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Agenda 
 

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 
 

Woensdag: 

Koersbal                                       

van 09.15 uur tot 12.00 uur     

                                                   

Vrijdag:  

Sjoelen                                                                     

van 14.00 uur tot 16.00 uur                                       

 

Woensdag 9 maart 

ALV (leden vergadering)   

13.30 uur ‘t Web Teteringen 

 

Dinsdag 29 maart 

11.30 uur 

Viering St. Josef dag 

De Dorpsherberg Teteringen    

 

 

 

   

                                                                                                     

 
Het opengaan van Nederland was onverwacht snel. 
De kwetsbaren moeten extra voorzichtig zijn zolang 
de besmettingsgraad zo hoog ligt. Ondanks die 
beperking kan er ineens wel veel meer.  

De meeste activiteiten zijn weer begonnen. 
 

De jaarvergadering wordt gelukkig ook weer gehouden.  
U vindt daarover de nodige informatie elders in deze krant.  
Ook maken we opnieuw een start met reizen.  
Voor onze afdeling iets nieuws. Voor heel veel andere afdelingen 
van KBO al jaren een vast programmaonderdeel. Een volledig 
verzorgde reis, afgestemd op de wensen van onze generatie.    
En dat voor een heel redelijke prijs.  
Daarnaast zijn er nog enkele activiteiten, die we op een andere 
manier gaan organiseren en zo weer nieuw leven in willen 
blazen. 
Het bestuur doet haar best om alles weer goed georganiseerd te 
krijgen. Helaas hebben we binnen het bestuur toch weer wat 
mutaties. 
En dus zijn we op zoek naar aanvulling. Vind u het leuk om actief 
voor onze vereniging bezig te zijn of weet u iemand, die het 
bestuur zou kunnen versterken, laat het ons weten! Hopelijk zien 
we elkaar snel weer! 
Blijf gezond en geniet van wat het leven te bieden heeft. 
 
Willem-Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de voorzitter 

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

 

 HANDWERKGROEP. 

 
Tijdens de algemene ledenvergadering zal de handwerkgroep de door haar leden gemaakte 
voorwerpen, zoals kaarten, sjaaltjes, warmhouddekentjes enzovoort, enzovoort te koop 
aanbieden achter in de zaal. 
 
Het bestuur heeft ons toestemming gegeven om dit vooraf en in de pauze aan te bieden. 
 
ALLEEN: Wij zijn niet zo professioneel dat we beschikken over een pin-apparaat. DUS: Heel 
graag zorgen voor voldoende contanten, als u de vergadering bezoekt en van plan bent om ons 
“los” te maken. 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Algemene leden vergadering SVT en meerdaagse reis 

 

Elders in deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ALV van Senioren 
Vereniging Teteringen. Aansluitend aan deze vergadering (om 15.00 uur) 
zal een medewerker van Brabant Expres informatie geven over de 
meerdaagse reis die wij gaan maken. Van 18 t/m 22 augustus gaan we 
op basis van all inclusive naar het N-joy hotel Alpin in het Sauerland in 
Duitsland.  
Omdat het prijstechnisch gezien erg interessant is om met een ‘volle’ bus 
af te reizen. Stellen wij belangstellende leden van ‘KBO Breda Oost’ en leden van                
‘Vrouwen van Nu’ uit Teteringen in de gelegenheid aan te sluiten bij deze bijeenkomst.                
Op deze manier hopen we aan voldoende deelnemers te komen zodat Brabant Expres deze reis 
voor een scherpe prijs kan aanbieden.   
U krijgt tijdens deze presentatie precies te horen en te zien wat deze reis inhoudt, welke excursies 
inbegrepen zijn, hoe de verzorging is en hoe het hotel er uit ziet. Deze bijeenkomst zal ongeveer 
een uur tijd in beslag nemen.  
Het zou mooi zijn als we na alle Corona narigheid en beperkingen deze mooie reis kunnen gaan 
maken.  
Groeten, 
Reiscommissie SVT.  
 
 

 Sjoelen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eindelijk was het weer 
mogelijk om het jaar 2021 af 
te sluiten. 
Els Damen organiseerde 
voor de Sjoelers een 
gezellige middag.                 
Om 12 uur zijn wij aan tafel 
gegaan er werd een 
heerlijke lunch geserveerd, 
geheel verzorgt door Pierre 
en zijn medewerkers van    
’t Web.                               
Tijdens de lunch is de 
eindstand van 2021 
doorgenomen met als 
winnaar Henk Koenraads               
de tweede plaats was voor 
Lia Koenraads                        
en de derde plaats voor Ad 
de Pijper. 

