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Adres………………………………. 
 

Naam……………………………….  

In te vullen door de bode 

 

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 

27 april 

Koningsdag Bingo 

 

 

   

                                                                                                     

 
Op 9 maart hield onze vereniging voor het eerst in 
twee jaar een algemene leden vergadering. Het was 
wel weer even wennen om met 45 leden in één zaal 
te zitten, zonder mondkapjes, QR codes en verplicht 

afstand houden van elkaar. Voor Marja de Been, Yvonne 
Alewijnse en Hans Kalle was het de eerste ALV als nieuwe 
bestuursleden. Helaas neemt onze zeer kundige penningmeester 
Gerard Bastiaans afscheid van het bestuur. Gelukkig blijft hij, 
totdat we een andere penningmeester gevonden hebben, de 
financiële zaken regelen. De voorzitter deed een oproep in de 
vergadering tot het aanmelden van nieuwe bestuursleden.      
Ook via deze nieuwsbrief wil ik u vragen om uit te kijken naar 
geschikte kandidaten. We hebben zoals gezegd een nieuwe 
penningmeester nodig, maar ook twee nieuwe algemene 
bestuursleden. Als u iemand kent of zelf tot het bestuur wil toe 
treden, laat u dat dan a.u.b. weten aan de secretaris Yvonne 
Alewijnse.  
In de vergadering is, na een stemming door leden, het besluit 
genomen om met ingang van 2023 een lichte 
contributieverhoging door te voeren van €1,- per jaar. De eigen 
bijdrage voor een activiteit van € 12,00 is voor 2023 € 13,00.                                                        
Ook is het voorstel aangenomen tot naamsverandering van onze vereniging n.l.: SV/KBO 
Teteringen, waarbij SV staat voor: Senioren Vereniging.  
Na de rondvraag kregen de aanwezigen uitleg van iemand van Brabant Expres over de 
meerdaagse reis in augustus naar het Sauerland All Inclusive reis (elders in deze nieuwsbrief leest 
u daar meer over). Daarna was er nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.  
  
Hans Kalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Van de vice voorzitter 

Leden onderscheiden met bondspeld KBO Brabant 
 

  

 
 
 
 
 

Het bestuur heeft tijdens de algemene 
ledenvergadering Joop v.d. Made, Gerard 
Bastiaans, Piet van Leijsen en Rens Aben 
bedankt voor hun uitstekende werk en inzet 
voor de vereniging. Door hun zeer lange staat 
van dienst ontvingen Joop, Gerard en Piet de 
bondspeld van KBO Brabant.  
 
We trots zijn op deze vrijwilligers die 
belangeloos al vele jaren bergen werk 
verzetten voor onze vereniging en altijd klaar 
staan voor onze leden.                                 
Van harte proficiat! 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Dagreis naar Santspuy en  Baarle Nassau 
Op woensdag 25 mei organiseert onze vereniging in samenwerking 
met Brabant Expres een afwisselende dagtocht van 9.30 uur tot 
19.30 uur.  
 
De vertrekplaats is bij Het Web in Teteringen. U vertrekt die dag 
voor een 'smakelijk' dagje uit naar Rijsbergen, vlakbij Breda. In 
deze bosrijke omgeving, ligt asperge- en wijnboerderij "De 
Santspuy". Vanaf eind maart tot begin juli is het aspergeseizoen en 
worden er excursies gegeven waarbij het aspergesteken en 
sorteren te zien is. Natuurlijk gaan we ook van al dat lekkers 
proeven; in de kas is een gezellige ontvangstruimte voor groepen 
waar het goed toeven is. 
 
We starten de dag met een lekker kopje koffie/thee (2x) met 
appelcake van de streek. Hierna krijgen we een zeer interessante 
en leuke rondleiding door dit echte familiebedrijf en bezoeken 
natuurlijk ook de eigen wijngaard. Na dit uitstekende begin van de 
dag gaan we naar een uniek stukje Nederland: Baarle Nassau.  
 
Hier brengen we een bezoek aan het Kaarsenmuseum. In het 
Kaarsenmuseum bevindt zich de uitzonderlijke collectie 
gebeeldhouwde kaarsen van Frits Spies.  
 
Na dit bijzondere bezoekje gaan we aan boord van de touringcar 
voor een interessante rondrit per touringcar door deze regio. Een 
ervaren, lokale gids vertelt u alles over de enclave, de geschiedenis 
en vreemde situatie waarin dit dorp zich bevindt. Ook leert u alles 
over het Verzetpad uit de Eerste Wereldoorlog en de befaamde 
dodendraad en de smokkelaars.  
 
Hierna komen we aan bij ons restaurant in het centrum van     
Baarle Nassau waar we gezamenlijk aan tafel gaan voor een 
uitstekend 3-gangendiner ter afsluiting.  
 
De prijs van deze volledig verzorgde reis zal  € 70,- bedragen 
(introducés betalen € 5,- extra). 
In deze nieuwsbrief treft u het inschrijfformulier aan voor deze 
gezellige en leerzame reis.  

 
Groeten van de reiscommissie 
 
Marja de Been  
Hans Kalle 
 
 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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 All Inclusive reis naar Schmallenberg in het Sauerland. 
  
Na afloop van de algemene ledenvergadering van 9 maart kregen de 
aanwezigen uitleg over de 5 daagse reis in augustus van dit jaar 
naar het Sauerland in Duitsland. Een medewerker van Brabant 
Expres verzorgde een presentatie over deze aantrekkelijke en 
complete reis met vele excursies naar het NJoy hotel Alpin. De leden 
in de zaal waren enthousiast hierover en we hebben al 17 
inschrijvingen binnen. In deze nieuwsbrief zit een inschrijfformulier 
voor deze reis. 
 
