
  

 

Nummer   2018 

 

Speciale activiteiten: 
 

Dinsdag 23 augustus 
Bingomiddag 
14:00 - 16:00 uur, de Oase 
 

Dinsdag 20 september 
Kennismaking met Quilten 
13:30 - 16:00 uur, de Oase 
 

Zondag 25 september 
Open dag CC De Boodschap 
13:00 - 17:00 uur 
 

Vrijdag 30 september 
Digi-inloopcafé 
13:30 - 15:30 uur, de Oase 
 

Vrijdag 30 september 
Oogcafé 
14:00 - 16:00 uur, De Boodschap 
 

    Nummer 9 2022 

 

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt 
op 27 september 

Het doek valt na 52 jaar voor het Oasekoor 

 

Woensdag 20 juli kwamen de koorleden voor de laatste keer bijeen in de 
Oase. Na 52 jaar repetities en optredens is besloten om deze activiteiten-
groep op te heffen. Jan Schellekens is 20 jaar dirigent geweest van het  
Oasekoor en stopt nu op 80-jarige leeftijd. 
 

In 1970 werd het KBO bejaardenkoor Rijen opgericht. De eerste repetitie 
werd gehouden in de parochiekerk Maria Magdalena. Het was een meer-
stemmig koor met sopranen, alten, tenoren en bassen. Verhuizingen volg-
den naar ‘de Boemerang’, de Bernadetteschool en later naar de voor-
malige Rabobank aan het Raadhuisplein. Tenslotte vonden de koorrepeti-
ties plaats in de Oase.  
Daarnaast trad het koor ook enkele keren per jaar op. 
 

Na de allerlaatste repetitie op 20 juli hield voorzitter Cor Andeweg een 
afscheidswoordje en bedankte hij de dirigent voor zijn jarenlange fijne 
begeleiding. Ingrid Scheifes bedankte namens het SVR-bestuur de koor-
leden voor hun jarenlange inzet en nodigde de overgebleven zangers en 
zangeressen uit om aan te sluiten bij het nieuwe koor, dat bij voldoende 
animo in september zal starten. 
 

Na 52 jaar is helaas het doek gevallen voor het Oasekoor. 

 

Ontdek onze advertentie in de  
Verenigingskrant van weekblad  
Gilze en Rijen in week 36. 

 

Kijk voor meer informatie en foto’s ook eens op  
 

www.sv-rijen.nl 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bingo
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/quilten
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/digi-inloopcafe
http://www.sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/het-doek-valt-voor-het-oasekoor
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/zangkoor-oase
http://www.sv-rijen.nl


  

 

 
 

 

RABO Clubsupport 2022, hoe kun je stemmen? 
 

Ben jij al lid van Rabobank en regel jij jouw bankzaken online of via de 
Rabo App? Dan stem je eenvoudig via de app of internetbankieren. 
Dit werkt als volgt in vier stappen en je hebt géén aparte stemcode nodig:  
 

1. Log tussen 5 en 27 september in op jouw online omgeving. Inloggen 
     via de Rabo App kan natuurlijk ook.  
2. Klik op de knop 'Service'. In de app vind je deze knop rechtsonder,  
     in Internetbankieren staat de knop rechtsboven. 
3. Scroll nu helemaal naar beneden naar 'Lidmaatschap' en klik hierop.  
4. Klik op 'Rabo ClubSupport' en je kunt jouw stemmen uitbrengen op 
    drie deelnemende clubs naar keuze.  
 

Natuurlijk geef je jouw eerste stem aan de SVR. Vraag ook aan jouw 
familieleden en vrienden om op de SVR te stemmen. Hoe meer stemmen, 
des te meer sponsorgeld om de Oase op te knappen. Denk voor de overige 
twee stemmen eens aan Dagactiviteit VoorMekaar, Steunpunt Mantelzorg 
of Zonnebloem Rijen-Molenschot. 
 

Nog geen lid van Rabobank maar wel klant? Lid worden is gratis. 
Ga om lid te worden in de Rabo App of via Internetbankieren volgens 
bovenstaande werkwijze naar 'Lidmaatschap' en meld je aan.  
 

Als je al lid bent van Rabobank, maar géén overeenkomst hebt om gebruik 
te maken van de Rabo App of Internetbankieren, dan kun je tussen 5 en  
27 september op www.rabobank.nl/clubsupport toch jouw stemmen met 
een unieke code uitbrengen. Als jouw e-mailadres bij Rabobank bekend is, 
ontvang je deze code automatisch per mail.   
 

Hulp nodig? Vrijdag 9 september helpen wij jou van 10-11 uur in de Oase.  
 

Verslag Zomerse Digisnacks 
 

Om de doorgaans rustige zomerperiode in te vullen werden deze zomer 
vier goed bezochte ‘Zomerse Digisnacks’ georganiseerd door SV-Rijen, 
in samenwerking met een mediacoach van Theek 5.  
 

Op vrijdag 29 juli kwamen de deelnemers bijeen in de Oase om te leren 
hoe je mobieltje van pas kan komen in de natuur. Mediacoaches Mara v.d. 
Weijden en Ilona van Soest wisten er alles over te vertellen.  

