
  

 

Nummer   2018 

 

 

Speciale activiteiten 
 

Vrijdag 10 december 
Lezing Kunstkring 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
 

Vrijdag 17 december 
Kerstviering Afgelast !!! 
13:30 - 16:30 uur, Theaterzaal  
zaal is open vanaf 13:00 uur 
 

Dinsdag 18 januari 2022, 
Senioren Expo, Veldhoven 
Afgelast !!! 
Vertrek bus bij de Oase 09:00 uur 
Alle informatie lees je in de  
volgende nieuwsbrief. 
 
 

In december verschijnt er géén 
‘ONS’ van KBO-Brabant. In plaats 
daarvan ontvang je een dubbele 
uitgave van de SVR-nieuwsbrief. 

    Nummer 12 2021 

 

Deze Nieuwsbrief is ook te vinden 
op www.sv-rijen.nl  
 

De volgende papieren Nieuwsbrief 
verschijnt op 21 december. 

Vrijwilligersdag ingehaald door corona 
 

Vorig jaar kon de ‘dankjewel-dag’ voor onze 150 vrijwilligers niet door-
gaan. Het bestuur wilde daarom dit jaar groots uitpakken tijdens de jaar-
lijks terugkerende Vrijwilligersdag en had op vrijdag 12 november een  
optreden van Gerard van Maasakkers geregeld. Helaas moest alles op het 
laatste moment worden geannuleerd, omdat een week daarvoor enkele 
coronabesmettingen geconstateerd werden. Het bestuur vond het niet 
verantwoord om de Vrijwilligersdag te laten doorgaan. Er wordt gezocht 
naar een nieuwe datum, want uitstel is geen afstel! 
 

Vrijdag 17 december, LET OP: GAAT NIET DOOR 

Kom jij ook naar onze SVR-Kerstviering ?  
 

De werkgroep Kerstviering heeft het programma klaar voor de Kerstviering 
op vrijdag 17 december. Vanaf 13.00 uur gaat de zaal open en de dienst 
begint om 13.30 uur. Samen met pastor Joost de Bont is dit jaar gekozen 
voor het thema ‘Vriendschap’. In plaats van het Oasekoor zal dit jaar een 
aantal leden van het Parochiekoor optreden. Na de pauze (met koffie/thee 
en kerstbrood) zal ‘KoRije’ in kerstsfeer gerelateerde liedjes zingen. Van-
wege coronaregels is helaas geen vrije inloop mogelijk. Je kunt vooraf in-
schrijven bij de gastvrouwen, of mailen naar Hanneke Thielen.  
 

Onstuimige Herfstwandeling 
 

Donderdag 21 oktober gingen 15 leden, onder 
begeleiding van Frans Jonkers, het bos in om 
onder andere paddenstoelen te zoeken. Aard-
sterren, kleine paddenstoelen op een paaltje, 
een zwam tegen een stam (die niemand herken-
de), tonderzwammen, elfenbanken en nog veel 
meer. Frans wist er veel over te vertellen. Half-
weg de route was het weer gaan regenen, maar 
in het bos zelf viel de nattigheid wel mee.  

Aangeland bij de vleermuisbunkers, werd het pad helemaal verspert door 
een vers omgevallen berkenboom. Via de ‘slotgracht’ om de bunkers 
moesten ze om de boom heen, maar met hier en daar een helpend handje 
lukte dat goed. Eenmaal het bos uit viel het pas op dat het goed regende. 
Gelukkig konden de wandelaars bij de Leemput nog even opwarmen met 
een kop koffie. Bedankt Frans voor de fijne wandeling! 

 

CORONAMAATREGELEN 
 

SV-Rijen volgt de actuele corona-
regels van de overheid. 
Alle activiteiten zijn onder voor-
behoud. Houd de informatie van 
de overheid goed in de gaten.  
 

