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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. 
 

Dinsdag:    

Dames biljart 

van 09.30 uur tot 12.00 uur 
 

Jeu de Boules 

van 10.00 uur tot 12.00 uur 
 

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 

 

                                 
 
.  

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

 

16 november 
 

Sinterklaasbingo 

Aanvang 14.00 uur 

Zaal open vanaf 13.30 uur 

 

7 december 

Kerstbingo 

Aanvang 14.00 uur 

Zaal open vanaf 13.30 uur 

 

Locatie ‘t Web Teteringen 

 

   

                                                                                                     

 
De herfst doet zijn intrede. Maar het is anders dan 
andere jaren. Het klimaat is veranderd.                
De oorlog in de Oekraïne gaat niet ongemerkt aan 
ons voorbij.  
Het leed dat daar door dwaasheid wordt aangericht 
is groot: zeer groot.  

Laten we hopen, dat dit geweld snel stopt en er geen verder 
leed meer wordt veroorzaakt.  
Ik moest denken aan een gedicht van Toon Hermans: 
 

De bomen komen uit de grond En uit hun stam de twijgen 
En ied’reen vindt het heel gewoon Dat zij weer bladeren krijgen 
We zien ze vallen naar de grond En dan opnieuw weer groeien 
Zo heeft de aarde ons geleerd Dat al wat sterft zal bloeien 
 

De dagen worden korter. Laten we het samen gezellig maken en 
elkaar helpen waar dat kan.  
Zeker ook als het gaat om mensen, die echt lijden, zoals in de 
Oekraïne! 
Tot gauw.  Willem-Jan 
 

 
 
 

 

Van de voorzitter 

AANMELDEN           23 nov Sinterklaasmiddag 
 

                                    14 dec Kerstdiner 
                          
                          VUL HET AANMELDFORMULIER IN, ALS LOSSE BIJLAGE IN DEZE NIEUWSBRIEF 

http://www.svtteteringen.nl/
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De Sint zit al tijden met spanning te wachten totdat hij weer naar Teteringen mag komen.    
Gelukkig is het nu bijna zover. De boot is in gereedheid gebracht en de Pieten hebben alle 
prachtige cadeautjes al ingeladen. Ze kunnen niet wachten totdat de boot naar Nederland vaart. 
Op woensdag 23 november a.s. zal de Sint met zijn gevolg de Teteringse Senioren bezoeken in    

’t Web aan Zuringveld 1 te Teteringen. 

Voordat de Sint ons een bezoek brengt, wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee en iets 

lekkers. De middag wordt muzikaal omlijst door het seniorenorkest Entre Nous. Bij binnenkomst 

ontvangt u een gratis lot voor de loterij waarbij natuurlijk weer hele mooie prijsjes te winnen zijn.  

Tijdens de bijeenkomst wordt u nog een consumptie aangeboden en wordt er rondgegaan met 

heerlijke snacks. Het belooft, zoals ieder jaar, weer een gezellige middag te worden.                    

Bij vertrek krijgt u nog iets lekkers voor thuis. 

Wij zien u graag op 23 november om 14.00 uur in ’t Web. De zaal is geopend vanaf 13.30 uur! 

Ook namens de Sint, graag tot dan! 

U kunt zich aanmelden door het bijgevoegde aanmeld formulier in te vullen. 
  

 
 

 

Ik heb met de Hoofdpiet van de Sint afgesproken dat de Handwerkgroep 

achter in de zaal wat kleine kadootjes te koop aan zal bieden om het 

Sinterklaas wat gemakkelijker te maken.  

Dat neemt hem wat sjouwwerk uit handen. 

Omdat in Spanje het elektronisch betalen nog niet zo ingeburgerd is,           

vraagt hij wel met klem om de koopwaar contant te betalen. 

 

Namens de Handwerkgroep, Wisa Asselberghs. 
 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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                              Kerst 

 

              2022 
 
 
 
 
 

 
 

We zijn met z’n tweetjes. Een accordeonist begeleidt me. 
Wij presenteren een Brabants programma waarbij ernst en 
humor met elkaar verweven zijn.  
Er zit een duidelijk kerst idee in. Reen Brabants Kerstverhaal, 
Brabantse Kerstliedjes en ook gewone luisterliedjes op zijn 
Brabants. 
Na de pauze zingen we met elkaar bekende liedjes, waaronder 
ook traditionele liedjes die iedereen kent.                      

