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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 
 

Handwerken 

van 13.30 tot 15.30 uur 
 

Woensdag: 

Koersbal                                       

van 09.15 uur tot 12.00 uur   

                                                 

Vrijdag: 24 feb. 

Bloemschikken 

09.30 uur 
 

Sjoelen                                                                     

van 14.00 uur tot 16.00 uur 
 

Woensdag 22 maart 

Bingo 
 

Vrijdag 31 maart 

Bloemschikken                             

 

Locatie ’t Web Teteringen 

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

 

 Jeu de Boules 
                                     Jeu de Boules is een buiten activiteit, wat is er nog mooier lekker 
                                     buiten te zijn. 
                                     We gaan eind maart weer aan de slag op de Jeu de Boules banen bij    
                                     T.T.V. Donkerstraat 44 Teteringen 
                                     Momenteel hebben wij 7 leden maar nieuwe spelers zijn van harte  
                                     welkom en kunnen zich aanmelden bij Tonny Pellis 076 -5711938  
 
Wij spelen op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur met een onderbreking van een 
koffiepauze binnen of buiten op het terras. 
 
Kom vrijblijvend langs, Tonny zal je de spelregels uitleggen en natuurlijk mag je ook meespelen.  
 

 

 

    

                                                                                                     

 
We zijn dit jaar weer goed begonnen.  
Alle activiteiten kunnen weer plaats vinden.  
De belangstelling voor de verschillende activiteiten is 
weer groeiend. Bij enkele activiteiten is het maximaal 
aantal deelnemers al bereikt. Bij andere activiteiten 
kunt u nog aansluiten. 

 
Volgende maand hebben we weer de jaarlijkse ledenvergadering. 
Deze staat gepland op 8 maart. Noteer deze alvast in uw agenda.  
 
Het is een goede gelegenheid voor de individuele leden om hun 
stem te laten horen.  
Op de agenda staan leuke en ook belangrijke zaken, die we met u 
willen bespreken! 
Natuurlijk is er ook aandacht voor bestuurswisselingen.  
 
Ook zal het reisprogramma voor dit jaar worden gepresenteerd! 
 
Het zijn de vrijwilligers, die het steeds weer mogelijk maken om u 
een fijne ochtend of middag te bezorgen. 
Daar mogen we trots op zijn! Zou u ook wel eens iets extra’s willen 
doen voor onze vereniging.  
 
Meld u dan bij de vrijwilligers of bij het bestuur. 
 
Tot gauw! 
Willem-Jan 
 
 
 
 

 

 

 

Van de voorzitter 

http://www.svtteteringen.nl/
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   Dagtocht met de Z9 Zilvermeeuw Vestingsteden   24 mei 2023  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

   Wilt U met ons mee vul het bijgevoegde aanmeldformulier in en geef het voor 24 maart af bij de         
   inlever adressen op het formulier. Kosten voor deze mooie dagtocht € 84,50 per persoon. 
 

  (Bus/boottocht van 24 mei Antwerpen is hierbij vervallen)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorenorkest “entre-nous” geeft samen met “Song” uit Bavel 
 

een gratis concert in ‘t Web op zondag 2 april aanstaande. 
 
Aanvang concert 14.00 uur in de Willem Alexanderzaal van ’t Web Zuringveld 1 Teteringen 
 
Een leuke middag voor senioren uit onze regio en vooral de leden van SV/KBO Teteringen 
 
Met een muzikale groet van Entre-Nous 
 
Secretaris Willem Engbersen 

Tel: 0652006910 

 

Een bijzondere dag met de nieuwe aanwinst 
van de Zilvermeeuw gegarandeerd!  
We vertrekken vanuit Teteringen om 08.30 
uur naar Drimmelen waar we inschepen en 
om 09.30 uur vertrekken. We varen over de 
Maas richting de oude vestingstad Heusden 
terwijl u 2x Koffie/thee met appeltaart en 
slagroom geserveerd krijgt.  
Al snel zult u genieten van de mooie 
vergezichten over de polderlandschappen 
en uiterwaarden. Vervolgens varen we via 
Wijk en Aalburg, Andel en Woudrichem de 
Boven Merwede op Deze varen we af tot we 
op de Beneden Merwede komen, met langs 
de oevers uitzicht op de plaatsen: 
Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht / 
Papendrecht / Zwijndrecht en Dordrecht. 
 We varen verder door de Dordtse Kil, het 
Hollands Diep, onder de Moerdijkbruggen 
door en via de Amer komen we terug in 
Drimmelen. Tijdens de rondvaart staat een 
uitgebreide en gevarieerde lunch voor u 
klaar.  
 

In de middag krijgt u ook nog een gemengde 
snack geserveerd 

Zo kunt u genieten van een heerlijk 
huisgemaakte soep, vijf broodsoorten, 
krentenbrood, cake, kruidkoek, vier soorten 

vleesbeleg, vier soorten kaas, paté, een warme 
snack, huzarensalade, kip/kerriesalade en 
eiersalade, zoet beleg met tijdens de lunch 
onbeperkt koffie, thee of melk.  
In de middag krijgt u ook nog een gemengde 
snack geserveerd. Na de rondvaart van ca. 
7,5 uur wordt u weer opgehaald door de 
touringcar en rijden we huiswaarts 
(aankomst ca. 17.30 uur).  
De duurzaamste partyboot van Nederland, 
de Z9! Elektrisch varen: dat gaan we doen 
met de Zilvermeeuw Z9. Dit eventship 
leveren we in maart 2023 op en stoot 0% 
CO2, fijnstof, roet of andere fossiele 
brandstoffen uit. Vaart schoon, duurzaam en 
volledig op elektriciteit. Zelfs alle functies aan 
boord - zoals de verlichting, airconditioning 
en horecafuncties - werken op stroom.  
De Z9 vaart op accu's, die iedere nacht 
volledig bij- en opgeladen worden.  
Zo kan het schip 's ochtends vroeg weer met 
volle kracht vooruit. De Z9 is supermodern, 
stil, duurzaam, vernieuwend en bovendien 
hoogwaardig en luxueus afgewerkt. 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Sjoelclub de schuivers hebben het jaar 2022 met een gezellige dag afgesloten. 
 
