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In het afgelopen jaar ben ik bepaalde dingen, die ik eerder 
vanzelfsprekend vond, meer gaan waarderen. Zoals een 
fiets- of wandeltocht door ons mooie land, ontmoeten van 
vrienden of samen lunchen op een terras.  

Maar we zien het aantal besmettingen weer enorm oplopen. Vooral onder 
degenen, die grote feesten en festivals bezoeken. Dat moet voor ons 
allemaal een waarschuwing zijn: het virus is niet verdwenen!  
Dat is de belangrijkste reden waarom we mensen, die niet aan kunnen tonen 
corona-veilig te zijn, niet gewoon mee kunnen laten doen aan de activiteiten.  
Voor de mensen die wel zijn ingeënt is de kans op besmetting klein, al 
neemt met de Delta-variant het risico wel weer toe. 
We willen toch weer dingen gaan doen en zullen daarbij een klein risico 
moeten accepteren. Dat kleine risico zal waarschijnlijk nooit meer weggaan. 
Daar moeten we mee leren leven.  
Het is fijn, dat de activiteiten in de zomer gewoon door kunnen gaan. Na zo’n 
lange periode van niks is het goed om in de zomer elkaar te kunnen blijven 
ontmoeten. 
Het bestuur daagt u graag uit om te komen met suggesties en nieuwe 
ideeën. De maatschappij is aan het veranderen.  
Zo ook is financiële ondersteuning, die in het verleden vanzelfsprekend was, 
dat niet meer. We zullen als vereniging na moeten denken hoe we in de 
toekomst verder gaan.  
Welke activiteiten houden we, welke nieuwe activiteiten kunnen we gaan 
organiseren? Waar is bij de leden behoefte aan? 
Maar eerst gaan we van de zomer genieten. Het voorjaar gaf ons niet zo 
mooi weer.  
Als optimist denk ik, dat de zomer dit ruimschoots goed gaat maken! Ik wens 
u allen een fijne vakantietijd. 
Geniet van alles wat weer kan! 
 
Veel plezier! Willem-Jan                                                                                                

       

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

                               Van de voorzitter 
 

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

 

                                                                                           

                                                               

Nu we bijna allemaal gevaccineerd zijn is het                                                        

ver    verstandig om je vaccinatiebewijs altijd bij 

                                            je te dragen.                                                                                                                        

 
 

mailto:rensaben45@hotmail.com
http://www.svtteteringen.nl/
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15 september  Dagtocht Schokland/Giethoorn   
 

08.00 uur Vertrek vanaf uw privé opstapplaats in Teteringen. 
 

10.00 uur We starten onze ochtend in Schokland. Midden in de 
Noordoostpolder ligt het voormalige eiland Schokland. Een 
archeologisch monument vol bijzondere bodemschatten. Een plek 
tussen land en water, waar eeuwenlang mensen woonden. Altijd 
strijdend met de elementen. 
Ontdek het verborgen verleden van Werelderfgoed Schokland en 
het prachtige natuurgebied dat het nu is. Schokland is een uniek fenomeen; 'een eiland op het 
droge'. Waar ooit de Zuiderzee was is nu de polder met wegen, huizen, bedrijven en het leven van 
alledag en kunt u het zich haast niet meer voorstellen dat hier ooit de zee was. Schokland steekt 
boven het land uit en alles is er bewaard gebleven en is tegenwoordig zelfs Unesco 
Werelderfgoed.  
We beginnen de dag met koffie/thee & appelgebak in het museumrestaurant. Hierna worden we 
opgehaald voor een rondleiding door het museum, de museumkerk en zien we een film van ca. 15 
minuten over het leven in Schokland.  
 

12.15 uur Van al deze indrukken hebben we vast honger gekregen en dus rijden we door naar 
ons lunchadres.  
 

12.30 uur Een heerlijke koffietafel staat voor ons klaar, bestaande uit: Een heerlijke 
huzarensalade, polderwit, bruinbrood, warme pistoletjes, krentenbollen en suikerbrood, diverse 
vleeswaren, kaas, roomboter en zoet beleg uiteraard met onbeperkt koffie/thee en melk. 
 

13.30 uur Na heerlijk gegeten te hebben rijden we door 
naar Giethoorn.  
 

14.00 uur We maken een prachtige rondvaart van 1 uur 
door de grachten van Giethoorn. Beleef Giethoorn op z'n 
mooist, geniet van de typische woningen, de talloze 
bruggen en de karakteristieke uitstraling van het dorp. Na 
deze rondvaart hebben we nog wat vrije tijd om Giethoorn 
verder op eigen gelegenheid te ontdekken.  
 

16.00 uur We nemen afscheid van Giethoorn en rijden naar het dineradres.  
 

17.15 uur We gaan aan tafel voor een heerlijk 3 gangendiner!  
 

