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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                                       

 

 

   

                                                                                                     

 
Het lijkt alweer zover weg: corona en alle 
bijkomende beperkingen. 
Dat we ons weer vrij kunnen bewegen went snel. 
Ik was afgelopen maand in Uganda. Dan besef je 
dat we geluk hebben, dat onze wieg in dit deel van 
de wereld heeft gestaan.  

We hebben ons leven weer op kunnen pakken, doen weer van 
alles, vliegen naar vakantiebestemmingen of trekken er met de 
caravan op uit. 
 

Ook deze nieuwsbrief staat weer bol van allerlei activiteiten.    
We starten met nieuwe activiteiten. De meerdaagse reis is daar 
een mooi voorbeeld van. Er zijn inmiddels voldoende 
aanmeldingen om de reis door te kunnen laten gaan.    
Aanmelden kan nog steeds, maar wacht niet te lang!  
 

Het is goed om onder de mensen te zijn.  
Onze activiteiten lenen zich goed daarvoor. Het wordt zo 
makkelijker gemaakt om contact te leggen met anderen.          
Het geeft afleiding: 
Dus ga gerust eens kijken bij de activiteiten! EN DOE MEE! 
 
In ons mooie dorp zien we de behoefte groeien om verenigingen meer samen te laten werken.     
Ik ben daar zeker ook voorstander van, maar geef het tijd om die samenwerking te laten groeien. 
Er zijn diverse mogelijkheden waar we elkaar kunnen versterken. Laten we die mogelijkheden 
bekijken en zien welke voordelen er te behalen zijn. Ook dat is goed voor de leden. 
Ik wens u allen veel plezier toe! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van de voorzitter 

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

 

                                  Zonnige Koningsdagbingo  

 

                                        Loes Szelech werd gekroond tot koningin die in een speciale bingo 
                                        ronde als eerste bingo had. 
                                         
                                        Ze werd met een kroon en oranje cape in het oranjezonnetje gezet 
                                        en als royalty werd verwend met lekkere hapjes en consumpties. 
                                        De bingomiddag was weer zoals altijd weer vol spanning en                             
                                        gezelligheid met vele leuke prijzen.                                        
 

                                        Ook de loterij was weer spannend, de hoofdprijs was een zeer goed 
                                        gevulde boodschappentas geschonken door Richard Laurijssen van 
                                        onze plaatselijke Jumbo.    

 
 
 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/


                            Nieuwsbrief              Mei     2022                              

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  
Eindredactie en Lay-out joopvdmade@kpnmail.nl 
    2  

  

 

BPCO Paasmiddag en uitreiking van de bekers van de biljartcompetitie 2021 
                                                                    

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Wijziging in het jaarprogramma 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Eindelijk was het dan zover na al het corona 
gedoe weer een middag waar we met onze 
partners ons jaarlijkse feestmiddag konden 
vieren. 
 

Deze keer niet voor onze gebruikelijke lunch 
maar een ontspannen middag. 
Ontvangst door onze voorzitter Piet van Leijsen 
onder het genot van koffie/thee met een heerlijke 
warme appelflap. 
 

Joop legde de indeling van de middag uit en 
stelde vier groepen samen die als team de 
sportieve strijd met elkaar aan gingen. 
 

Er stonden twee sjoelbakken klaar en iedereen 
mocht maar een maal sjoelen en begeleid door 
joop die ook de punten noteerden. Op het biljart 
lag het geluk bord klaar en onder begeleiding 
van Paula en Rens werden ook daar de punten 
genoteerd. 
 

Tussendoor werden de consumpties geserveerd 
door de medewerkers van ’tWeb en werd er 
regelmatig met een gefrituurde snack rond 
gegaan. 
 
Beetje laat maar de bekers van de biljart 
competitie van 2021 werden alsnog uitgereikt 
met als winnaar 
 

Libre Bas Meijer.  
Bandspel Toon Pauly. 
Drie banden Ben van Keulen. 
 

De winnaar van het geluk bord was Henk 
Koenraads 
En van het sjoelen Ria van Merkestein 
Het was weer een gezellige middag. 

In verband met deze nieuwe opzet Fietsen met SV/KBO Teteringen ( zie pagina 4 ) gaat de tocht 
naar Meersel-Dreef 5 mei niet door, deze was jarenlang de start van de wekelijkse fietstocht in de 
zomer. 
 

http://www.svtteteringen.nl/


                            Nieuwsbrief              Mei     2022                              

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  
Eindredactie en Lay-out joopvdmade@kpnmail.nl 
    3  

  

 

 

Herinnering dagreis op 25 mei en meerdaagse reis op 18 augustus 
 

 
In de nieuwsbrief van april heeft u kunnen lezen over 
de dagreis op 25 mei en de meerdaagse reis  
naar het Sauerland op 18 augustus.     
Bij nieuwsbrief zaten ook inschrijfformulieren hiervoor. 
 
