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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 
 

Bingo 

woensdag 25 jan 

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

 
 

Al onze vrijwilligers en het bestuur van SV/KBO Teteringen staan weer klaar om in 2023 

weer leuke en mooie activiteiten te organiseren. 

 

Om u daarover goed te kunnen informeren is de jaar agenda nu volledig en met al onze 

activiteiten aangevuld. 

 

Als bijlage in deze nieuwsbrief vind je het volledige                                                                

en aangepaste agenda versie 01-01-2023 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

                                                                                                     

 
De feestdagen zijn weer achter de rug. Voor mij is dat 
altijd weer een moment om terug te kijken naar het 
afgelopen jaar.                                                                
Gelukkig kregen we Covid onder controle, zodat we 
veel dingen weer konden gaan doen.                                                                              
De oorlog in de Oekraïne heeft ook de nodige impact 
op onze samenleving.                                                 

We voelen dat vooral in de portemonnee.                                                
De afgesproken verhoging van de bijdrage van de leden voor dit jaar 
is door de sterke inflatie alweer achterhaald.                              
Hopelijk kan alles gewoon doorgaan: onze vereniging komt weer tot 
bloei. Het mag weer. We willen ook graag.  Hopelijk kan het ook! 
 
Ik wil u onderstaand gedicht als wens voor het nieuwe jaar niet 
onthouden: 
 

Wie weet wat voor mooie dingen er komend jaar kunnen gebeuren 
Als wij de vrede in ons hart al onze dagen laten kleuren 
Als wij kijken naar onze medemens en accepteren wie en wat ze zijn 
Dan zal de wereld voor iedereen weer een stukje mooier zijn! 
 

Namens het voltallige bestuur wens ik jullie allemaal een goede 
gezondheid in 2023 
 
Willem-Jan 
 
 

 
 
 

 

 

Van de voorzitter 

SV/KBO Teteringen wenst U een voorspoedig en gezond                 
2023 

http://www.svtteteringen.nl/
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Het jaar 2022 afgesloten met verschillende druk bezochte activiteiten in december 
 

      
Sinterklaasbingo                                                              Bezoek van Sinterklaas                                        
 

    
Kerstbingo                                                                      Kerstmiddag  

Samen met onze vrijwilligers hebben wij het jaar 2022 met een fijn positief gevoel kunnen afsluiten       
We hebben kunnen genieten van het sjoelen-koersbal-handwerken-bloemschikken-wandelen-
biljarten-fietstochten-jeude boules-reizen-bingo-sinterklaasmiddag-kerstviering-bedevaart           
(Meersel Dreef). Dit alles is mogelijk gemaakt in overleg met het bestuur van SV/KBO Teteringen 
maar vooral door de geweldige inzet van onze vrijwilligers. 
  
                                             
  

Helaas is alles duurder geworden zoals de consumpties in                       
’t Web en de prijzen die wij inkopen voor de bingo en loterij.       
Om de kwaliteit van de te winnen prijzen waardevol te houden zijn 
wij genoodzaakt om het inleggeld voor onze bingo te verhogen.  
 
Vanaf 25 januari betaalt u voor een gezellige bingo middag € 7,00 

per persoon. Hiervoor ontvangt u een bingo kaart waar u 4 x bingo 

speelt, per bingo drie ronden en een 1x bingo voor een volle kaart. 

Bij binnenkomst ontvangt een kop koffie of thee in de pauze krijgt u                     

een consumptie na keuze en verkopen wij loten voor de loterij    

 

   Woensdag 25 januari de eerste bingo van 2023 wij zien er naar uit om jullie te ontvangen.                                                

   Aanvang bingo 14.00 uur de zaal is vanaf 13.15 uur open. 

 

 

http://www.svtteteringen.nl/
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Digi-café Teteringen 
 
Na een tweetal bijeenkomsten van SeniorWeb over digitaal meedoen in 

Teteringen, is er sinds december 2022 een werkgroep gestart onder de 

naam Digi-café Teteringen.  

Al vanaf oktober wordt er elke dinsdag van 14.00-16.00 uur spreekuur 

gehouden tijdens de Huiskamer in `t Web om vragen te beantwoorden over                             

het gebruik van digitale middelen.  

Steeds meer wordt er door de overheid gevraagd om zaken via internet te regelen. Daarom willen 

wij de inwoners van Teteringen Digi-vaardiger maken.  

