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Adres………………………………. 
 

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 
 

Jeu de Boules 

van 10.00 uur tot 12.00 uur 
banen bij de tennis achter DIA 

 

Handwerken 

van 13.30 tot 15.30 uur 
 

Woensdag: 

Koersbal                                       

van 09.15 uur tot 12.00 uur     

                                                   

Vrijdag:  

Bloemschikken 

09.30 uur 
 

Sjoelen                                                                     

van 14.00 uur tot 16.00 uur                                       
 

Bingo (laatste van 2022) 

woensdag 19 oktober 

aanvang bingo 14.00 uur 

de zaal is vanaf 13.15 uur open 

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

 
                                                                                                                      Foto: bingo oktober 2021  

19 oktober laatste bingo van 2022 
 

Wij kijken met veel plezier teug op een  
jaar met vele mooie bingo’s, zoals de  
carnavals bingo en Koningsdag bingo 
en ook de maandelijkse bingo vol met  
enthousiaste deelnemers, de loterij  
is een belevenis die niet meer weg te  
denken is uit onze gezellige bingo middag. 
Loes Szelech en ik willen jullie bedanken voor 
de gezellige middagen en zien jullie graag weer in januari 2023 weer terug in ‘t Web  
 

Met hartelijke groet, Joop, Loes, Mientje en Leny    
                                                                      

 

   

                                                                                                     

 
De zomer is echt voorbij. We hebben veel prachtig 
weer gehad. Misschien was het soms wel een 
beetje te warm, maar alles bij elkaar was het 
genieten.  
Het is nu wat druilerig weer. Natuurlijk laten wij ons 
daar niet door leiden. We hebben nog veel leuke 

herinneringen aan de afgelopen zomer.  
En er zijn allerlei activiteiten. Gelukkig gooit Corona nog geen 
roet in het eten. Laten we hopen, dat we met de benodigde 
maatregelen en vaccinatie onze activiteiten wekelijks kunnen 
blijven doen. Iedereen kan daar zijn/haar steentje aan bijdragen. 
Heb je klachten: dan testen en zo nodig in quarantaine!             
Zo beperken we het aantal besmettingen en hoeft niet alles op 
slot.  
We kijken naar mogelijkheden om nieuwe activiteiten op te 
starten. Natuurlijk hebben we daarvoor de hulp van onze leden 
nodig. Van het bestuur mag je niet verwachten dat ze die 
activiteiten gaan regelen. Dat moet echt vanuit de leden 
gebeuren. Natuurlijk met alle ondersteuning van het bestuur.     
We zijn op zoek naar leden, die bereid zijn om zich in te zetten 
voor de vereniging en zo de andere leden een pleziertje te 
bezorgen. Met inzet van een enkel uurtje is er al heel veel 
mogelijk. We dagen jullie graag uit! Sta op en zet je in!!! 
Aanmelding kan bij alle bestuursleden, maar ook bij de 
vrijwilligers, die nu de activiteiten verzorgen. Tot gauw! 
 
Willem-Jan 
 
 

 
 

 

Van de voorzitter 

http://www.svtteteringen.nl/
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Wat hadden wij een super vakantie in Sauerland 
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Spanje 5 oktober 2022     

                                                                                             Beste leden van SV/KBO Teteringen, 
                                         Ik zit hier al lang te wachten voor dat ik weer naar jullie kan komen 
                                         nu nog 48 na0htjes samen met mijn Pieten daarover dromen. 
                                        Eindelijk kan ik dan mijn Senioren uit Teteringen weer ontmoeten 
                                        alvast voor nu vanuit Spanje de hartelijke groeten. 