19.15 uur Na deze lekkere en gezellige afsluiter van de dag, brengt de bus ons terug naar 
Teteringen 
 

 20.45 uur Verwachte terugkomsttijd in Teteringen, einde van deze geslaagde dag!  
 
Wil je met ons mee vul dan het bijgevoegde inschrijfformulier in (als losse bijlage in deze 
nieuwsbrief) inschrijven is ook mogelijk via onze website www.svtteteringen.nl 
 
Contact: Joopvdmade@kpnmail.nl  0610873610 Rens Aben renaben45@hotmail.com 
0653405093 -- Marja de Been 0620531166 
 

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svtteteringen.nl/
mailto:Joopvdmade@kpnmail.nl
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Eindelijk weer bingoën. 
 

Na het tonen 
van het 
vaccinatie-
bewijs 
werden onze 
gasten door 
Loes en 
Lianne 
ontvangen 
en de 
kaarten 
uitgereikt, 
De zaal was 
zo ingericht dat men voldoende afstand 1,5 meter van elkaar konden zitten.     
Het was weer als vanouds beginnen met een kopje koffie of thee.      
Mientje draaide de bingomolen en Leny riep de bingo getallen af.              
Het was weer een fijne gezellige geslaagde middag met volop mooie bingo 

prijzen. Ook de loterij met geweldig leuke prijzen gedeeltelijk gesponsord door onze Teteringse 
ondernemers was een groot succes. 
De laatste prijs was een 2 uur durende boottocht voor 2 personen geschonken door de 
Zilvermeeuw uit Drimmelen. 
 
Wij bedanken onze sponsoren voor hun bijdrage: 
bij Snoek—Snoeren schoenen—Apotheek Teteringen—Jumbo Teteringen—Aarts bloemen 
Zilvermeeuw Drimmelen 
 
 

De volgende Bingo is op 18 augustus om 14.00 uur in ’t Web te Teteringen                                  
de zaal is vanaf 13.15 uur open   
 
 
                                   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       
                                                          Jeu de Boules                                    van 10.00 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  
                    Jeu de Boules In de Hameldonk aanmelden bij Tonny Pellis 076-5711938  
 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Het was weer een mooie dag met de Zilvermeeuw 5 

 
Hartelijke groet,                            
de reiscommissie                          
Joop, Rens en Marja. 

 
 
Maria viering Meersel-Dreef 
 

In samenwerking met onze parochie vieren we dit jaar weer een Maria viering bij de grot in 
Meersel-Dreef.  
 

Deze is gepland op dinsdag 17 augustus, (anders dan in het jaarprogramma vermeld) en begint 

om 13.30uur. Na de dienst zal op het bekende terras bij het klooster 

Entre-Nous aanwezig zijn en zorgen voor de vrolijke noot. 

Voor gezamenlijk vervoer kunnen onderling afspraken gemaakt worden, voor degenen die graag 

fietsen worden om 11.30 uur bij ’t Web verwacht van waaruit we vertrekken (eenvoudig lunch 

pakketje meenemen voor onderweg, dit alles bij goed weer, bij regen vindt de dienst plaats in de 

kloosterkerk  

Corona beperkingen 

Voor mensen die 2x gevaccineerd zijn gelden bij de grot geen beperkingen, voor het terras is 

het een ander verhaal; daar geldt de afstand van anderhalve meter, er mogen dus geen tafels 

en stoelen verplaatst worden en bij drankjes afhalen of toiletbezoek is een mondkapje 

verplicht totdat men weer op zijn plaats zit 

We zien jullie graag op 17 augustus                                                                                                                                                                                                                                                                        

De zon was al vroeg op ook 
enkele reizigers stonden al 
om 07.45 op de bus te 
wachten. 
Al onze reizigers mochten na 
het tonen van hun 
vaccinatiebewijs in de bus 
stappen waar het dragen van 
een mondkapje in de bus 
verplicht was. Om 08.30 zijn 
we naar Lage-Zwaluwe 
gereden waar de kapitein 
van de Z5 ons stond op te 
wachten. Na ingescheept te 
zijn werden de trossen om 
09.30 uur los gemaakt voor 
een bezienswaardige tocht 
met een kopje koffie/thee en 
met een heerlijk stuk gebak 
naar de havens van 
Rotterdam. 

Waar de skylines van 
Rotterdam een ware 
bezienswaardigheid is.  
Om 12.30 uur stond voor 
iedereen een geweldige 
uitgebreide lunch klaar. 
En dan genieten van het 
uitzicht en het prachtige 
weer lekker op het 
buitendek in het zonnetje 
of in de lounge. Om 15.00 
nog een lekkere warme 
snack en de haven van 
Lage-Zwaluwe weer in 
zicht kwam. Om 15.30 uur 
meerde we aan en stapte 
we in de bus naar 
Teteringen. 
Het was een geweldige 
leuke gezellige en 
bijzonder geslaagde dag. 

http://www.svtteteringen.nl/

