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In te vullen door de bode 
 

Adres………………………………. 
 

Naam………………………………. 

. 

 
       Rens                                              Yvonne 
 

       SV/KBO Teteringen 
    Overdracht secretariaat                                 
 
Na 2 ½ jaar het secretariaat 
met plezier onder mijn beheer 
te hebben gehad van de 
SV/KBO Teteringen, ga ik per 1 
september a.s. het secretariaat 
overdragen aan              
Yvonne Alewijnse.               
Ook de ledenadministratie valt 
onder het secretariaat.        
Voor alle vragen en nieuwe 
aanmeldingen van leden, kunt 
u terecht bij Yvonne Alewijnse. 
De gegevens van Yvonne kunt 
u onder aan de nieuwsbrief 
vinden. Ik wens Yvonne veel 
succes in haar nieuwe functie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rens Aben 

 
 

 

  

                                                                                                     
 

De afgelopen periode was er weer van alles 
mogelijk. We hebben weer de nodige activiteiten 
kunnen doen. Een leuke dagtocht op het water, 
koersbal, bingo, etc.                                      

Iedereen was blij dat dat eindelijk weer kon.  
De besmettingsgolf, die zo plotseling de kop op stak is net zo 
snel weer weggezakt. Het laat zien, dat het risico van 
besmetting nog behoorlijk is en dat we dus op onze tellen 
moeten blijven passen. Maar kijkend naar het geheel gaat het 
toch steeds beter.  
Daarom wordt de dagtocht naar Giethoorn tot in de puntjes 
voorbereid. Er is heel veel belangstelling voor. Dus meldt u snel 
aan, zodat u in ieder geval ook mee kan!  
Het is een goed teken dat zoveel mensen er weer op uit willen. 
 
Met een aantal verenigingen in Teteringen brengen we in 
september een huis aan huis folder uit. We willen iedereen 
uitnodigen om mee te doen aan de verschillende activiteiten die 
hier worden georganiseerd.  
Het is nu tijd om je aan te sluiten en met elkaar leuke dingen te 
gaan doen. De afgelopen anderhalf jaar hebben we ervaren hoe 
belangrijk het is om samen dingen te kunnen doen. 
Dus zeg het voort en nodig de mensen in uw buurt uit om mee 
te gaan doen aan één of meer van al die activiteiten.            
Maar blijf de regels rond Corona in acht nemen! 
Het is weer tijd om leuke dingen te gaan! 
 
Groeten van Willem-Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Van de voorzitter 
 

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

 

 

U mag zich nog aanmelden voor onze dagtocht naar Schokland/Giethoorn het kan via onze 
website svtteteringen.nl onder het kopje aanmelden Schokland/Giethoorn                                    
of met ons aanmeldformulier in de nieuwsbrief van augustus. 
 
Bellen kan ook, bel naar 0610873610 of mail mailen naar  
 

Joop van der Made joopvdmade@kpnmail..nl 

Marja de Been            debeen@kpnmail.nl  

Rens Aben                  rensaben45@hotmail.com  

http://www.svtteteringen.nl/
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Goed bezochte bingo met weer vele leuke prijzen. 
 
Aan het einde van de bingo nog een loterij met als hoofdprijs voor een persoon 
geheel gratis deelname aan de volledig verzorgde dagtocht naar 
Schokland/Giethoorn. De gelukkige winnaar is Coby van Poll. 
 

Noteer alvast in uw agenda de volgende bingo is op 22 september. 
 

Aanvang 14.00 uur in ’t Web Zuringveld 1 Teteringen. 

 
 

Jaarlijkse Maria viering Meersel-Dreef                                                                                                                
 

Dinsdag 17 aug. jl. kon dit jaar, zij het met beperkte corona 
beperkingen, de jaarlijkse Maria viering in Meersel-Dreef weer 
doorgang vinden. 
De weegoden waren ons niet gunstig gestemd waardoor we geen 
gebruik konden maken van de sfeervolle tuin bij de grot. 
Ondanks het slechte weer was er toch een redelijke opkomst voor 
de sfeervolle viering en de meesten hebben daarna nog genoten 
van de uitbundige klanken van Entre-Nous,                                 
zelfs enkelen op het terras. 
 

Ook volgend jaar plannen we deze dag zeker weer, met dan 
hopelijk beter weer.                  
 

Hartelijke groet Piet. 
 
 
 
                                   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  (in de Hameldonk)  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   
 
                                      Vrijdag:        Sjoelen                                                van 14.30 uur tot 16.30 uur 
 
 
                                            Al onze activiteiten zijn in of vertrekken vanaf ’t Web 
                                                                                                                                                                  

http://www.svtteteringen.nl/

