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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       
 

Bingo: 

Woensdag 15 juni 

aanvang bingo 14.00 uur 

de zaal is vanaf 13.15 uur open 

                               

 

 

   

                                                                                                     

 
In het blad ‘ONS’ heeft u vorige maand al het een 
en ander kunnen lezen over een 
ledenwervingsactie voor de KBO-afdelingen in en 
om Breda. Volgens de cijfers verliezen we elk jaar 
leden en dat proberen we via deze actie om te 
buigen. Met 46.000 senioren in Breda vanaf 65 
jaar, kunnen we heel wat mensen lid maken en 
meer activiteiten aanbieden.  
Als u iemand overhaalt om lid te worden van 
SV/KBO Teteringen dan ontvangen u èn het 
nieuwe lid een cadeaubon van € 5,-  
In de ‘ONS’ treft u opnieuw een flyer aan.           

Dit is een extra stimulans om deze maand op pad 

te gaan. Vul het formulier in – er kunnen zelfs 2 

nieuwe leden op – en stop het in een enveloppe.                   

Geen postzegel plakken! Met een paar weken wordt uw VVV 

cadeaukaart en die van het nieuwe lid bij u afgeleverd.  

NB: hebt u meer nieuwe leden? Even de achterkant kopiëren en 

ook dat formulier opsturen! Elk nieuw lid betekent voor u meer 

VVV-bonnen!In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om u aan 

te melden voor het maken van leuke en interessante fietstochten. 

Tot nu toe heb ik vier aanmeldingen ontvangen waaronder één 

persoon die ook als begeleider mee wil fietsen. Dat is wel een 

heel klein groepje! Zodra we met 6 fietsers en 2 begeleiders zijn, 

kunnen we van start gaan. Dus schroom niet en geef uzelf op bij: 

hanskalle@telfort.nl We hebben nog geen dag vastgesteld 

waarop we de mogelijke tochten gaan maken, maar dat kan in onderling overleg geregeld worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de vice voorzitter 

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

 
Scala musical 

In onze jaaragenda staat dat deze 

musical gepland is in juni zoals dat in 

voorgaande jaren gebruikelijk was, 

scholengemeenschap Scala voerde 

deze uit en onze leden werden 

daarbij uitgenodigd 

Omdat de mensen die deze activiteit 

bedachten en tot uitvoer brachten 

inmiddels zijn gepensioneerd is men 

hier noodgedwongen mee gestopt   

 
 
 
 

                       Energietoeslag 
 

U kunt energietoeslag aanvragen als u: 
in Breda woont geen bijstandsuitkering heeft maar wel 
een laag inkomen. 
 

Is het voor u te moeilijk om de energietoeslag aan te 
vragen in de nieuwsbrief van juli wordt er uitleg gegeven 
en hulp aangeboden hoe de toeslag aan te vragen. 
 

Aanvragen mag vanaf de pensioengerechtigde leeftijd                
Netto maandinkomen niet hoger dan 
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1443 
Gehuwd/samenwonend € 1979 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:hanskalle@telfort.nl
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Voor alle leden die muziekliefhebber zijn is er van 1 juni t/m 6 juni 2022 het Spanjaardsgat festival.        
Er vinden optredens plaats van de Marinierskapel, Harmonie Euphonia uit Teteringen en andere 
muziekgezelschappen. Tijdens de afsluiting van het festival wordt door de Philips Harmonie de Bolero 
uitgevoerd. De dirigent legt vooraf het muziekstuk uit. Voor de leden van de SV/KBO Teteringen zijn er 
25 kaarten beschikbaar voor de uitvoering van de Bolero. Zie voor het hele programma van het 
Spanjaardsgat festival: https://hetspanjaardsgat.nl/  Voor gratis kaarten bel tussen 18.00 uur en       
20.00 uur naar Yvonne Alewijnse 0625588650 
 

Boottocht met De Zilvermeeuw naar de Hoekse Waard 
 

Op 20 juli organiseert de reiscommissie van onze vereniging een boottocht met de Zilvermeeuw. 
Brabant Express haalt u om 8.45 uur op bij ’t Web en brengt u naar Drimmelen.  
Rond 16.30 uur bent u terug in Drimmelen en de bus brengt u dan weer terug 
naar Teteringen.  
De prijs van deze interessante en goed verzorgde bootreis bedraagt € 65,50 p.p.  
Als u mee wil gaan met deze reis, vindt u bij deze nieuwsbrief een 

inschrijfformulier.  
Dit kunt u invullen, betalen bij de penningmeester: 
KBO bankrek. Nr. NL98RABO 0150994893 met vermelding: ‘Boottocht 20 juli’. 
Daarna afgeven bij de bekende adressen die onderaan het inschrijfformulier vermeld zijn. 
 

Programma Hoeksche Waard  
Om 09.30 uur worden de trossen losgegooid bij onze aanlegsteiger in Drimmelen. 
De bemanning serveert koffie met appelgebak. Via de Amer zetten we koers richting de Moerdijk 
bruggen. Bij het weidse uitzicht van het Hollands Diep sturen we de Dordtse Kil in. Via de Dordtse 
Kil komen we aan bij Dordrecht, via de Oude Maas passeren we Puttershoek. Bij Oud-Beijerland 
varen we Het Spui op. We passeren vervolgens Hekelingen, Nieuw Beijerland en Goudswaard. 
We draaien het Haringvliet op en komen dan langs Eiland Tiengemeten.  
Na het passeren van de Haringvlietbrug zien we Willemstad aan de rechteroever. 
 Via het Hollands Diep zetten we weer koers richting Drimmelen.  
(In verband met het getijde kunnen we deze tocht ook andersom varen)  

 

Catering aan boord 
Uiteraard is er onderweg een uitgebreide scheepslunch aan boord.  
De lunch komt met onze buffetlift 'uit de vloer!'.  
We serveren onder meer soep, broodjes en salade. 's middags gaat de 
bemanning rond met warme snacks. In totaal zijn we zeven uur onderweg. 

 
Milieuvriendelijk met de Z8 
De Z8 gebruikt de nieuwste technieken om zo milieuvriendelijk en 
comfortabel mogelijk te varen. Daarnaast is het een heel mooi schip met 
een fraaie vormgeving en een luxe interieur waarin hoogwaardige 
materialen zijn gebruikt. De raampartijen bieden een uitstekend uitzicht. 

 

   
 
 

 
 
 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/
https://hetspanjaardsgat.nl/

