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Beste lezer: In augustus 

verschijnt er geen nieuwsbrief. 
 

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 
 

Handwerken 

van 13.30 tot 15.30 uur 
 

Woensdag: 

Koersbal                                       

van 09.15 uur tot 12.00 uur     

                                                   

Vrijdag:  

Sjoelen                                                                     

van 14.00 uur tot 16.00 uur                                       

 

Bingo: 

woensdag 13 juli 

woensdag 17 augustus 

aanvang bingo 14.00 uur 

de zaal is vanaf 13.15 uur open 

 

   

                                                                                                     

We merken dat onze leden na de Coronaperiode 
gemotiveerd zijn om de activiteiten die SV/KBO 
Teteringen aanbiedt weer op te pakken. Mensen 
komen weer met plezier naar de bingo, naar het 
biljarten, de wandeltochten op maandag en naar 
koersbal.  

Ook zijn er nu een tiental aanmeldingen om fietstochten te 
maken. We zijn nog op zoek naar een begeleider, zodat we met 
drie begeleiders iedereen veilig kunnen laten fietsen.  
Verder zijn veel leden enthousiast voor de meerdaagse reis naar 
het Sauerland in augustus die zeker doorgaat weliswaar in een 
ander (en nog beter) hotel omdat in hotel Alpine nu Oekraïense 
vluchtelingen zitten.  
De dagreis naar Santspuy en Baarle Nassau ging tot teleurstelling 
van veel leden niet door. Het bestuur vond dit ook heel jammer 
omdat er toch meer dan 30 mensen zich ingeschreven hadden. 
Helaas te weinig voor het minimum aantal mensen dat Brabant 
Express nodig had om de reis voor hen rendabel te maken.  
 

In deze nieuwsbrief kunt u overigens over nog meer dagtochten 
lezen. Hopelijk krijgen we hier wel genoeg mensen voor zodat u 
kunt genieten van heerlijke dagjes uit.  
Met het lekkere weer en de zomer in het vooruitzicht, breekt weer 
een mooie periode aan. Enigszins verontrustend is het feit dat de 
besmettingscijfers van Corona weer stijgen. Hopelijk blijft 
iedereen daarvan verschoond en gaat dit niet meer tot 
beperkingen leiden. Het helpt als we ons daarvan bewust zijn en 
bepaalde basisregels, die we allemaal kennen, in acht nemen. 
Het bestuur wenst u een mooie zomer toe.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Van de vice voorzitter 

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

 

                               Met medewerking van BCPO  organiseren wij voor de 2e keer    
      

                                                       Open Teterings libre toernooi.                                               
                                                                    
                               Aanvang op donderdag 28 juli de finaledag is op donderdag 1 september. 
                               Alle wedstrijden worden op woensdag en donderdag gespeeld in ’t Web 
Zuringveld 1 4847KS Teteringen. Maximale aantal deelnemers is 64 personen en het minimale 
gemiddelde mag niet lager dan 1 zijn. Momenteel hebben we al meer dan 50 inschrijvingen uit 
onze regio zoals uit Breda, Prinsenbeek, Molenschot,’ t Ginneken en natuurlijk Teteringen  
Op de finaledag wordt er om de 1e 2e en 3e plaats gestreden, is er ook nog een loterij met heel 
veel waardevolle prijzen. Wil je komen kijken dat kan. De toegang is gratis en het beloofd weer 
een gezellige en sportieve middag te worden. 
   
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Eenmalige energietoeslag van 800 euro voor gepensioneerden met een laag inkomen  

De gemeentelijke loketten voor de aanvraag van de energietoeslag 
van 800 euro gaan komende weken open. Huishoudens met een 
minimum inkomen die het bedrag niet automatisch uitgekeerd hebben 
gekregen, kunnen dan zelf een aanvraag doen. De grens om in 
aanmerking te komen voor deze uitkering ligt bij ongeveer 120% van 
het sociaal minimum. In enkele gemeenten is het loket al geopend en 
wordt gebruik van DigiD vereist. In andere gemeenten is DigiD geen 
vereiste. Wij vermoeden dat er meerdere leden zijn bij SV/KBO Teteringen die nog geen DigiD 
hebben. Ook is het invullen van het aanvraagformulier niet eenvoudig. Misschien zijn er leden die 
hier ervaring mee hebben en dit eventueel voor anderen willen doen. U kunt zich dan aanmelden 
bij onze secretaris: yvonne.alewijnse@hotmail.com  
 