Tot 9 mei a.s. kunt u zich nog opgeven voor beide 
reizen.  
 
We kunnen melden dat de meerdaagse reis doorgaat, 
maar de bus is nog niet vol dus er kunnen er meer bij. 
 
 

 
 

Voor de dagreis van 25 mei hebben zijn er nog 
plaatsen beschikbaar inschrijvingen kan nog tot 9 mei.  
 

Als u alsnog mee wil gaan op beide of een van deze 
reizen, kunt u een ingevuld inschrijfformulier afgeven bij 
Marja de Been, Bosbeemd 19 Teteringen.            
Inleveren kan ook bij de bekende adressen onderaan 
het inschrijfformulier.  
Mocht u geen formulier meer hebben dan kunt een 
mailtje sturen naar hanskalle@telfort.nl                        
of bellen: 06-43776054.                                                

Als u uw naam en adres vermeldt, krijgt u een formulier thuisbezorgd. 
 

 

Vooraankondiging Boottocht door de Hoekse Waard 
 

Op 20 juli organiseren we een prachtige boottocht door 
de Hoekse Waard met De Zilvermeeuw. 
 
In de nieuwsbrief van juni volgt meer informatie 
hierover en een inschrijfformulier.   
 
 
Groeten van de reiscommissie, 
Marja de Been   
Hans Kalle   
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Fietsen met SV/KBO Teteringen. 
 

Nu bijna alle Coronamaatregelen niet meer gelden, kunnen we diverse activiteiten weer op gaan 
pakken. Een van die leuke activiteiten was het maken fietstochten met onze leden.                      
Nu het weer beter wordt, is het tijd dat we deze gezonde activiteit weer in ere herstellen.            
Het bestuur heeft hier al over nagedacht en we willen deze zomer enkele tochten gaan maken met 
leden die graag fietsen.  
We denken dan aan een tocht die ongeveer in vier uur duurt waarin we uiteraard halverwege een 
break hebben voor b.v. een lunch (op eigen kosten) op een leuke locatie langs de route.              
We denken ook na over een activiteit onderweg of het bezoeken van een bezienswaardigheid 
(eventueel met uitleg). 
 

Om dit veilig te organiseren, hebben we echter wel twee 
begeleiders nodig.  
Ook willen we graag weten of onze leden hier interesse voor 
hebben. Voordat we e.e.a. vast gaan leggen, is het handig 
om te weten wie graag mee wil op zo’n fietstocht.  
U kunt uw interesse kenbaar maken via e-mail                   
bij: hanskalle@telfort.nl   
Graag wel uw naam en adres vermelden. 
Als u dit vóór 1 juni kenbaar maakt, kunnen we mogelijk al in 
juni zo’n tocht gaan maken.  

Als u als begeleider mee wil gaan, bent u ook van harte welkom om aan deze leuke activiteit 
invulling te geven.  

 
Na een lange periode van thuiszitten in verband met corona, mogen we vanaf nu weer op pad. Op 

29 juni a.s. hebben wij daarom een extra uitje geregeld in de vorm van een musical. 

Wij hebben gekozen voor  SOLDAAT VAN ORANJE 

Het wordt een middagvoorstelling met 1e rangs kaarten.      

Vertrek is om  11.10 vanaf H.Maria kerk, Mariaplein 1                                                             

   11.15 vanaf bushalte Groot Ypelaardreef ( apotheek )  

Aankomst Theaterhangaar te Katwijk is rond 13.00 uur                                                                      

Na afloop gaan we gezamenlijk naar een restaurant voor een 3-gangendiner. 

Totale prijs hiervoor bedraagt  € 115,-- per persoon 

U kunt zich opgeven bij Yvonne Spoelstra. Dat kan per mail naar  gerenyvonne@ziggo.nl 

Telefonisch kan uiteraard ook naar 06-81469388 

Met groeten van                                                                                                                        

Bestuur KBO Breda Zuid  

De onderstaande Musical naar Soldaat van Oranje is een uitje van KBO Zuid in Breda waar jij 
als lid van SV/KBO Teteringen ook mee aan mag deelnemen. 
Heb je interesse mail naar gerenyvonne@ziggo.nl of bel naar 06-81469388 
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