
 

                                                             Nieuwsbrief  november   2021            

SECRETARIAAT: Schutsboom 13, 4847 HZ Teteringen, tel.06-25588650 E-mail: yvonne.alewijnse@hotmail.com 
KBO Bankrek.nr. NL98RABO 01509 94 893  Website www.svtteteringen.nl  Facebook: SVTTeteringen 

Eindredactie en Lay-out joopvdmade@kpnmail.nl 

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 14.00 uur tot 16.30 uur                                       

 

 
Al onze activiteiten zijn in of           
vertrekken vanaf ’t Web 

 

 

   

                                                                                                     

 
Het is alweer november. Leek in het begin dit 
jaar eindeloos te gaan duren, dat is dan anders 
gelopen. Begin dit jaar waren we nog aan huis 
gekluisterd en keken uit naar de vaccinatie.     

Die vaccinatie heeft ons een stuk vrijheid gebracht.              
Dat betekent niet, dat we van Corona af zijn. Het aantal 
besmettingen loopt weer op. In het ziekenhuis en op de 
Intensive Care belanden vooral mensen, die niet ingeënt zijn. 
Daarmee laait ook de discussie op of het nog terecht is, dat 
deze mensen de reguliere zorg aan anderen ontzeggen.      
Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen worstelt steeds meer 
met deze vraag.  
Ook ligt het vraagstuk voor over het beschikbaar stellen van 
vaccinaties voor de landen waar nu een gebrek is aan 
vaccinaties. Moeten we hier nog een derde prik zetten of 
stellen we meer vaccinaties beschikbaar aan die landen? 
Naast het humanitaire aspect hebben we ook het eigen 
belang: door ook daar te vaccineren verkleinen we het risico 
op nog meer varianten en daarmee bedreigingen voor onze 
eigen maatschappij.  
Gelukkig zijn we weer volop bezig met de verschillende 
activiteiten en genieten we daar weer van. We zien en spreken 
elkaar weer. We hopen dat het Sinterklaasfeest en het 
Kerstfeest dit jaar ook weer mogelijk zijn. We kunnen ook 
terugkijken op enkele leuke dagtochten. Laten we hopen, dat 
we volgend jaar weer volop van alles kunnen genieten. 
Binnen het bestuur zijn we alweer aan de slag om u volgend 
jaar weer leuke dingen te kunnen bieden.  
Tot gauw. 
 
Willem-Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de voorzitter 

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

 

                                                                   

                                                                   24 november Sint-Nicolaas middag zie pagina 3                                                                             
                                                             voor de volledige informatie over deze middag    
                                                        
                                                            15 dec Kerstviering op pagina 4 vindt u de volledige                                                                                                     
                                                            informatie 
                                                              
                                                             Alle middagen zij in ’t Web Zuringveld 1 Teteringen 
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 Mededeling van de penningmeester:  
 

 Verandering in betalingsprocedure bij deelname aan een activiteit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laatste bingo van 2021. 
 

 
 
 
Jammer maar dit was helaas de laatste bingo van 2021          
       
Deze vrijwilligers: Loes- Leny-Mientje-Lianne-Coby-Bert-Ludo en Joop zorgde ervoor dat het 
iedere keer weer een geslaagd evenement was. 
 
Alle bingoërs bedankt voor jullie gezelligheid en graag tot ziens in januari 2022 

De vereniging vindt het erg leuk dat er veel 
animo is voor deelname aan activiteiten en 
de commissies organiseren de activiteiten 
met plezier. Tot nu toe was het mogelijk om 
het inleggeld voor een georganiseerde 
activiteit pas te betalen bij aanvang van de 
activiteit. 
 
Vaak komt het voor dat voor de organisatie 
van een activiteit door de vereniging op 
voorhand betalingsverplichtingen worden 
aangegaan. Bijvoorbeeld voor reizen met 
een bus of boot.  
 
Helaas komt het soms voor dat aangemelde 
leden op het moment van de activiteit toch 
niet deelnemen en dan ook niet betalen. De 
kosten komen dan voor rekening van de 
vereniging. 

Het bestuur heeft besloten dat deelname 
aan activiteiten met een waarde van € 20,00 
of meer pas mogelijk is na betaling van het 
volledige inleggeld 

 
Het is dus niet meer mogelijk om 
bijvoorbeeld pas in de bus te betalen. 
Het blijft mogelijk om contact te betalen. U 
dient dan het volledige bedrag in een 
gesloten envelop vast te nieten of plakken 
(niet met paperclip) aan het 
aanmeldingsformulier. 
 