 
Zoals gewoonlijk werden 
om 01.45 uur de 
Sjoelbakken door Ludo en 
Els klaargezet. Ikzelf heb 
als gastspeler aan deze 
middag deelgenomen, het 
is een geweldige sport 
waar onderlinge strijd en 
gezelligheid vooropstaat. 
Als afsluiting bracht Pierre 
nog een heerlijk gefrituurd 
hapje.  
Wil je ook met ons mee 
sjoelen kom dan eens 
vrijblijvend langs en Els zal 
je dan graag ontvangen en 
je uitleg geven over deze 
leuke activiteit. 
 
 
Hartelijke groet, Joop 
 
 

 

http://www.svtteteringen.nl/
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 16 februari 2022 bestaat koersbalvereniging Ons Plezier 20 jaar. 

 

Zoal ieder jaar organiseerde de bestuursleden   Bert 
en Leny Verbruggen, Tonny Pellis Corrie Damen 
het Nieuwjaars toernooi. Eindelijk na 2 jaar was dit 
weer mogelijk. Als gast mochten Ludo Slagmolen 
en Ik hieraan deelnemen. 
De dag zijn we begonnen met koffie/thee en een 
lekkere appelflap.                                                                                   
 

Daarna het 1e deel van het koersbal toernooi, 
begeleid door Bert en Leny en Corrie die de scores bij houden en de juiste mensen tegen elkaar 
laten spelen. Wat een mooie strijd vol plezier en passie. 
Om 12.15 uur werd er een heerlijke lunch geserveerd. Na voldaan van tafel te zijn gegaan het     
2e deel van het toernooi en het was razend spannend wie dit toernooi zou gaan winnen. 
De 3e prijs was voor Els Damen en Jeanne Beekers de 2e prijs was voor Nel van Ginneken en als 
eerste geëindigd Henk Koenraads. Bert Verbrugge bedankte iedereen voor de gezellige dag en 
gaf aan iedereen een mooie kaars als aandenken van het 20 jarig bestaan koersbalvereniging   
“Ons Plezier”.     Joop van der Made 
 

Terugblik op de Carnavals Bingo 
“Wat was het weer gezellig en wat hebben we gelachen,” 

aldus een groepje van de 58 deelnemers aan de carnavals 

bingo op 23 februari j.l. 

Het was inderdaad weer bingoën als vanouds, bijna zonder 

de beklemmende regels van de laatste tijd en onder 

streng{?} toezicht van Lenie en Mientje werden de prijzen 

met bingo en verloting weer eerlijk onder de deelnemers 

verdeeld 

Verschillenden hadden hun carnavals outfit opgezocht en 

iedereen kreeg een toepasselijk puntmutsje met 

blaaspieper hetgeen de toch al heersend goede sfeer nog 

een extra impuls gaf. 

Omstreeks 16.30 uur keerde iedereen weer huiswaarts met 

de gewonnen prijzen en zonder uitzondering; tevreden 

gezichten   
 

http://www.svtteteringen.nl/
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De SV/KBO TETERINGEN NODIGT HAAR LEDEN UIT VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  
DATUM:  9 MAART A.S.  AANVANG :  13.30 UUR 

PLAATS :  GEMEENSCHAPSHUIS ’T WEB IN TETERINGEN 

Agenda als losse bijlage in deze nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viering Jozefdag 

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld vindt deze plaats op Dinsdag 29 maart in de 

‘Dorpsherberg’ Willem Alexanderplein 

Het programmais is als volgt; 

11.30 u Ontvangst met Koffie 

12.00 u Gezamenlijke lunch 

14.00u Optreden Korvea 

 

Speciaal voor senioren heeft Korvea een show ontwikkeld die tot de verbeelding zal spreken van 

eenieder die soms terug verlangt naar de tijd toen geluk nog heel gewoon was.                        

Op humoristische wijze worden verhalen en anekdotes opgediept en toont Korvea zich van zijn 

nostalgische kant als hij afgestofte trucs uit grootmoeders tijd in een verrassend nieuw jasje te 

hebben gestoken. Een kijkje in de keuken van de goochelaar 

Halverwege de voorstelling PAUZE met consumptie en hartig hapje 

15.45 u Sluiting 

Het opgave formulier voor deze middag is bijgesloten in deze nieuwsbrief    
 

http://www.svtteteringen.nl/

