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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:  

Sjoelen                                                                     

van 14.00 uur tot 16.00 uur                                       
 

Bingo: 

woensdag 21 september 

aanvang bingo 14.00 uur 

de zaal is vanaf 13.15 uur open 

 

   

                                                                                                     

 
Het is alweer september, als u dit leest.                          
De zomervakantie-periode loopt ten einde. 
  
In augustus hebben we een prachtige meerdaagse 
reis gemaakt naar het Sauerland. 
U leest er meer over in deze Nieuwsbrief.             

Alle deelnemers kijken er met veel plezier op terug.   
De dagtocht op 14 september is zeker een aanrader!               
Dus vul het inschrijfformulier in en sluit je aan!                         
Ook bij andere activiteiten mogen we ons in de nodige 
belangstelling verheugen. Het kan weer. Het mag weer. Maar 
toch moeten we op blijven passen met Corona. Je wordt er dan 
misschien niet meer zo ziek van, maar toch willen we voorkomen, 
dat het virus weer de kop opsteekt bij onze leden. 
 
Wonen met Gemak is een initiatief, waar ook onze vereniging bij 
betrokken is. Welke behoeften hebben we op dat gebied?       
Hoe ziet dat er in de toekomst voor ons uit?                            
Deze en veel meer vragen komen aan de orde. Het is goed om 
daar kennis van te gaan nemen. 
Dus geef u op! 
Voor alle zaken zijn we op zoek naar vrijwilligers. Meld u aan en 
ervaar hoe leuk het is om anderen plezier te bezorgen! 
 
Groet, Willem-Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Van de voorzitter 

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

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer info vindt u in de losse bijlage van deze nieuwsbrief, 

http://www.svtteteringen.nl/
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Sjoelclub “Ons Plezier” 
 

Els Damen organiseerde voor onze Sjoelers een heerlijke 
lunch bereid door Pierre en de medewerkers van ’t Web. 
Tijdens de lunch werd ook de tussenstand van de wekelijkse 
sjoelmiddag bekend gemaakt. Na deze heerlijke lunch zijn we 
weer gaan sjoelen en er werd weer gestreden om de meeste 
punten en de eer om als beste de vrijdagmiddag af te sluiten. 
Alle uitslagen zijn te lezen op onze website 

www.svttteteringen.nl onder het kopje uitslagen 2022. 
 
Met hartelijke groet, 
Els, Lianne, Jeanne, Corrie, Sjaan, Henk, Lia, Marga, Ruud, Riet, Ad, Jan, Corrie, Ria, John, Lien, 
Corrie, Ludo, An, Mieke en Joop. 
 

Bedevaart Meersel-Dreef 

Op donderdag 11 augustus hebben we in samenwerking met de parochie onze 

jaarlijkse Maria bedevaart in Meersel-Dreef gevierd.  

Ondanks de voor velen kritische temperatuur van meer dan 30 graden was de 

opkomst boven verwachting mede doordat ook onze plaatselijke zonnebloem 

zich bij ons had aangesloten zoals ook vorig jaar.                                              

In de schaduwrijke tuin was de temperatuur zelfs aangenaam. De dienst werd 

voorgegaan door pastoor Richard Lobo met medewerking van het parochie 

koor. Na de dienst was Entre Nous weer aanwezig voor het jaarlijks muzikaal 

optreden op het terras en ook daar genoten de mensen in de schaduw van hun  

gezellige muziek. Na afloop bleek dat nog velen graag bij dit traditioneel gebeuren aanwezig zijn. 

 
Leuke dagtocht met ‘De Zilvermeeuw. 
 
Op 20 juli was het mooi weer en iedereen had zin in de 
boottocht naar de Hoekse Waard. De route ging vanwege het tij 
net andersom maar daar kwamen we pas later achter. 
Deze dag was goed verzorgd. Na de koffie en het gebak en 
genoeg tijd om te kletsen, kregen we een heerlijke lunch 
aangeboden o.a. met broodjes en een kroket erbij.  
In de middag hebben we heerlijk in het zonnetje gezeten en 
genoten van de vergezichten en natuurlijk van een drankje op 
het dek met ook nog een lekker hapje.  
Het was een zeer geslaagde dag iedereen had het naar 
zijn/haar zin.  
We hebben veel gekletst en gelachen, veel gezien en heerlijk 
genoten.  
 
Groetjes Marja de Been.  