Let op: De Boodschap controleert 
bij binnenkomst jouw QR-code en 
identiteitsbewijs. 

https://www.sv-rijen.nl/agenda/lezing-kunstkring
https://www.sv-rijen.nl/agenda/kerstviering-2021
https://www.sv-rijen.nl/agenda/senioren-expo-in-veldhoven
https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
https://www.sv-rijen.nl/home/
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/kerstviering-2021
https://www.parochieheiligegeest.nl/mens-organisatie/koren/
https://www.korije.nl/
mailto:hannekethielen@sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/onstuimige-herfstwandeling
https://www.rivm.nl/
https://ccgr.nl/homepage/corona-maatregelen/


  

 

Verhelderende informatie-ochtend voor nieuwe leden 

 

Op de bijeenkomst op vrijdag 5 november was een aantal bestuursleden 
aanwezig om hun eigen taak binnen SV-Rijen toe te lichten. De 45 aan-
wezige nieuwe leden kregen via een PowerPoint presentatie een indruk hoe 
alles reilt en zeilt binnen onze club. Er kwam een hoop informatie op hen af. 
Maar geen nood! Op onze website www.sv-rijen.nl is alles terug te vinden. 
Natuurlijk kun je ook met alle vragen terecht bij onze gastvrouwen/-heer in 
de Oase. Wij wensen al onze nieuwe leden een fijne tijd toe bij SV-Rijen. 
 

Gezellige Kermis-drive Bridgeclub 
 

Op dinsdag 26 oktober hield de SVR-
bridgeclub in de Oase haar algemene 
jaarvergadering, die werd gevolgd 
door een heuse Kermis-bridgedrive. 
Jan van Brummelen leidde de ver-
gadering kundig en zorgde ervoor dat 
de activiteitendames al snel de leiding 
konden overnemen.  
Annie Martens had, met hulp van de 
dames Antoinette van Brummelen en 

Marijke van Nistelrooy, voor een gezellige omlijsting van de drive gezorgd. 
Na een kopje koffie met een stroopwafel kon de Kermis-drive beginnen. Elk 
koppel mocht tussen de spellen door een keer naar het Rad van Fortuin. De 
winnaars, waaronder Tonny Avontuur (zie foto) werden de trotse bezitters 
van een mooie medaille. Voor iedereen was er een kermistraktatie in de 
vorm van een kaneelstok. Als uitsmijter hadden de dames leuke, gekleurde 
doosjes geknutseld en gevuld met nougat. Iedereen ging op het eind van de 
dag met een lach op het gezicht tevreden naar huis.  
Ingezonden door Antoinette van Brummelen 
 

Colette Dijkers wint wisseltrofee Pitch & Putt 2021 
 

Vrijdag 22 oktober was de feestelijke afsluiting van het zomerseizoen van 
Pitch & Puttvereniging 'de Swing'. Voorzitter Hanneke Thielen verwelkomde 
de leden en memoreerde aan de afgelopen Covid-19 periode waarin niet 
gespeeld kon worden.  
 

Ook het 12,5 jarig jubileum in maart 2020 ging niet door en was er toen 
uiteraard ook geen afsluiting van het seizoen. Gelukkig kon er vanaf april 
2021, weliswaar met de nodige beperkingen, gespeeld worden en werd in 
de loop van het seizoen bijna alles weer normaal. 
 

Er waren veel prijzen uit te delen voordat het verlate jubileumfeestje kon 
beginnen. Hanneke mocht de felbegeerde wisselbeker dit jaar over-
handigen aan Colette Dijkers, die echt niet had gerekend op deze prijs. 

 

 

Nordic walkinggroep ging 
op Smokkelpad 
 

 

Woensdagochtend 3 november  
begon mistig en koud. Maar dat 
weerhield 14 Nordic walkers er 
niet van om hun jaarlijkse uitstap-
je te maken, met Christ Maas als 
begeleider. Ze liepen de acht kilo-
meter lange Smokkelroute in Strij-
beek. De gezellige ochtend werd 
afgesloten met een heerlijke 
lunch. Het was zó gezellig dat ze 
zelfs plannen hebben om voortaan 
twee keer per jaar op stap te gaan. 
Een uitgebreid verslag met foto’s 
staat op de website. 