Natuurlijk kan het voorkomen dat u om 
allerlei goede redenen op het laatste 
moment niet kan deelnemen aan een reeds 
betaalde activiteit. Het bestuur zal bij een 
goede reden uw geld teruggeven. 
 
Gerard Bastiaans, penningmeester. 
 

http://www.svtteteringen.nl/


 Nieuwsbrief            november 2021                                                    

SECRETARIAAT: Schutsboom 13, 4847 HZ Teteringen, tel.06-25588650 E-mail: yvonne.alewijnse@hotmail.com       
KBO Bankrek.nr. NL98RABO 01509 94 893  Website www.svtteteringen.nl  Facebook: SVTTeteringen 

Eindredactie en Lay-out joopvdmade@kpnmail.nl 
    3  

  

 
     
  BELANRIJK BERICHT 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 

 

                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben even met Sinterklaas in Spanje gebeld, 
met de vraag of hij nu wel na de vervelende Corona 
tijd ons weer een bezoek wil komen brengen.   
 

De telefoon ontplofte haast met ja natuurlijk 
natuurlijk kom ik een bezoek aan onze senioren in 

Teteringen brengen. 

 

Geweldig Sinterklaas dan verwachte wij U met uw 
Pieten op 24 november in ’t Web te Teteringen waar 
u muzikaal door Entre-nous en met gezang zal 
worden ontvangen door onze Senioren.  
 
U zelf wordt ontvangen met een kopje koffie/thee en 
een lekkerstukje banketstaaf. In de pauzegaan we 
rond met een hartig hapje en serveren wij nog een 
lekker drankje die van tevoren door onze vrijwilligers 
worden opgenomen.  
 
Sinterklaas zal de lootjes trekken voor de loterij die je 
bij binnen komst door onze gastvrouwen zal worden 
uitgereikt. 
Wil je aan deze middag deelnemen vul dan het 
formulier in die als bijlage is toegevoegd aan deze 
nieuwsbrief. 
 
 

U bent van harte welkom vanaf 13.15 uur in ’t Web 
Zuringvled 1 Teteringen 

 

 

 

      Zondag 12 december van 10:30 tot 16:00 in ’t Web te                     
 

Teteringen   Kerstmarkt 
 

     De dames van de handwerk club SV/KBO Teteringen zijn dan ook   

        aanwezig met staaltjes huisvlijt tegen een aantrekkelijk prijsje. 
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Uitnodiging 
 
De dagen zijn weer wat korter en de nachten weer 
wat langer dus een reden te meer om weer eens een 
gezellige ontspannende middag uit te zien.            
Het is door de Corona alweer 2 jaar geleden dat we 
onze Kerstmiddag voor u konden organiseren. 
Gelukkig zijn de omstandigheden weer zo dat de 
commissie al aan het organiseren is gegaan.           
U wordt verwacht om 12.00 uur en een heerlijk 
glaasje glühwein staat voor u klaar.                        
Om 12.15 uur zal Willem-Jan Vermeulen deze 
middag openen.  
Na een korte Kerstgedachte door Pastor Richard Lobo. Om 12.30 uur serveren voor U weer een 
geweldig Kerstdiner en er zal een consumptie worden aan geboden. 
 
Na het diner is er een pauze waar de gelegenheid voor het gebruik van een consumptie 
 
Na de pauze  
 

 
 

We zijn met z’n tweetjes. Een accordeonist begeleidt me. 
Wij presenteren een Brabants programma waarbij ernst en 
humor met elkaar verweven zijn.  
Er zit een duidelijk kerst idee in. Reen Brabants Kerstverhaal, 
Brabantse Kerstliedjes en ook gewone luisterliedjes              
op zijn Brabants. 
Na de pauze zingen we met elkaar bekende liedjes, 
waaronder ook traditionele liedjes die iedereen kent.     

Hiervoor worden er mappen uit, zodat iedereen de tekst mee kan zingen…………    
 
Rond 16.30 uur sluiten wij de Kerstviering af. 
 
Een eigen bijdrage voor dit Kerstdiner en het optreden van Nico van de Wetering is voor deze 
middag € 25,00 per persoon. 
 
 
Aanmelden met het aanmeldformulier als losse bijlage in deze nieuwsbrief. 
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