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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 

 

Woensdag 

7 dec Kerst Bingo 

 

Woensdag 

14 dec. Kerstmiddag/Diner 

                                 
 
.  

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

 

 
7 december 

Kerstbingo 

Aanvang 14.00 uur 

Zaal open vanaf 13.30 uur 

 

Locatie ‘t Web Teteringen 

 

   

                                                                                                     

 
Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar.        
Aan het eind van het jaar kijken veel mensen terug. 
2022 was een bijzonder jaar. De oorlog in 
Oekraïne heeft veel te weeg gebracht. En welke 
gevolgen gaan we daar nog meer van 
ondervinden? Corona lijkt nu onder controle.                                                                   

We zullen ermee om moeten gaan als met griep.  
 

Hoe hebben wij dit jaar als vereniging beleefd? Al snel konden 
we de verschillende activiteiten weer oppakken.                      
We zijn met nieuwe dingen gestart. En nu kijken we alweer uit 
naar Kerst. Op 14 december staat er nog een heerlijk kerstdiner 
gepland. Vergeet niet u hiervoor op te geven!                              
Denk deze dagen ook eens aan de mensen in uw buurt die 
alleen zijn. Kerstmis is bij uitstek het feest om met elkaar te 
vieren! 
Het bestuur wenst u hele fijne Kerstdagen toe en alle goeds in 
het nieuwe jaar. 
 
Willem-Jan 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Van de voorzitter 

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

Beste leden, 

In een vorige nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd dat het misschien 

mogelijk was om in de middag te gaan bridgen. Van diverse kanten 

hoorde ik dat hier belangstelling voor was, maar helaas heeft dit te weinig  

reacties opgeleverd om een club te starten. Minimaal met 20 personen 

moet je zijn om te gaan starten. Ik ben op zoek gegaan of er een cursus 

gestart kan worden voor nieuwe bridgers. Afhankelijk van een aantal 

voorwaarden is Tommy van der Muren (bridgedocent) bereid om een cursus te geven. Dit is een nieuwe 

optie. Het is nog steeds mogelijk om je op te geven als je in de middag wil gaan bridgen. De dag moet in 

overleg dan nog vast gesteld worden. Wil je dat er een middag bridge club komt laat je horen via de mail 

yvonne.alewijnse@hotmail.com of telefonisch 06-25588650! 

 
 
 

“Ons Plezier” uit Teteringen wint het koersbaltoernooi in Oud- Gastel 
 

  
Koersbalclub “Ons Plezier” uit Teteringen behaalde op 25 oktober jl. een prachtig resultaat door 
het koersbaltoernooi te winnen van de andere deelnemende verenigingen uit St. Willebrord, 
Prinsenbeek, Sprundel, Wouw, Etten-Leur, Roosendaal en Oud-Gastel. 
 
Het toernooi startte om 10.00 uur waar de 8 verenigingen werden ontvangen met een vers kopje 
koffie of thee. Nadat de spelregels werden uitgelegd, begon een mooie wedstrijd die op 4 matten 
werd gespeeld. 
Er hing een gezellige sfeer en om 11.00 uur was er een korte pauze waar de deelnemers even 
konden bijkletsen onder het genot van een drankje met een heerlijke appelflap.  
 
Na weer een rondje vol spannende strijd, werd om 12.30 uur een heerlijke lunch geserveerd. Na 
de lunch kon iedereen weer fris van start en werd er weer fanatiek gespeeld. Om 16.00 uur werd 
de hoofdprijs mee naar huis genomen door het Teteringse koersbalteam, wat een mooie prestatie!  
 
Na een fijne en goed georganiseerde dag keerde het Teteringse team weer tevreden naar huis. 
 
Hartelijke groet, Joop van der Made 
 

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

      Kerst 

 

 2022 

 

 

 

 

U mag zich nog aanmelden voor onze Kerstviering van                         1                             

14 december. Aanmelden tot uiterlijk 6 dec. 

Zie bijlage nieuwsbrief van november of nu via onze                                                                                                                 

website www.svtteteringen.nl of mail naar                                                             

joopvdmade@kpnmail.nl 

 

 
 

Donderdag 27 oktober was onze laatste fietsdag van dit jaar.  

 

Op aanraden van Riet Monseurs gingen we naar de 

Menmoerhoeve. Een heel mooie locatie gelegen tussen 

Etten-Leur en Rijsbergen waar we gezellig gezeten en wat 

gedronken hebben. Het was een afstand van ongeveer 45 km 

en iedereen vond het weer supergezellig.  