 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/informatieve-ochtend-voor-nieuwe-leden
http://www.sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/societeit-de-oase
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/gezellige-kermis-drive-bridgeclub
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bridgen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/feestelijke-seizoensafsluiting-de-swing
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/pitch-and-putt
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/nordic-walking
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/nordic-walkers-gingen-op-smokkelroute


  

 

 
 

 

 

Louise Keijzers, van werk met kinderen naar werk voor ouderen 
 

Louise Keijzers is onze nieuwe secretaris.  
Zij volgt daarmee Lenie Schuermans op die 
jarenlang en met veel passie het vele 
secretariaatswerk heeft gedaan. 
 

Als allrounder in het basisonderwijs heeft Louise 
43 jaar gewerkt als leerkracht, remedial teacher 
en intern begeleider. In die laatste functie was 
ze ook lid van het management team en be-
paalde mede het beleid binnen de school. Veel 
aspecten in het basisonderwijs meegemaakt 
dus. Louise kijkt er met tevredenheid op terug.  

 

‘Ik heb daar een erg fijne tijd gehad, altijd met plezier gewerkt, behalve dan 
alle administratie die met het jaar leek toe te nemen’.   
 

Sinds 1980 is ze met haar partner woonachtig in Rijen. De twee kinderen 
zijn al een tijdje het huis uit. Nu staat ze in de startblokken voor een heel 
andere leeftijdsgroep: de 50-plussers van SV-Rijen. 
 

Hoe Louise bij de SVR gekomen is? Ze legt het ons uit: ‘Afgelopen voorjaar 
vroeg voorzitter Truus Noij of ik er iets voor voelde om als secretaris in het 
bestuur van de SVR te komen. Na ruim twee jaar gefreewheeld te hebben 
-wat overigens ook goed beviel- leek het me de moeite waard om er eens 
over na te denken. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, je legt jezelf toch 
weer vast. Ondanks dat voelde ik er wel voor om weer wat meer te doen 
dan alleen maar ‘leuke’ dingen. Lenie heeft me al veel bijgepraat. Vanwege 
de coronaproblematiek duurde het nog even om haar taak officieel over te 
nemen, want ik moest eerst nog door de leden gekozen worden tijdens de 
algemene ledenvergadering. Ik heb er veel zin in!’ 
 

Christ Maas, sportief bestuurslid en van vele markten thuis 
 

Christ Maas is de opvolger van Sjef Douma, die 
als coördinator van de SVR-activiteitengroepen, 
jarenlang een pittige taak heeft vervuld.  
 

Voordat Christ met pensioen ging, was hij 
werkzaam als postbesteller en chauffeur.  
In 2014 is hij lid geworden van SV-Rijen en 
kwam al snel in contact met SVR-fotoclub ‘de 
Vrijbuiters’, een activiteitengroep waarvan hij 
inmiddels zelf de coördinator is. Eerder was hij 
lid van fotoclub ‘FA Rijen’. Naast fotografie heeft 
sport een belangrijke plaats in zijn leven. 
 

Christ was nog maar net lid van SV-Rijen toen hij met het idee kwam om 
een Nordic walkingclub op te richten. Er bleek voldoende belangstelling 
voor te zijn. De club werd opgericht, met Christ als trainer. Daarnaast is hij 
al vele jaren trainer bij Atletiek- en trimvereniging ‘Atledo’ in Dongen.  
 

Op de vraag of hij nog wel tijd heeft om zelf te sporten antwoordt Christ:  
‘Ik ben samen met mijn vrouw Diny lid van de SVR- fietsclub op vrijdag’.   