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svttteteringen.nl/
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Bridgen bij SV/KBO Teteringen 
 

Momenteel is er steeds meer vraag vanuit de vereniging om 
te kunnen gaan bridgen op een middag. 
Dat is goed om te horen dat er behoefte is vanuit de leden 
aan een nieuwe activiteit.  
Het bestuur wil daarom inventariseren hoeveel leden en 
vooral nieuwe leden er behoefte hebben om op een vaste tijd 
in de week in ’t Web te gaan bridgen. 
 

Het is inmiddels een paar jaar geleden dat de SV/KBO Teteringen een eigen bridgemiddag had. 
 
Wellicht is het mogelijk bij genoeg aantal aanmeldingen om dit weer op te pakken. 
Wat willen wij weten? Hoe veel personen binnen de SV/KBO Teteringen hebben belangstelling om 
te gaan bridgen? Wat hebben wij nodig? Iemand ie dit wil gaan coördineren.  
Als daar behoefte aan is moeten we op zoek naar iemand, die les in bridge kan geven. 
 
Geef je interesse door via de mail yvonne.alewijnse@hotmail.com of telefonisch 06-25588650! 
 

Fietstocht naar D’n Brooy 
 

Op 18 augustus hebben we met 9 leden onder fijne 
weersomstandigheden een fietstocht gemaakt naar             
D’n Brooy tussen Gilze en Chaam.                                       
De begeleiders Cees en Ad hadden een mooie route 
uitgestippeld over brede fietspaden en door de bossen en 
de velden. Bij D’n Brooy stopten we voor een consumptie. 
De aangeklede cappuccino of koffie is daar beslist de 
moeite waard. Op de terugweg reden we over de fietsallee 
die sinds 2 jaar dwars door het Ulvenhoutse bos loopt.                                                            
Een genot om over te fietsen. 

Op 1 september maken we weer een tocht! 

 

Wil je meefietsen kunt u zich nog aanmelden bij: hanskalle@telfort.nl 
 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:yvonne.alewijnse@hotmail.com


                Nieuwsbrief  september           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 Facebook SVTTeteringen 

Eindredactie en Lay-out joopvdmade@kpnmail.nl 
    4  

  

 
SV/KBO Teteringen Sauerlandreis 18 t/m 22 augustus 2022 

Eindelijk na lang wachten was het dan zover. De eerste meerdaagse reis van SV/KBO Teteringen met 

Brabant Expres Reizen naar het Sauerland Duitsland met onze bestuursleden, Willem-Jan Vermeulen      

als Chauffeur en Marja de Been als organisator.  

Donderdag 18 augustus zijn we met 31 personen vertrokken naar Schlosshotel 

Sophia. Onderweg hadden we een tussenstop bij het grote winkelcentrum in 

Oberhausen waar men wat kon winkelen en lunchen.                                         

’s Avonds werd ervoor degene die mee wilden gaan in de omgeving van het 

hotel een wandeltocht georganiseerd met natuurlijk halverwege een stop voor 

een lekker drankje. 

Vrijdag 19 augustus zijn we ’s morgens met de bus naar een glasblazerij in Willingen gegaan waar we een 

mooie demonstratie kregen en was natuurlijk ook de mogelijkheid om iets moois van glas te kopen. Daarna 

kon met het plaatsje Willingen bezoeken of bij de Ettelsberg met de kabelbaan naar boven te gaan. ’s 

middags hebben we een mooie boottocht gemaakt op het stuwmeer de Diemelsee. Het was een prachtige 

boottocht met geweldig mooi weer en wat hebben we elkaar goed geholpen met het aan boord en van 

boord gaan daarom kon iedereen mee gaan varen. Na het eten was er een muziekavond. Wat was het 

gezellig iedereen zong mee op de bekende liedjes en voor wie dat wilde kon er worden gedanst.           

Mooi was het om te zien dat leeftijd niet uitmaakte jong danste met oud. 

Zaterdag 20 augustus zijn we in de loop van de ochtend naar de Warsteiner Welt 

brouwerij gereden. Daar kregen we eerst een film te zien in een 360 graden bioscoop 

waar alles werd uitgelegd en waar de stoelen om de bezienswaardigheden heen 

draaiden. Daarna zijn we met een treintje over het terrein en door de fabriek gereden, 

wat was het mooi en interessant om het hele proces van het Warsteiner bier te zien. 

Bij de brouwerij op het terras kregen we ook onze lunch en natuurlijk mocht een 

Warsteiner biertje niet ontbreken (iets anders mocht natuurlijk ook). Via een mooie 

tocht door het Sauerland zijn we terug naar het hotel gereden.                                     

’s Avonds was er niets georganiseerd, maar hebben we het zelf gezellig gemaakt. 