 

                                                                            Sint en Piet 
 
 
 

 

    Woensdag 14-9-2022 hebben we de laatste busreis van dit jaar gemaakt naar   
     het Orgel en Kermis museum Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 

  
 

                
 
 
   
 
 
 

 
 

De ochtend hebben wij 
doorgebracht in het 
orgelmuseum. We zijn 
gestart met koffie/thee en 
een wafel met warme kersen 
en slagroom. Daarna begon 
de uitleg van alle orgels die 
er binnen stonden en 
natuurlijk hebben we ook 
geluisterd naar de orgels en 
meegezongen op de 
klanken van bekende liedjes 
die de orgels speelden. Wat 
kon de gids smakelijk en 
geboeid vertellen. De 
ochtend werd afgesloten in  

het orgelmuseum met een 
lunch. Ondertussen werden 
wij verwend met popcorn, 
suikerspin en heerlijke 
poffertjes Na de lunch mocht 
iedereen naar beneden naar 
het kermismuseum. Wat een 
kleurrijk spektakel. Een oude 
draaimolen stond midden in 
de ruimte met tal van leuke 
kraampjes er omheen. Ook 
hier kregen wij een zeer 
interessante maar vooral 
humoristische uitleg met een 
heus rad van fortuin 

met grappige prijzen. 
Na afloop had iedereen de 

gelegenheid om bij de 

snoepkraam kaneelstokken, 

noga enz. te kopen. De 

kraam werd druk bezocht en 

iedereen ging met wat 

lekkers naar huis. De dag 

werd afgesloten met een 

diner bij restaurant De 

Viersprong in Dongen. We 

kijken terug op een zeer 

geslaagde en gezellige 

busreis.         (verslag Bep Stijlen) 

 

http://www.svtteteringen.nl/
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Open Teterings Libre toernooi 
groot succes! 
 
Vanaf 28 juli tot aan de finale dag op 1 september 
streden 48 deelnemers uit Molenschot, 
Prinsenbeek, ’t Ginneken, Breda en Teteringen 
twee keer per week om de eer en de roem tijdens 
het drukbezochte Libre biljarttoernooi.   
 

De deelnemers werden steeds ontvangen met een 
kopje koffie of thee. Tijdens de wedstrijden werd er 
rondgegaan met heerlijke gefrituurde snacks. 
De lootjes voor de loterij op de finale dag werden 
steeds tijdens de voorrondes aangeboden. 
 

Woensdag 31 augustus werd er door 16 spelers 
gestreden om een plaats in de finale van 
donderdag 1 september. 8 biljarters maakten er 
een spannende middag van. De laatste vier; Piet 
van Westenbrugge, Ruud van de Mast, Rens 
Aben, en Ad de Bie streden in de halve finale. 
Uiteindelijk gingen Rens en Ad de sportieve strijd 
aan om het kampioenschap van ons toernooi. Ad 
werd deze middag de winnaar. Hij is de kampioen 
van 2022.  
 

Onze winnaars werden gehuldigd en ontvingen 
een beker als herinnering en een envelop met een 
mooi geldbedrag. De Poedelprijs was voor Piet 
van Westenbrugge. De middag werd afgesloten 
met een loterij met hele mooie prijzen.  
 
De organisatie van dit toernooi Rens Aben, Jan de 
Jongh, Joop van der Made en Piet van Leijsen 
bedankt iedereen voor dit geweldig geslaagd 
toernooi. 
Dit toernooi werd mogelijk gemaakt door 48 fijne, 
sportieve deelnemers en hun enthousiaste 
supporters. Natuurlijk vergeten we ook onze 
trouwe sponsoren niet: 
 

’t Web Teteringen- Jumbo Richard Laurijssen Teteringen-  
My Fysio Your Gym- Bakkerij ’t Stoepje (Weekmarkt), 
Landwinkel/ijsboerderij Snoek- Snoeren footfashion-          
Van Oosterhout bikes en sport- Bloemisterij Aarts-   
Financieel Fiscaal S.Vos -Cafetaria Gebroeders Joosen- 
Sirtaki Breda- Schildersbedrijf Bram van Pelt-          
Vishandel Heinen & Zn.- Biljarts van Dekkers Oosterhout-         
Troubadour Gerry Joosen  

 

         
         Kampioen Ad de Bie 

 

 

  
 
   
  
  
   
 
    
  

                                                                      
                                                                      2e Plaats Rens Aben 

 
 
 
 
 
 
     
                                                                  3e plaats Ruud van de Mast 
  

 
 
 
 
 
     
       

                                                               Poedelprijs Piet van Westenbrugge 
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