Hiervoor worden er mappen uit, zodat iedereen de tekst mee kan zingen…………    

U wordt verwacht op woensdag 14 december om 12.00 uur in ’t Web te Teteringen 

 
Aanmelden a.u.b. door in deze nieuwsbrief het bijgevoegde formulier in te vullen                                    
  

Rabo ClubSupport 

 
Beste leden van de SV/KBO Teteringen 

 
In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht gevraagd om bij                                                                              
de Rabobank ClubSupport stem uit te brengen op onze                                                                      
vereniging. Inmiddels hebben we de uitslag van de stemming                                                        
ontvangen. Er is goed gestemd op de SV/KBO Teteringen.  
Volgens de Rabobank verdient iedereen een club, een plek                                                                     
waar je elkaar ontmoet en je helemaal jezelf kunt zijn. 
Dat is aan onze vereniging toevertrouwd.                             
Wij hebben €276,60 ontvangen van de Rabobank. 
Langs deze weg wil het bestuur iedereen die op de SV/KBO     
gestemd hebben hartelijk bedanken voor de uitgebrachte stem 
 
 
 

Uitnodiging Kerstviering 
 
U wordt dan verwacht om 12.00 uur en een 
heerlijk glaasje glühwein staat voor u klaar. 
Om 12.15 uur zal Willem-Jan Vermeulen deze 
middag openen. Daarna een korte 
Kerstgedachte door Pastor Richard Lobo.    
Om 12.30 uur serveren voor U weer een 
geweldig Kerstdiner en er wordt een 
consumptie aangeboden. Na het diner is er 
een pauze en gelegenheid voor het gebruik 
van een consumptie die door onze vrijwilligers 
zijn opgenomen. Daarna een geweldig 
optreden van rasechte Brabantse artiesten. 
                                                             
 

Als it is in  

       Heaven 
 

Wat            Film middag en avond  
 

Wanneer    Vrijdag 11 november  

                  Tijd 13.30 uur en 19.30 uur 

  

Waar          Dorpsherberg benedenzaal, 

vrije inloop (dus opgeven niet nodig)  
 

Toegang      Vrouwen van Nu – gratis 

incl.1koffie/thee  

Leden Zonnebloem en SVT 3,50 euro 

incl. 1 koffie/thee 

http://www.svtteteringen.nl/
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SENIORENBEURS EN INSPIRATIEBUS 
OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 

 
De campagne Wonen met gemak, die op dit moment nog loopt, wordt op zaterdag 26 november a.s. afgesloten met 
een Seniorenbeurs. 
 
Tussen 10:00 en 16:00 uur zijn er in ’t Web diverse informatieve stands met betrekking tot het zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen: woningaanpassingen; praktische hulpmiddelen; slimme technologie; zorg- en 
dienstverlening thuis; actief blijven en meedoen; veilig deelnemen aan het verkeer. 
 
In de Inspiratiebus kunt u uw licht opsteken over handige en technische hulpmiddelen.  Wilt u de bus bezoeken, dan 
graag vooraf telefonisch inschrijven via Zorg voor Elkaar Breda (076 – 525 1502) of digitaal via 
www.bredawonenmetgemak.nl  
 
In ’t Web stands van diverse organisaties en bedrijven: 

• Wonen met Gemak: advies over woningaanpassingen, slimme ideeën, veiligheid, etc.  

• Installatiebedrijf Zandberg: badkamerrenovaties, sanitaire aanpassingen, trapliften 

• Aannemersbedrijf P. Rasenberg: aanpassingen aan uw woning, kleine verbouwingen, Politiekeurmerk: 
veilig hang- en sluitwerk  

• Thebe Extra: omzien naar elkaar, versterken eigen netwerk, hulp bij zelfstandig wonen, handige 
hulpmiddelen bij de dagelijkse activiteiten, wat kan de Ledenvereniging nog meer voor haar leden 
betekenen? 

• Uw Assistent: regelt hulp aan huis zoals huishoudelijke hulp, gezelschap en begeleiding, tuin- en 
klushulp, mantelzorgondersteuning 

• Fysiotherapiepraktijk Teteringen heeft op Zuringveld 37 de gehele dag open huis om kennis te maken 
met het brede aanbod 

• Fysiotherapiepraktijk MyFysio/YourGym: in balans, eGym en wat zij nog meer aan fysiotherapeutische 
ondersteuning in huis hebben 

• Cesartherapiepraktijk Breda: wat kan de cesartherapeut voor u betekenen 

• Kom Erbij! Teteringen en haar partners: presentatie van de activiteiten van Seniorenvereniging, 
Vrouwen van Nu, De Zonnebloem, Kruisvereniging, De Huiskamer, Seniorweb Teteringen, Digitaal 
meedoen 

• Zorg voor Elkaar Breda: het activiteiten- en ondersteuningsaanbod om langer zelfstandig te blijven 
wonen 

• Thebe Wijkverpleging en Park Zuiderhout: welke ondersteuning kunnen wijkverpleging en Park 
Zuiderhout verzorgen in de thuissituatie  

• Van Oosterhout bikes & sports: veilig deelnemen aan het verkeer op de (driewiel)fiets en hoe stap je 
veilig op en af 

• Praktijk Perspectief: psychologische hulp en rouwverwerking 

• Service Apotheek Teteringen: dienstverlening op maat  
 

 
 

    

  
   
       

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