 

Of Christ dan ook nog tijd over heeft om een bestuursfunctie te vervullen? 
Christ denkt zelf van wel: ‘Bestuurslid Adriaan Brouwers heeft contact 
gezocht met mij over het invullen van de vacature ‘coördinator activiteiten-
groepen’. Ik zie het als een leuke uitdaging om al die 25 groepen te gaan 
begeleiden. Zo nodig krijg ik voorlopig zelf ook wat ondersteuning van de 
andere bestuursleden, want met zoveel activiteitengroepen is het toch best 
wel een hele klus’. Hij denkt dat hij zijn weg wel gaat vinden, al is alles 
momenteel vanwege corona anders dan normaal. Wij weten het wel zeker! 

 

 
 

 

First Dates, NPO 3 
 

Het tv-programma ‘First Dates’ is 
speciaal op zoek naar alleengaande 
senioren die een date zouden  
willen met iemand. 
 

Lijkt het je leuk om een blind date 
te hebben in het ‘First Dates’ 
restaurant? 
 

Mail dan naar Barbara Vlasman: 
barbara.vlasman@wbitvp.nl of bel 
tel: 06 - 1565 6614.  

 

NIEUW! Digi-inloopcafé 
 

Het Digi-inloopcafé gaat 21 januari 
van start. Heb jij vragen over een 
van jouw digitale apparaten, bij-
voorbeeld smartphone of tablet? 
Meld je dan alvast aan bij Kees 
Bakker: tel: 06 - 8211 2938 of  
mail naar digcaf@sv-rijen.nl 
We gaan weer lekker aan de slag! 
 

Het e-mailadres digcaf@sv-rijen.nl 
is weer actief en de samenwerking 
met SeniorWeb is hervat. 

 

12,5 jaar SVR-wandelclub 

De wandelclub had op 11 oktober  
een jubileumfeestje te vieren.  
Op maandag 11 oktober kwamen 
de leden samen in CC de Bood-
schap. Na het formele gedeelte, 
waarbij vastgesteld werd dat er 
momenteel nog 35 leden zijn  
(er is dus weer plaats voor nieuwe 
leden), volgde een gezellig samen-
zijn.  

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/fotografie
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/fotografie
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/nordic-walking
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/fietsen
https://www.bnnvara.nl/firstdates/geef-je-op
mailto:barbara.vlasman@wbitvp.nl
mailto:digcaf@sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/wandelen


  

 

Speel-o-theek Rijen voor jong en oud, dus ook voor jou! 
 

 Bij het woord ‘speel-o-theek’ wordt meteen gedacht aan spelmateriaal 
voor de basisschooljeugd. Dat is in Rijen echt niet meer het geval.  
Speel-o-theek ’t TREINTJE heeft veel meer te bieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds korte tijd is veel materiaal in de uitleen om bij senioren geheugen- 
training te stimuleren. Ook is materiaal aanwezig voor het oefenen van de 
grove motoriek en voor senioren met beginnende dementie. 
 

Voor geheugentraining komen spellen in aanmerking zoals: ‘het spreek-
woordenspel’, een spel met 78 grappig uitgebeelde spreekwoorden en 
uitdrukkingen. Er zijn verschillende spelvarianten zodat je het op meer 
niveaus en manieren kunt spelen. ‘Vragenderwijs’ is een geheugenspel 
met 300 vragen over spreekwoorden, liedjes, taal, natuur, enzovoorts.  
‘Memory 50 jaar’: dit is een speciale editie met een combinatie van 
plaatjes van het allereerste memoryspel uit 1959 en plaatjes van ‘nu’. 
Op de website vind je nog veel meer! 
 

Wil het leggen van puzzels niet goed meer lukken? Er zijn puzzels met 
grote stukken te leen, zoals: onderwaterparadijs, vogelhuisjes en bowlen 
bij de beek. Puzzel je graag? Dan kun je bij de speel-o-theek ook terecht bij 
de Puzzelbank. Hier kun je jouw puzzel gratis inruilen voor andere, zodat je 
telkens andere puzzels in huis hebt. 
 