Zoals gezegd, deze tocht was de afsluiting van het 

fietsseizoen. Hopelijk gaat het volgend jaar, iedereen weer 

mee zodra het weer kan. 

We zijn van plan om op donderdag 6 april 2023 weer van 

start te gaan vanaf ’t Web. De volgende tocht vindt dan op 

20 april plaats. We maken dus om de twee weken een tocht. 

In de jaarplanner zijn deze data opgenomen.  

 

Groeten, 

Ad van der List.  
 

  

       

Kerstmenu 

 

 
Heldere Groentensoep 

 

 

Pasteitje met Champignon ragout 
 

 

Rollade van de procureur 
 

 

Snijboontjes met spek en ui 
 

 

Gebakken krielaardappelen 
 

 

Appelcompote 
 

 

Aardbeien Bavaroise met slagroom 

                       

http://www.svtteteringen.nl/
http://www.svtteteringen.nl/
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CONTRIBUTIEBETALING 2023. 

Ook voor 2023 wordt de contributie in januari (en wel op de 24de, daags na de overmaking van de AOW) 

geïncasseerd.. Het bedrag is t.o.v. vorig jaar gelijk gebleven op € 24 per jaar per persoon. Het bestuur heeft 

overwogen om dit bedrag te verhogen naar € 25 per jaar, maar omdat wij vorig jaar weinig hebben kunnen 

leveren voor het contributiebedrag, en omdat alle prijzen toch al hoog worden, is besloten om de bijdrage 

aan activiteiten te verhogen. 

De leden, die geen machtiging hebben afgegeven, of die zelf een machtiging tot periodieke betaling aan hun 

bank hebben gegeven, worden verzocht om rond diezelfde tijd hun contributie van € 24,00 te (laten) voldoen 

op het bankrekeningnummer NL98 RABO 0150 9948 93 t.n.v. (nog steeds) KBO Teteringen. Bij internet 

bankieren kunt u nu al het bedrag “klaar zetten” voor overmaking rond 20 januari. Met achterblijvers, en met 

de leden waarbij de incasso mislukt is, zal ik vanaf 1 februari contact opnemen. Zelfs contante betaling is 

mogelijk. Doe dit dan in een gesloten envelop, met duidelijk aangeven daarin – naast het geld – welk lid het 

betreft, en deponeer dat in de brievenbus in de voordeur op mijn adres, Moleneind 24. 

Gastleden worden verzocht om de door hun verschuldigde contributie van € 12,50 ook op ongeveer 22 

januari te voldoen. 

De ervaring leert dat er rond de jaarwisseling ook de meeste veranderingen in het ledenbestand plaatsvinden; 

dat er dan nieuwe leden bijkomen vormt – in elk geval voor de financiële afwikkeling – geen probleem. Een 

probleem kan echter wel ontstaan, als een lid begin januari besluit, dat hij verder geen lid meer wil zijn. Dat 

probleem is het volgende: 

Van de € 24,00, welke wij aan contributie ontvangen, moeten wij als afdeling Teteringen aan KBO Brabant 

ongeveer € 13,00 per jaar afdragen. KBO Brabant neemt voor de bepaling van het aantal leden als 

peilmoment in elk jaar de stand per 1 januari om 00:00 uur. DUS als een lid op 2 januari zijn lidmaatschap 

opzegt, en wij zien van contributie-inning af, kost ons dat € 13,00 zonder dat daar enige inkomsten tegenover 

staan. Dus, wilt u in 2023 geen lid meer van ons willen zijn, dan vinden wij dat heel jammer, maar vertel mij 

dat dan voor 1 januari 2023. 

Tot slot nog dit: 

Het kan altijd gebeuren dat er onterechte incasso’s plaatsvinden. Ik controleer dat altijd heel precies, en de 

onterechte betalingen worden teruggeboekt. Ik gun mezelf daarvoor de tijd tot 1 maart; mocht u van mening 

zijn dat er iets niet goed gegaan is bij de incasso (en ook bij een handbetaling), wacht dan even met 

reclameren tot na 1 maart. Dat reclameren kan liefst rechtstreeks bij mij, bij voorkeur per email 

(g.bastiaans@planet.nl), of anders per telefoon (5812762). 

Tot slot wens ik u en de uwen een zeer voorspoedig 2023. 

 

Gerard Bastiaans, penningmeester. 

 

 
  Iedereen bedankt voor de bijdragen 
  in de nieuwsbrief van 2022 
  
 Ik wens al onze lezers  
 een voorspoedig en een gezond  

                      2023 

 
                       Joop van der Made 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:g.bastiaans@planet.nl