Zondag 21 augustus werd de mijn in Ramsbeck bezocht. Je mocht het museum bezoeken, maar ook was 

er de mogelijkheid om met het treintje 1,5 km de berg in te gaan waar men onder de grond door een 

ervaren gids een rondleiding kreeg over het leven en werken van de mijnwerkers. Na de lunch weer een 

mooie tocht door het Sauerland terug naar het hotel. Zondagavond was er een grote Bingo ronde en we 

hebben daarna nog gezellig bij elkaar gezeten met een kopje koffie, thee of drankje.  

Maandag 22 augustus was het tijd om na het ontbijt weer naar huis te gaan. Rond de middag zijn we 

gestopt in Soest (Duitsland) waar we konden lunchen en nog een paar uur konden genieten van dit 

prachtige stadje. Daarna weer met de bus verder naar de abdij in het plaatsje Tegelen waar wij ons laatste 

gezamenlijk diner kregen. Op naar Teteringen waar wij om 20.15 aankwamen.  

Het was een geweldige reis met erg gezellige mensen. Wat hebben we veel 

plezier gehad. Nogmaals dank je wel aan Willen-Jan Vermeulen voor de leuke 

busreis en dat hij ons weer veilig thuis heeft gebracht en Marja de Been dank je 

wel dat men ten alle tijde bij jou terecht kon met vragen. Buiten dat het erg goed 

klikte met iedereen was jullie bijdrage hierin zeker belangrijk. 

Het verslag van deze mooie reis is gemaakt door Bep Stijlen 
 

Meer foto’s van de reis naar Sauerland vindt u op onze website www.svtteteringen foto album 
 

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svtteteringen/
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Door een fout bij de gemeente heeft een deel van de 65+-ers in Teteringen geen uitnodiging voor de 

campagne ontvangen. Men doet er alles aan om te zorgen dat deze omissie volgende week wordt hersteld...  

 

 

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als u ouder wordt? Dan is het 
belangrijk dat u zich tijdig voorbereidt. De campagne Wonen met Gemak helpt 
daarbij. Zorg voor elkaar Breda en Kom erbij! Teteringen nodigen u daarom 
van harte uit! 
Alle inwoners van Teteringen van 65 jaar en ouder krijgen op of omstreeks 10 
augustus een persoonlijke uitnodiging van wethouder Arjen van Drunen, om 
deel te nemen aan deze campagne.  
 

De campagne begint met een startbijeenkomst op vrijdag 9 september in ‘t Web. Deze 
bijeenkomst wordt zowel ’s ochtends als ’s middags aangeboden. In de startbijeenkomst staan we 
stil bij prettig ouder worden en wat u daar zélf aan bij kunt dragen. Natuurlijk proberen we allemaal 
gezond te eten en voldoende bewegen. Maar wist u dat het ook belangrijk is om het gevoel te 
hebben ertoe te doen en een zinvolle daginvulling te hebben? Ook uw huis en woonomgeving zijn 
van belang; daarom komt ook de nieuw te bouwen wijk Woonakker aan bod. Want: stel dat u zou 
willen verhuizen, hoe moet uw nieuwe woning er dan uit zien? En is de Woonakker de wijk van de 
toekomst, ook voor senioren? 
Wethouder Arjen van Drunen opent zowel ’s ochtends als ’s middags de startbijeenkomst.  
 
Na de startbijeenkomst organiseren we een serie bijeenkomsten in groepen van 20-30 personen 
Op die manier geven we niet alleen informatie, maar gaan we ook met u in gesprek over wat u 
ervaart en aan wensen heeft. Het gaat dan over onderwerpen als: Wonen in je eentje; 
Vrijwilligerswerk en waarom dat, óók voor de vrijwilliger, belangrijk is; Geschikt wonen & veiligheid. 
 
Alle bijeenkomsten zijn gratis, koffie en thee zijn inbegrepen. In het programmaboekje dat bij de 
brief van wethouder is gevoegd, vindt u alle informatie. Wilt u één of meerdere bijeenkomsten 
bijwonen? Ga dan naar: www.bredawonenmetgemak.nl en meldt u eenvoudig online aan. 
Bent u niet handig met internet? Neem dan contact op via nummer (076) - 525 15 02. Houd uw 
agenda bij de hand want degene die de telefoon opneemt, schrijft u direct in. Bij dit 
telefoonnummer kunt u ook uw vragen stellen over de campagne. Ons advies is: wacht u eerst de 
brief af die u van wethouder Van Drunen krijgt. 
 