Heb je een feestje? Door Oud Hollandse spelen in huis te halen, waar jong 
en oud mee aan de slag kunnen gaan, wordt het feestje zeker een succes. 
Een paar voorbeelden zijn: kat en muis, hoedje wip en slingerpad. Deze 
spellen kunnen geleend worden inclusief schragen om de grote spellen op 
te plaatsen. Een middag of avondje sjoelen? Er zijn vier sjoelbakken om 
hiervoor te gebruiken. 
 

De speel-o-theek is sinds begin november te vinden in KBS De Jozefschool, 
het laatste lokaal aan de Kloosterstraat (tegenover huisnummer 14). De 
openingstijden zijn woensdag en vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur.  
Je kunt daar alle informatie krijgen en voor een kleine financiële bijdrage 
het spelmateriaal uitzoeken.   
 

Rijm op Piet 
 
 

In het doorsnee sinterklaasgedicht 
wordt over een geschenk bericht 
en een verhaal over de ontvanger verteld. 
De sint wordt daarbij als gever vermeld. 
 
 

Soms is er nog een rol voor Piet. 
Die deelt mee wat hij hoort of ziet. 
En wat je ook van deze knecht vindt, 
hij doet zijn werk in naam van Sint.  
 
 

En of hij zwart is, of aan het vergelen 
dat kan niemand een donder schelen. 
Want welke kleur die Piet ook heeft, 
van belang is dat hij … geeft! 
 
 
 

Sint (archief: Joost Hanszoon) 

 

 
 

Advies of begeleiding nodig? 
 

Onze VOA’s helpen en adviseren je.  
Bel Sylvia Raaijmakers: 
tel: 06 - 2454 4071 
 

Hulp nodig bij aanvraag van een 
Wmo-voorziening? 
Bel Sylvia Raaijmakers:  
tel: 06 - 2454 4071 
 

Wil je hulp bij belastingaangifte?  
Bel Henny van Oosterhout:  
tel: 0161-227 939 of 06 - 8188 4406 
 

Keuringsarts rijbewijs: 
Op www.sv-rijen.nl staat onder 
‘Links’ een lijst met keuringsartsen. 
Deze lijst ligt ook ter inzage bij de 
gastvrouwen in de Oase. 

 

Colofon 
 

Artikelen, ideeën en foto’s voor  
de volgende SVR-Nieuwsbrief kun  
je tot 2 december sturen naar: 
redactie@sv-rijen.nl 
 

Wijziging van je adres, telefoon-
nummer of e-mailadres graag  
sturen naar: 
ledenadministratie@sv-rijen.nl 
of doorgeven aan de gastvrouwen/ 
-heer in de Oase. 
 

Voor overige zaken mail je naar 
secretariaat@sv-rijen.nl of bel 
0161 - 227 197 

 
 

Senioren Expo 2022 
LET OP: AFGELAST 
 

Het is alweer twee jaar geleden, 
de laatste Senioren Expo in Con-
ferentiecentrum ‘Koningshof’ in 
Veldhoven. Altijd leuk om een 
gezellig dagje te shoppen, met 
daarnaast veel muziek en leuke 
demonstraties. 
 

Als de coronaregels het toelaten, 
gaat de Senioren Expo 2022 door.  
Je kan erheen met eigen vervoer, 
maar op dinsdag 18 januari kun je 
ook mee met onze bus.  
In de volgende nieuwsbrief vertel-
len we jullie er meer over. 

https://speelotheektreintje.nl/
https://www.sv-rijen.nl/links
https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2020/09/Lijst-van-keuringsartsen-2020-1.pdf
mailto:redactie@sv-rijen.nl
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl
mailto:secretariaat@sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/agenda/senioren-expo-in-veldhoven