Els had voor onze Sjoelers een heerlijke lunch geregeld.                                                               
De tafels werden gedekt en op ons bord lag een leuk zakje met 
lekkere chocolaatjes. 
Stokbroodjes met kruidenboter werd op tafel gezet daarna een 
heerlijke kop soep, het pasteitje werd door iedereen met smaak   
genuttigd. Met een kopje koffie of thee werden de broodjes 
uitgeserveerd. 
Na de lunch maakte Els de winnaars van 2022 bekent. 
 

1e Henk Koenraads .2e Lia Koenraads 3e Els Damen 
 

Els, bedankt voor het regelen en indelen van de Sjoelers en het 
bijhouden van de behaalde punten.   
Els, Ludo, Ruud ook bedankt voor het hele jaar weer door voor 
het gereed maken en opruimen van de speellocatie. 
 

De uitslagen van het sjoelen staan iedere week op onze website 
svtteteringen.nl 
 
Hartelijke groet, Joop van der Made 
 
 

Wijk-BOA Teteringen, Waterdonken en Posthoorn. 

Hallo allemaal, 

Ik ben Nina van Dongen en sinds oktober vorig jaar ben ik de wijk-boa in Teteringen.        

Misschien hebben we elkaar al ontmoet op straat of tijdens de spreekuren in de keet.               

Voor degenen die mij nog niet kennen, introduceer ik mezelf graag.  

Mijn collega’s en ik zijn er om de leefbaarheid en veiligheid in Teteringen te verbeteren.                 
Ik wil graag de wijk en het verhaal van Teteringen haar bewoners beter leren kennen.               
Daarin vind ik het erg belangrijk dat bewoners gelijk worden behandeld en wil ik laten weten dat 
iedereen bij mij terecht kan met vragen.  
En wie zit er achter het uniform? Iemand die graag een wandeling maakt 
met de hond en van voetballen houdt!  
  
Een melding maken 
Als handhaving zijn wij er voor de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. U 
kunt bij ons meldingen maken over bijvoorbeeld parkeeroverlast, honden, 
jeugdoverlast en afval. Meldingen over geluidsoverlast en overlast 
gevende personen kunt u ook bij ons kwijt, terwijl u daarbij misschien 
eerder aan de politie denkt.  
  
U kunt eenvoudig een melding maken via www.breda.nl/melden of via de 
gratis BuitenBeter App. Voor dringende zaken kunt u bellen naar 14076, 
ook buiten kantoortijden. 
  
 

http://www.svtteteringen.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.breda.nl%2Fmelden&data=05%7C01%7Cawml.derksen%40breda.nl%7C6e95b2a90bb443f5eb8a08db140d1aa5%7C92020df4c9e7400fb20237754484ef2e%7C0%7C0%7C638125818730060448%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3IMrJIi2%2FP%2FmeZvLFyHzH908XxyO2lGvJD7hpTAlkCQ%3D&reserved=0
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Het bestuur van SV/KBO Teteringen nodigt haar leden uit voor de ledenvergadering,       
die zal worden gehouden op woensdag 8 maart 2023.  
 

Agenda Algemene ledenvergadering op woensdag 8 maart a.s. 
aanvang 13.30 uur,  
locatie ’t Web. 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken/mededelingen 
 

3. Bestuurssamenstelling 
Leden, die zich aan willen melden voor een bestuursfunctie kunnen dat schriftelijk indienen bij het secretariaat. 
- Piet van Leijsen is aftredend en is niet meer herkiesbaar  
- Gerard Bastiaans is aftredend en wel herkiesbaar 
- Paul Hovius wordt voorgedragen voor het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot aanvang van de 
vergadering van 8 maart a.s. 
 

4. Jaarverslag 2022 door secretaris 
 

5. Financieel jaarverslag 2022 door penningmeester 
 

6. Verslag kascommissie + benoeming kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Netty Braspenning en Rens Aben. Nettie is aftredend. 
 

7. Begroting 2023 
 

8. Contributie en bijdrage 2023 
 

9. Voorstel nieuw naamstelling SV/KBO Teteringen 
 

10. Uitstapjes in 2023 
 

11. Rondvraag 
 

12. Pauze 
 

Om 14.45 uur wordt een presentatie gegeven door de Brabant Expres Reizen over de          
5-daagse reis naar de Moezel van 30 augustus tot 5 september 2023 
 

Het Enjoyhotel Zur Krone heeft 31 kamers in het hotel, Deze zijn van alle 
gemakken voorzien, Badkamer, Douche, Toilet, Tv met Nederlandse 
zenders en WiFi. Alle kamers zijn per lift bereikbaar. 
 

In het restaurant wordt u tijdens uw verblijf verwend met een dagelijks 
uitgebreid „Enjoy “ontbijtbuffet, warme lunch en een afwisselend 3 gangen 
keuze diner. ’s Avonds kunt u genieten in de bar/ lounge waar tevens 
regelmatig vertier en entertainment is zoals livemuziek etc.                        
Bij mooi weer kunt u genieten met een hapje en een drankje op een van de 
twee panoramaterrassen met uitzicht over de Moezel, wijngaarden en de 
voorbijvarende schepen. 

http://www.svtteteringen.nl/

