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In te vullen door de bode 
 

Adres………………………………. 
 

Naam………………………………. 

. 

 
 

Maandag: 

Biljarten voor leden BCPO                                             

van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 

Wandelclub                                     

vertrek 09.30 uur 5 km/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   
 

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 

 

 

  

                                                                                                     
 

We zijn er bijna…… 

Onze voorzitter Willem-Jan is momenteel als 
reisleider actief voor een tocht met ANWB leden 
door Italië. Deze georganiseerde reis doet me 

enigszins denken aan het TV programma van omroep Max: 
‘We zijn er bijna’. De titel van dit programma slaat ook terug op 
alles wat er in de afgelopen 18 maanden is gebeurd. 
Hopelijk brengen alle vakantiegangers alleen mooie 
herinneringen mee aan hun vakantie en geen enge varianten 
van het Corona virus. 
Mogelijk kunnen het OMT en het kabinet dan deze maand   
‘We zijn er bijna’ roepen als de vaccinatiedoelen bereikt zijn en 
beperkende maatregelen afgeschaft worden. Er wacht ons dan 
een mooie herfst waarin we elkaar kunnen ontmoeten en 
onbezorgd uitstapjes kunnen maken zonder mondkapjes, 
handgel, tijdsloten en 1,5 meter afstand. 
  
Misschien geldt: ‘We zijn er bijna’ ook voor de plannen met 
betrekking tot het Willem-Alexanderplein, het 
gezondheidscentrum en de nieuwbouwplannen voor de 
Scheperij. Teteringen krijgt steeds meer inwoners en het is 
noodzakelijk dat voorzieningen en winkelaanbod aangepast 
worden aan de groei van ons dorp. De groep senioren groeit 
nog steeds en ook daar moet de lokale politiek rekening mee 
houden. Het bestuur van SVT zal deze ontwikkelingen volgen 
in het belang van haar leden. 
 
Groeten mede namens Willem-Jan, 
Hans Kalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Van de vicevoorzitter 
 

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

 

 

20 oktober voor dit jaar onze laatste maandelijkse bingo met aaneensluitend een loterij met 

vele mooie prijzen.                          
 
                                                             Locatie ’t Web in Teteringen 
                                                             Aanvang 14.00 uur. 
 
                                                            De zaal is vanaf 13.15 uur open.                     
  
  

http://www.svtteteringen.nl/
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Els Damen bracht haar kleindochter mee naar koersbal en 
na een paar keer voordoen ging ze de strijd aan met de 
ervaren koersballers en Nikki deed het bijzonder goed.              
 

Maar voor het koersballen begint moeten eerst de matten 
door vrijwilligers worden klaar gelegd en nadien weer 
opgeruimd. Ludo Slagmolen is een van de vrijwilligers die 
ieder woensdag om 
09.00 uur de matten 
klaar legt en om 
12.00 uur weer 
opruimt samen met 
Joop van der Made. 
 

We zoeken nog 
vrijwilligers die dit 
van Joop wil gaan 
overnemen. 

 
Wil je meespelen dat kan er is nog plaats voor zowel dames of heren die deze activiteit willen 
gaan beoefenen. Wij beginnen om 09.15 uur tot 12.00 uur. 
Kom eens vrijblijvend langs en proef de sfeer en gezelligheid en natuurlijk de sportieve 
competitie onder leiding van Leny en Bert Verbruggen.   
 

 
                                                                 

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. 
Dit jaar is de jaarvergadering afgelast; 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 zou dus vervangen moeten worden. 
Ik roep dan ook langs deze weg eventuele 
vrijwilligers op om zich per omgaande te 
melden.  

 
 
 
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 partijdige 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. 
Als er zich niemand meldt, dan zullen wij 
vragen of Gea en Netty bereid zijn om drie 
jaren aan te blijven. 
 
Gerard Bastiaans, penningmeester 

Koersbal een activiteit voor jong en oud 

http://www.svtteteringen.nl/
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                                                       Interview met de Sjoelclub 
                                                                                                                                                                                    
Het gaat mij niet zo zeer om het winnen de gezelligheid staat voor mij voorop. 
 

Ik hoor al geluid in het Bakhuis waar Ludo Slagmolen samen met Els Damen de tafels en de 
sjoelbakken al klaarzetten. 

De dames en heren 
komen rond 14.10 uur 
naar   ‘t Web  en nemen 
plaats op de 
gereedstaande zitjes 
bij de bar. Er wordt 
volop gekletst over het 
een en ander tot dat 
Els Damen de dames 
en de heren vraagt om 
de sportieve strijd aan 
te gaan. 
 