De voorzitter van KBO Breda Oost: de heer Peter van Lier is beschikbaar om te helpen bij het 
invullen van aanvragen. U kunt met hem een afspraak maken. Dit stellen wij enorm op prijs.        
Hij stuurde ons onderstaande tekst per mail: 
Zeker wil ik het voor de leden van SV/KBO Teteringen, indien nodig de formulieren gaan invullen. 
Het lijkt mij het beste dat het bij de leden thuis gebeurt, stel dat men iets is vergeten dan moet er 
een nieuwe afspraak gemaakt worden. Bij u thuis is alles bij de hand. Medio juli zal ik beginnen 
met de eventuele invullingen. Leden kunnen begin juli een afspraak maken met mij. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Peter van Lier 
Voorzitter KBO Breda-Oost 
Lage Kant 43 
4817 GE BREDA 

06-28522330 

i.vanlier@icloud.com 

ENERGIETOESLAG BREDA  

Veel mensen komen in de knel door de 

hoge energieprijzen. Daarom heeft dit 

kabinet besloten in 2022 een eenmalige 

energietoeslag te geven aan ongeveer 

800.000 huishoudens met een laag 

inkomen. De hoogte van de 

energietoeslag is verschillend per 

gemeente maar zal in de meeste 

gevallen tussen de €200,- en €800,- 

liggen. Wat een laag inkomen is, 

bepaalt elke gemeente zelf. In sommige 

gemeenten is dat een netto maandelijks 

inkomen dat niet hoger mag zijn dan 

130% van de bijstandsnorm. Maar er 

zijn ook gemeenten die een grens 

hanteren van 125%, 120% of 110% van 

de bijstandsnorm.  

Het gaat daarbij om het inkomen van de 

aanvrager en zijn/haar eventuele partner. 

Huur- en zorgtoeslagen worden niet 

meegerekend in het inkomen. Voor de 

inwoners van Breda is het even opletten. 

Alle lagere inkomens zijn bij de 

gemeente bekend en krijgen in het 2e 

kwartaal € 800 vergoeding. Als U dat 

niet krijgt en denkt er wel voor in 

aanmerking te komen; ga dan naar de 

site www.breda.nl/energietoeslag.           

Daar vindt u een aanvraagformulier dat 

u kunt invullen en insturen. Het kost 

niets om dat in te vullen. Wie weet? 

Heeft u hulp nodig bij het invullen dan 

laat het weten. U kunt het 

aanvraagformulier ook vinden op onze 

website www.svtteteringen.nl  
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http://www.svtteteringen.nl/
mailto:yvonne.alewijnse@hotmail.com
mailto:i.vanlier@icloud.com
http://www.breda.nl/energietoeslag
http://www.svtteteringen.nl/
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Wandelen kan op iedere 
maandagochtend vanaf 
9.30 uur. Vertrekpunt is ’t 
Web waar de wandelaars 
ook weer terugkeren en 
koffiedrinken nadien.                                     
Bert Verbruggen 
organiseert is samenspraak 
met de wandelaars de 
tochten. Je kunt kiezen uit 
2,5 km en een tocht van 5 à 
6 km. Deze club heeft zelfs 
al een naam: ‘De paden op, 
de lanen in’. Als u mee wil 
wandelen, kunt u gewoon 
op maandagochtend om ca. 
9.20 uur naar het web gaan 
en u aangeven dat u mee 
wil lopen.  
 

     
 

We hebben intussen ook 
een fietsgroep van 
ongeveer 10 mensen.      
De voorkeursdagen om te 
fietsen zijn dinsdag of 
donderdag. We zijn van 
plan om niet alleen maar te 
fietsen, maar b.v. ook iets te 
bezichtigen en ergens koffie 
te drinken of te lunchen. Als 
u deze nieuwsbrief leest, 
hebben we mogelijk al een 
tocht gemaakt waar we 
zeker een verslag van 
zullen maken. Als u als 
begeleider of deelnemer 
mee wil fietsen kunt u zich 
nog aanmelden bij: 
hanskalle@telfort.nl 

     
   

 Aanmelding boottocht   
                20 juli          
In de nieuwsbrief van juni zat 
een aanmeldformulier voor 
de boottocht met                    
De Zilvermeeuw’. Inmiddels 
hebben we al diverse 
aanmeldingen binnen.  
U kunt zich nog aanmelden 
met dit formulier of via onze 
website www.svtteringen.nl             
Hoekse Waart  
Aanmelden is tot 6 juli nog 
mogelijk. 
 