Wij zijn zeer verheugd dat een team van vrijwilligers bereid is om wekelijks spreekuur te houden 

op dinsdagmiddag in de Huiskamer in `t Web. Ook los van de Huiskamer zullen er thema’s worden 

aangeboden. Dit zal tijdig worden aangekondigd.    

Het Digi-café is onderdeel van de lelslocatie van SeniorWeb, zodat wij gebruik kunnen maken van 

het brede pakket aan diensten dat zij aanbieden. Ook het Digitaal huis Breda is bij de opzet 

betrokken.  

De uitvoering van de digitale leslocatie van SeniorWeb is een van de activiteiten dat onder het 

bestuur van Kom Erbij! Teteringen valt.   

 

en gezond                  2023 
Biljartvereniging BCPO 

BCPO heeft het jaar afgesloten met een 

gezellig samen zijn met al onze leden en 

partners. Ontvangst met een kopje koffie 

of thee de mannen nog even vergaderen, 

daarna stond er een heerlijk uitgebreid 

warm en koud buffet die ons allen heerlijk 

deed smaken. De middag hebben wij 

sportief afgesloten door een gezellige 

middag waar 4 teams tegen elkaar 

moesten strijden voor de eer en eeuwige                                                                                           

roem. Piet reikte samen met Rens                                                                                                               

de prijzen uit voor het biljartspel                                                                                                                

van het af gelopen                                                                                                       jaar.                                                                                                                                                    

1e prijs Libre  Ben van Keulen                                                                                                                 

1e prijs bandstoten Peter Pauwels                                                                                                     

1e prijs 3 banden Piet van Leijsen    

Hartelijke groet, Joop van der Made 

 

http://www.svtteteringen.nl/
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Onderstaande seniorenbeurs wordt gehouden 
het conference centrum Koningshof te Veldhoven 
van 17 tot 22 januari dagelijks van10 tot 17 uur. 
Hiervoor zijn voor onze leden nog een aantal 
vrijkaarten beschikbaar en op te halen bij         
Piet v. Leijsen telefoon 06-30541082 of             
076-5713598  De kaarten kunnen eventueel ook 
thuisbezorgd worden 

 
Hallo Dames, 
 

Met de Vrouwen van Nu gaan wij van 12 tot 17 april 2023 naar Blankenberge. 

We bezoeken Antwerpen, Brugge, Ieper, Gent en bezoeken ook het hopmuseum in Poperingen. Er zijn nog 

plaatsen over in de bus maar alleen voor de dames. Je hoeft geen lid te zijn van Vrouwen van Nu. 

Er is op 24 januari van 14.00 tot 16.00 uur in de Dorpsherberg nog een presentatie van de reis. En tevens 

gelegenheid om in te schrijven. 

Gezellig als jullie meegaan.                                                                                                                                  

Wil je meer weten mag je me altijd bellen. 

Groetjes Marja de Been  0620531166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

J 

Bridgen bij de SV/KBO Teteringen 
Beste leden, 
In de nieuwsbrief van december heb ik de 
stand van zaken m.b.t. het bridgen nog 
eens onder de aandacht gebracht om 
eventueel in het nieuwe jaar een middag te 
zoeken dat er een club gevormd kan 
worden om te gaan bridgen door leden van 
de vereniging. Er wordt regelmatig bij mij 
geïnformeerd, maar zoals ik al eerder heb 
aangegeven moet je minimaal met 20 
personen een club vormen om te kunnen 
gaan bridgen. Ook heeft zich nog niemand 
gemeld die de club zou willen gaan leiden. 
Er is één nieuwe bridger die zich gemeld 
heeft voor een cursus. Het is altijd mogelijk 
om je voor een bridgecursus op te geven bij 
Tommy van de Muren. Van beginners tot 
gevorderden kunnen zich aanmelden voor 
een cursus via info@bridgecursusbreda.nl 
 

In deze nieuwsbrief doe ik nog één keer een 
oproep of er liefhebbers zijn die willen gaan 
bridgen in de middag en mij dit uiterlijk vóór 
31 januari te laten weten. Mochten er dan 
meer dan 20 aanmeldingen binnen zijn 
gekomen dan hoort u van mij hoe verder te 
gaan met een oprichting van een bridgeclub 
van de SV/KBO Teteringen. Indien er niet 
genoeg aanmeldingen zijn dan stoppen we 
met een poging om nieuw leven te blazen in 
een bridgeclub. Wil je dat er een middag 
bridge club komt laat je horen via de mail 
yvonne.alewijnse@hotmail.com of 
telefonisch 06-25588650!                                   

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