Dag 1 - Vertrek naar Hotel Alpin Vandaag vertrekken we vanaf uw privé opstapplaats in Teteringen naar 

Schmallenberg in Sauerland. Onderweg maken we een stop in Oberhausen bij het grote winkelcentrum 

CentrO, waar we op eigen gelegenheid kunt winkelen en/ of lunchen. Na dit bezoek rijden we naar         

Hotel Alpin. Bij aankomst worden we onder het genot van een kopje koffie met gebak welkom geheten door 

de vriendelijke medewerkers. 's Avonds wordt er een heerlijk buffet geserveerd en de drankjes zijn uiteraard 

weer gratis, inclusief bediening en er wordt entertainment verzorgd 

 

Dag 2 - Warsteiner Welt We beginnen de dag met een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet. Vandaag rijden we 

naar een wel heel bijzondere brouwerij; proeven (ook alcoholvrij). Na deze bijzondere ervaring zijn we vrij 

in het stadje Warstein om daar een bezoek op eigen gelegenheid aan te brengen. In de avond staat in ons 

hotel een uitstekend diner klaar en zijn er na het buffet diverse activiteiten in het hotel. 

 

Dag 3 - Rondvaart stuwmeer en bezoek Ertsmijn schitterende rondvaart.. We rijden met het treintje over het 

smalspoor ongeveer anderhalve kilometer de berg in! Na het bezoek aan de Ertsmijn van Ramsbeck rijden 

we terug naar het hotel waar weer een heerlijk diner wordt geserveerd en we genieten van een avond vol 

vertier. 

 

Dag 4 - Donderdag: Tour Sauerland en glasblazerij We beginnen de dag met een heerlijk uitgebreid 

ontbijtbuffet. Vandaag gaan we op pad voor een prachtige tocht door Sauerland natuurtocht en rijden naar 

Willingen. Hier krijgen we een interessante tour en demonstratie van een authentieke glasblazer. We dineren 

vanavond in het restaurant van ons hotel en genieten van een gezellige laatste avond in hotel Alpin 

 

Dag 5 - Vrijdag: Soest en de terugreis Nadat we de dag goed zijn begonnen met het uitgebreide ontbijtbuffet  

Na het uitchecken, rijden we naar het gezellige plaatsje Soest (niet te verwarren met ‘onze’ Soest) waar we 

vanmiddag vrij zijn voor de lunch en een bezoek op eigen gelegenheid. Halverwege de middag vertrekken 

we vanuit Soest naar een gezellig restaurant waar we deze gezellige en mooie reis afsluiten met een heerlijk 

3-gangendiner. Einde van deze mooie reis, tot volgend jaar! 
 
Als u nog informatie wil hebben over deze reis kunnen Marja de Been of Hans Kalle u hierover 
informatie geven per e-mail. U kunt uw ingevulde formulier afgeven of opsturen aan Marja de Been                 
In deze nieuwsbrief treft u een inschrijfformulier aan voor deze reis.  
 
Marja de Been                                             Hans Kalle                

Bosbeemd 19                                              hanskalle@telfort.nl 
4847 HN Teteringen  
debeen@kpnmail.nl                         

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:hanskalle@telfort.nl
mailto:debeen@kpnmail.nl
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                                            Woensdag 27 april Koningsdag Bingo 
 

                                                                 Wie wordt er in een speciale bingoronde gekroond                                          

                                                        tot Koning/Koningin van de bingomiddag en wordt  
                                                        beloont met een speciale koningsdag prijs. 

                                                        Hoe we dat gaan doen…….kom naar onze  

                                                        bingomiddag en misschien ben jij wel de eerste  
                                                        bingo Koning/Koningin van SV/KBO Teteringen.   

                                                        We spelen daarna nog 4x 3 ronden en 1ronde voor 

                                                        de volle kaart aaneensluitend een loterij met        
                                                        vele leuke prijzen.  

 

Entre € 6,00 p/p waarvoor koffie/thee wordt geserveerd bij binnenkomst en een 

consumptie na keuze voor in de pauze en natuurlijk een bingokaart voor bovenstaande  
speel ronden. 

 

De zaal in ’t Web te Teteringen is vanaf 13.15 uur open, de bingo begint om 14.00 uur. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
                                           
                               
 
 
 
           
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

Senioren Expo in mei afgelast 
De Senioren Expo die in Veldhoven zou plaats vinden van 
10 tot en met 15 mei, is afgelast.                                       
In 2023 is een nieuwe gepland, van dinsdag 17 tot en met 
zondag 22 januari 

           

                   Jozefdag 
 
             Voor het eerst weer sinds jaren hebben we in        
             de Dorpsherberg een geweldige middag gehad. 
Onder het genot van een kopje koffie vertelde Hans Kalle  
wie Jozef was. 
Er werd een heerlijke lunch door Marian van                  
de Dorpsherberg geserveerd. Nog een lekker drankje en 
Bertus Korvea een goochelaar die op zeer humoristische 
wijze zijn geheimen van het goochelen prijsgaf en ons op 
zeer ludieke wijze wist te vermaken. In de pauze nog een 
lekker hapje waarna Bertus zijn show voortzette. 
 
Het was een zeer geslaagde middag met dank aan Piet 
en Marja    
 
                                                          

http://www.svtteteringen.nl/