Een mooie kans voor een 
geheel verzorgde en unieke 
dagtocht door 
‘De Hoekse Waard’. 

Jeu de Boeles                                

   

 

          wandelen                        fietsen                              varen  
Na twee Coronajaren waarin alle activiteiten op een laag pitje stonden, is er nu weer gelegenheid 
tot wandelen en fietsen in groepsverbanden en mee te gaan met onze dagtochten. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

De banen in de Hameldonk zijn helaas gesloten, maar er zijn bij de 
tennisbanen prachtige Jeu de Boeles banen aangelegd. 
Je kunt van het toilet gebruikmaken en er is een bar waar je koffie/thee of 
een ander drankje kan kopen. Is er interesse om als lid van SV/KBO 
Teteringen hier te gaan Jeu de boelen.                                                        
Laat mij dat via een telefoontje of de mail weten, dan kunnen wij als er 
voldoende animo is een gezellig clubje samenstellen. 
 

Onze voorkeur gaat uit naar de dinsdag maar in overleg kunnen we dat 
                                  aanpassen naar een andere dag.                                       
 
  Bel of mail naar  joopvdmade@kpnmail.nl of mob. 0610873610 ( na 18.00 uur) 
 

  Adres Jeu de Boules banen: Donkerstraat 44 Teteringen  

 

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svtteringen.nl/
mailto:joopvdmade@kpnmail.nl
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Er is geen blad “Ons“ en ook geen nieuwsbrief 
in augustus daarom kunt u zich nu al 
inschrijven voor een gezellige dagtocht met 
Brabant Expres naar Hilvarenbeek en 
omgeving. Deze tocht is al door veel KBO 
verenigingen gemaakt en de reacties er over 
zijn heel enthousiast. Hieronder kunt lezen 
wat u die dag gaat beleven:  
Vertrek vanaf ’t Web’ om 9.30 uur naar 
Hilvarenbeek waar we hartelijk worden 
ontvangen met koffie en een Brusselse wafel 
met slagroom in draaiorgelmuseum Museum 
Dansant. Aansluitend krijgen we een 
humoristische rondleiding door het 
draaiorgelmuseum inclusief frisdrank en 
nootjes. Alles ademt de sfeer van een 
danspaleis uit 1900, met veel Jugendstil 
elementen. Een beleving van kristal en 
geslepen spiegels uit de tijd dat gezelligheid 
nog heel gewoon was. Er wordt leuke uitleg 
gegeven met veel humor waarbij de groep 
gewoon kan blijven zitten, de presentatie 
gebeurt rondom hen heen. Tussendoor kan er 
steeds gedanst worden op de heerlijke 
muziek.  

SV/KBO Teteringen nodigt u uit om de Floriade te bezoeken op 

woensdag 3 augustus a.s. i.s.m. de Zonnebloem.                                        
Meer Informatie in de losse bijlage van deze nieuwsbrief. 

 

          Dagtocht Soeth en Vermaeck op 14 september. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Inschrijven kunt u door het inschrijfformulier in te vullen en afgeven op de bekende 
adressen of via onze website www.svtteteringen.nl klik op Soeth en Vermaeck en vul jouw 
gegevens in. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blikvanger bij binnenkomst is het gigantische 
Mortier orgel, maar bij ieder dansorgel is wel 
een geweldig verhaal. 
Zo is ook het unieke 'Decap Robot Orgel' een 
visuele belevenis, de robots trommelen, 
bewegen en spelen echt saxofoon. Bovendien 
is het museum rolstoelvriendelijk. Hierna gaan 
we aan tafel voor een luxe lunch Na de lunch 
brengen we een bezoek aan het 
kermismuseum. Een supermiddag 
gegarandeerd! We gaan terug in de tijd naar 
een kermis van 1920. Laat u verwennen met 
poffertjes, gebrande nootjes, popcorn, 
suikerspin etc. 2 consumpties (alle 
frisdranken, een lekker wijntje of biertje, of een 
overheerlijke advocaat met slagroom is 
inbegrepen!). In het kermisprogramma zitten 
diverse spelelementen waarin de gasten 
pluche beren, peperkoeken etc. kunnen 
winnen. Na afloop neemt u nog een heerlijke 
kaneelstok of andere lekkernij uit de kermis 
mee naar huis en rijden we richting huis. 
Uiteraard sluiten we deze dag nog af met een 
lekker 3-gangendiner op een gezellige locatie 
in het bos voordat we weer naar huis rijden. 
 

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svtteteringen.nl/

