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Beste leden van “De Teerling”, 
 
Tijdens de afgelopen paar weken wisselden vreugde en verdriet elkaar af binnen onze 
vereniging. Allereerst natuurlijk het voor velen toch nog onverwachte overlijden op 18 mei jl. 
van onze oud-secretaris Jos Guitjens. Tijdens de condoleancebijeenkomst voor Jos werd via 
social media bekend dat ook ons trouwe lid Theo Verheijen als gevolg van een hartstilstand 
die ochtend op 24 mei was overleden. Hartverwarmend was de aanwezigheid van veel leden 
van “De Teerling” bij de uitvaartplechtigheden van Jos en Theo. Namens alle leden wil ik ook 
op deze wijze nogmaals Gerda, Annie en alle familie en vrienden veel sterkte wensen bij het 
verwerken van hun verlies van hun dierbare.    
 
Na ruim drie maanden vertraging, veroorzaakt door het hoge grondwaterpeil, kon firma van 
Doorn op 31 mei dan eindelijk beginnen met de bouw van onze nieuwe speelhal. Mede door 
het prachtige weer vlotte de bouw zo snel dat enkele dagen later het hoogste punt al werd 
bereikt. Daarover later meer, eerst de snuffelmarkt. 
 
Onze jaarlijkse snuffelmarkt was dit jaar op zaterdag 2 juni. Nadat er al enkele weken lang 
steeds meer spullen waren verzameld, werd op 31 mei door een flink aantal vrijwilligers de 
markt in de speelhal ingericht.  De publieke opkomst was dit jaar duidelijk minder dan vorig 
jaar, evenals de initiële opbrengst van bijna €750. De aansluitende verkoop van oud ijzer 
leverde €120 op, zodat de voorlopige opbrengst op €870 staat, toch een heel mooi bedrag.  
Bij deze  wil ik alle vrijwilligers, o.l.v. de activiteitencommissie, hartelijk bedanken voor hun 
opnieuw fantastische bijdrage aan de snuffelmarkt, chapeaux! 
 
Geheel onverwacht hebben de leden van de activiteitencommissie na afloop van de 
snuffelmarkt  laten weten dat zij, na dit 6 jaar met plezier te hebben gedaan, het nu tijd vinden 
om te stoppen. Graag wil ik Mia van Ettinger, Janny Verkerk , Coby Walbeek en Jacqueline van 
Nijkerk heel hartelijk bedanken voor alles wat zij als activiteitencommissie de afgelopen 6 jaar 
voor onze vereniging hebben gedaan. Derhalve doe ik hierbij een oproep aan de leden om zich 
als vrijwilliger te melden voor de activiteitencommissie. De afgetreden leden hebben zich 
bereid verklaard nieuwe leden uitgebreid te zullen inwerken, dus schroom vooral niet en 
meldt je aan, onze vereniging kan niet zonder activiteitencommissie! 
 
Het vanwege het overlijden van Jos en Theo uitgestelde kronentoernooi werd nu gehouden op 
woensdag 6 juni. Ook de viering van Jan vd Heuvels 95e verjaardag was naar deze middag 
verplaatst. Het was stralend weer en er waren veel leden aanwezig. Jan werd bij aankomst op 
onze mooi versierde locatie door iedereen toegezongen en trakteerde op heerlijk gebak. 
Daarna begon het kronentoernooi, met 39 deelnemers goed bezet.  
Tegen vieren was het tijd voor pannenbier: een traditie in de bouwwereld, dat bij het bereiken 
van het hoogste punt van een gebouw de vlag in top gaat en er bier wordt aangeboden aan de 
bouwers. Jan Bouwhuis, bekend fotograaf in Tiel, heeft hierover een prachtige foto- en video 
reportage gemaakt, te zien op www.deTielnaar.nl , een mooie promotie voor onze vereniging.  

http://www.detielnaar.nl/


Het feestje van Jan ging intussen gewoon verder, hij trakteerde iedereen op drankjes en 
hapjes.  Het bleef die middag nog lang gezellig op de Wilde Heuvel…….   
 
Net als vorig jaar heeft “De Teerling” ook dit voorjaar meegedaan aan de RABO actie “Aandeel 
in de Betuwe”. Tijdens een gezellige avond op 11 juni in de Prinsenhof in Buren werd aan alle 
deelnemende verenigingen en organisaties een cheque uitgereikt, Jan Jansen en ik mochten  
een cheque van € 682 in ontvangst nemen. Iedereen die heeft deelgenomen aan deze actie 
hartelijk bedankt daarvoor, vooral namens de penningmeester ;)  
 
Tenslotte nog dit: er schijnt onder de leden een “gerucht” te bestaan dat alleen de 
wedstrijdspelers in de nieuwe speelhal zouden mogen spelen. Dit is absoluut onjuist, alle 
leden gaan hier gebruik van maken! 
 
Groet Ed  
 
 