Bij binnenkomst reikt 
Els een kaartje uit waar 

het sjoelbak nummer opstaat zodat het een verrassing is tegen wie je deze dag speelt en op welke 
bak je speelt maakt niet uit want het zijn 5 identieke wedstrijd sjoelbakken. Els noteerd de 
behaalde punten in haar schriftje en houd zo de score bij. Rond 15.30 uur na 3 rondes spelen staat 
de koffie/thee klaar en Pierre zorgde nog voor een lekkere koek voor bij de koffie/thee. 
De eigenbijdragen van €1,00 wordt door Els geint en de winnaar en de scores van de vorige week 
worden dan bekent gemaakt. Even nog wat gezellig gekwebbel en op naar de sjoelbakken. 
 

Na 3 rondes sjoelen 
en dan is het helaas 
afgelopen De tijd die 
vliegt en het is 
inmiddels al 16.30 
uur nu gezamenlijk 
alles weer opruimen 
en wat napraten hoe 
je deze middag 
gesjoeld hebt keert 
iedereen weer met 
een fijn gevoel weer 
naar huis. 
Als Els weer thuis is 
zet Els de behaalde                                            
score in een 

spreadsheet en geeft deze door aan Joop van der Made die dan de uitslagen op onze website 
www.svtteteringen/uitslagen plaatst. 
 

Hartelijke groet, Joop      

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svtteteringen/uitslagen
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Enkele foto’s van de geweldig gezellige en leuke dagtocht naar Schokland en Giethoorn. 

 

Wil je meer zien en meegenieten van 
deze mooie dagtocht, bezoek onze                                                                                                                                                                                                      
website www.svtteteringen.nl                                                        
en kijk onder het kopje fotoalbum 
Schokland-Giethoorn 
 
Hartelijke groet, Marja, Rens en Joop  
 

 Sociaal concert Grijs gedraaid! – Luister, beweeg en ontmoet 
 

In de maand december vinden negen sociale concerten plaats verspreid 
over Brabant. Strijkorkest Kamerata Zuid, KBO-Brabant en stichting Vier 
het Leven hebben de handen ineengeslagen en bieden onder de naam 
Grijs gedraaid! een uniek programma waarbij muziek, beweging, creatie 
en ontmoeting centraal staan. Bent u of kent u een oudere voor wie de 
donkere decembermaand vaak extra eenzaam is, dan wijzen we u van 
harte op het sociale concert op 20 december om 11.00 uur in Chassé 
Theater Breda te Breda. 
Leeftijd of eventuele fysieke beperkingen vormen geen belemmering voor 
deelname: iedereen kan meedoen! 

 

Programma Grijs gedraaid! 
Eerst gaan we luisteren naar liedjes van onze Brabantse zanger Gerard van Maasakkers onder 
begeleiding van strijkorkest Kamerata Zuid, om daarna – zittend in onze comfortabele 
theaterstoelen – in beweging te komen met danser Andrew Greenwood. Ter afsluiting is er 
gelegenheid om samen iets te drinken en/of deel te nemen aan een creatieve activiteit begeleid 
door kunstenaars van de stichting Stoute Schoenen. Niks moet, alles mag! Concertuitvoering en 
nazit duren ongeveer twee uur. 
 

Kaarten bestellen in de voorverkoop 
Tot medio oktober kunt u kaarten bestellen via de website van KBO-Brabant:                      
www.kbo-brabant.nl/grijsgedraaid of door te bellen naar KBO-Brabant: (073) 64 440 66. 
Daarna start de vrije verkoop en kunt u kaarten rechtstreeks bij de theaters bestellen.  
Op het inschrijfformulier van KBO-Brabant kunt u aangeven of u met een rollator of rolstoel komt, 
of u begeleiding in het theater nodig hebt, en of vervoer van huis naar theater en terug een 
probleem voor u vormt.  
 

Oproep vrijwilligers 
Wij zoeken voor elke uitvoering nog tien vrijwilligers per concert om te helpen bij de ontvangst, de 
coronacheck, zo nodig de begeleiding van minder mobiele deelnemers naar hun plaatsen en naar 
de creatieve activiteit in het theater na afloop van het concert. Bij interesse, meld u dan bij 
Jacquelien Cuppers via jcuppers@kbo-brabant.nl of (073) 64 440 66.1                

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svtteteringen.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/grijsgedraaid
mailto:jcuppers@kbo-brabant.nl

