mee van de sfeer de 
gezelligheid en de sportieve uitdaging. 
Meld je even bij Els Damen en zij zal je 
met plezier ontvangen. 
 
Jeu de Boules 
 
Ieder dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur is het mogelijk om een gezellig spel Jeu de Boule te 
spelen op de banen in de Hameldonk te Teteringen (tussen de Jumbo en de Langelaar). 
Uw gastvouw is Tonny Pellis. Wil jij ook graag meespelen bel dan even met Tonnie  
076-7511938. 
 
 
 
                                   Maandag:  Biljarten voor leden BCPO               van 13.00 uur tot 17.00 uur 

 

                                                           Wandelclub                                        vertrek 09.30 uur 5 km 
                                                                                                                        vertrek 09.30 uur 2,5 km    
  
                                      Dinsdag:     Dames biljart                                      van 09.30 uur tot 12.00 uur       
           
                                                           Vrij biljarten                                        van 13.30 uur tot 16.00 uur 
  
                                      Woensdag: Koersbal                                              van 09.15 uur tot 12.00 uur   
                                   
                                           Al onze activiteiten zijn in of vertrekken vanaf ’t Web  

http://www.svtteteringen.nl/