Nadere informatie kunt u ook krijgen bij bestuursleden van Kom Erbij! Teteringen. Graag via de 
email: jspruit.pronk@ziggo.nl (Jan Spruit) of johan.weijters@planet.nl  
 

 

                         
 

 

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.bredawonenmetgemak.nl/
mailto:jspruit.pronk@ziggo.nl
mailto:johan.weijters@planet.nl
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Heb je digitale vragen?  

Kom naar het Informatiepunt Digitale 

Overheid of de activiteiten van       

Digi-Taalhuis Breda! 
 

Je kent het vast wel, je hebt een nieuwe 

mobiele telefoon of tablet, maar je hebt 

geen idee hoe deze precies werkt. Of je 

rijbewijs moet worden verlengd en 

daarvoor moet je eerst medisch gekeurd 

worden, maar hoe regel je dat online? 

Voor dit soort zaken kun je bij Nieuwe 

Veste Bibliotheek terecht! 
 

 
Informatiepunt Digitale Overheid 

(IDO) 
Maandag   12.00 - 18.00 uur 

Dinsdag t/m vrijdag  10.00 - 18.00 uur     

(vrijdag tot 20.00 uur in Bibliotheek Noord en Zuid) 

Zaterdag   10.00 - 17.00 uur  
 

Veel dingen kun je online regelen met de 

overheid, zoals: 

• Het aanvragen van belastingen en 

toeslagen 

• Het aanvragen van zorg (CIZ) 

• Het verlengen van een rijbewijs 

• En nog veel meer 
 

Om dit via internet te regelen moet je een 

DigiD hebben én met een computer 

kunnen omgaan. Veel mensen vinden dit 

lastig. Bij het Informatiepunt Digitale 

Overheid (IDO) in de bibliotheek laten we 

je graag zien waar je de informatie kunt 

vinden en hoe het werkt. 

 

Kom dus vooral langs in één van onze 

vestigingen en stel je vraag! 

 

Wil je meer informatie over onze 

Informatiepunten Digitale Overheid?  

• Mail naar info@nieuweveste.nl 

            Bel naar   076-200 32 

Digi-Taalhuis Breda 
 

Om zelf handiger te worden op/met de                 
computer, tablet of telefoon kun je bij Digi-Taalhuis 
Breda terecht. Samen met anderen ga je aan de slag om 
uiteindelijk zélf je zaken digitaal te kunnen regelen.  
Digi-Inloop  
Dinsdag       10.00 - 12.00 uur     (Bibliotheek Centrum, Noord en Zuid)  

Woensdag      13.00 - 15.00 uur     (Bibliotheek Centrum) 
 

We hebben wekelijks een Digi-Inloop in onze 

bibliotheken. Hier kun je terecht met al je digitale vragen. 

Van het installeren van een app tot uitleg over het ordenen 

van je laptop, onze vrijwilligers helpen je graag op weg.  
 

Cursussen/workshops 

We organiseren cursussen en workshops waarin je zelf 

(beter) leert werken met je computer, tablet of telefoon. 

We doen dit op verschillende plekken in de stad. 

Voorbeelden van deze cursussen/workshops zijn: 

• Workshops over het digitale zorg (bijvoorbeeld 

het patiëntenportaal van het ziekenhuis 

(MijnAmphia) of je huisarts 

(MijnGezondheid.net)) 

• Workshops om de basis te leren van de tablet of 

telefoon, voor Apple en Android 

• Cursus Basis op de computer en werken op 

internet 
 

Wonen met Gemak in Teteringen 

‘Wonen met gemak / Op tijd goed voorbereid’.  

Het is een campagne die al in meerdere regio’s gevoerd is 

en succesvol was. Er kwamen veel mensen op af vanwege 

het informatieve karakter en de hulp die geboden kan 

worden bij de vele onderwerpen die aangeboden werden.  

In de brief zat een uitnodiging om deel te nemen en 

boekje met alle thema’s die aanbod komen. Aanmelden 

voor de bijeenkomsten kan digitaal of telefonisch.  
 

De campagne start op vrijdag 9 september om 10.00 en 

14.00 uur in ‘t Web.    Wethouder Van Drunen is daarbij 

aanwezig. 
 

Op deze dag komen twee onderdelen aan bod: 

• lezing over positieve gezondheid  

• het thema wonen & woonakker 

Voor meer informatie over Digi-Taalhuis Breda,  

• Mail naar   info@digi-taalhuisbreda.nl 

• Bel/Whatsapp naar  06-52813807   
 

 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:info@nieuweveste.nl
mailto:info@digi-taalhuis.nl