Ze legden uit hoe je een plantje dat je onderweg tegenkomt, of het geluid 
van een vogel, snel kunt herkennen met behulp van een app op je mobiel. 
De deelnemers weten nu ook hoe je die rare blokjes (QR code) op een 
informatiebordje kunt scannen met behulp van een QR scanner. Tegen-
woordig wordt die ook veel gebruikt  om een drankje te bestellen op een 
terras. Het installeren van apps en het scannen van QR codes werd 
duidelijk uitgelegd en iedereen neemt voortaan zijn mobieltje mee op 
ontdekkingstocht in de natuur. Echt een aanrader, die Zomerse Digisnacks.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Vrijdag 30 september 

Oogcafé 
 

Op vrijdag 30 september gaan de 
deuren van het Oogcafé in Rijen 
weer open. Iedereen is welkom 
van 14.00 - 16.00 uur in CC De 
Boodschap. Inloop vanaf 13.30 uur. 
 

Thema: Wmo 
 

 

Gemeenten moeten er voor zorgen 
dat mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Zij geven 
ondersteuning via de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning 
(Wmo).   

 

Om het contact of een aanmelding 
bij de gemeente te vergemakkelij-
ken is binnen de gemeente Gilze-
Rijen een team Cliëntondersteu-
ners actief die mensen de helpen-
de hand kan bieden. Het zijn vrij-
willigers en onafhankelijke onder-
steuners. Zij zijn speciaal opgeleid, 
gecertificeerd en worden regelma-
tig bijgeschoold.  
 

Twee mensen van dit team laten 
de bezoekers van het Oogcafé 
kennis maken met deze organisa-
tie. Met de hulp van de cliënt-
ondersteuners weet je zeker dat de 
aanmelding bij de Wmo correct 
verloopt en dat je het beste uit het 
overleg met de gemeente haalt.  
 

Geïnteresseerd? Bij het Oogcafé is 
iedereen welkom, dus ook niet- 
blinde en slechtziende personen.  
 

Aanmelden kan tot 29 september. 
Stuur een mail naar: 
harrie.wouters@kpnmail.nl 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
https://www.oogvereniging.nl/groepsagenda/oogcafe-rijen/
mailto:harrie.wouters@kpnmail.nl


  

 

  

Dinsdagmorgen Bridgeclub 
hield jaarlijkse Zomerdrive 

Dinsdag 2 augustus is er een  
Zomerdrive georganiseerd waar-
voor 42 leden zich hadden inge-
schreven. Na een welkomstwoord 
door voorzitter Antoinette van 
Brummelen nam Annie Martens, 
namens de activiteitencommissie, 
de microfoon over om het pro-
gramma uit te leggen. 
 

Bij onze vereniging is gezelligheid 
troef! Deze ochtend was dat zeker 
ook het geval en werd er niet met 
‘het mes op tafel’ gespeeld. Er 
werd een ronde minder gebridged, 
omdat we graag de tijd wilden ne-
men om te genieten van het fraai 
aangeklede kopje koffie. 
 

Nadat de uitslag bekend gemaakt 
was door de wedstrijdleiders Henk 
Weterings en Henny van den 
Udenhout, werd er als verrassing 
een heel toepasselijk zomer-
presentje aan iedereen uitgedeeld. 
‘Boer Peeters’ had voor iedereen 
een bakje verse aardbeien beschik-
baar gesteld! Hiermee werd deze 
gezellige Zomerdrive afgesloten.  
Ingezonden door Leny van Unen 

Kaartclub 25 jaar thuis in de Oase 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de kaartclub 25 jaar bestaat.  
Het ligt echter iets genuanceerder. De kaartclub bestaat al veel langer, 
maar is in 1997 naar de Oase verhuisd. Dat is dit jaar dus 25 jaar geleden. 
 

SV-Rijen is in het verleden op diverse locaties gehuisvest geweest. 
Onze oudere leden kennen waarschijnlijk nog wel de oude soos in de  
Bernadetteschool en de oude Rabobank aan het Raadhuisplein. 
Sinds 1997 zijn alle activiteiten verhuisd naar onze huidige sociëteit de 
Oase. De kaartclub is in 1991 gestart en bestaat dus al 31 jaar! 
 

Iedere woensdagmiddag komen gemiddeld 35 personen rikken of jokeren. 
Piet van Kuijk en Jan van de Bleek zijn dan aanwezig om het kaarten in 
goede banen te leiden. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom en worden de 
groepjes ingedeeld. Er is weer plaats voor nieuwe deelnemers. Loop op 
woensdagmiddag gewoon eens binnen in de Oase. Ken je het kaartspel 
nog niet? Geen probleem, er zijn genoeg helpers aanwezig om jou het  
jokeren of rikken te leren. 
 

Educatief bezoek aan Meervalkwekerij 
 

Een bezoek aan een meervalkwekerij was 
één van de vele keuzes uit het programma-
boekje Zomeractiviteiten 2022. Viskwekerij 
De Stroom in Spoordonk ligt in een fraai 
beeklandschap vlakbij het pittoreske Oir-
schot. Jack en Marij van der Schoot kweken 
er meerval op een milieubewuste wijze. 
Jack is erkend Natuurbeheerder en IVN  

watergids. Hij vertelde bij de kikkerpoel en in de vlindertuin aan de Beerze 
alles over de natuur op en rond zijn bedrijf.  
 

Christ Maas was een van de deelnemers aan deze rondleiding: 
‘Wij werden leuk ontvangen. Alle 43 bezoekers kregen om te beginnen 
een kopje koffie of thee met een appelflap. Daarna kregen wij uitleg met 
een diapresentatie hoe het allemaal begonnen was dat hij meervallen ging 
kweken. Jack was eerst varkensboer maar door allerlei regeltjes is hij zo'n 
20 jaar geleden al gestopt. Hij ging over op het kweken van de Afrikaanse 
meerval. Van de grote lap grond maakte hij een educatieve tuin waar de 
bezoekers ook kunnen rondwandelen. We kregen de kwekerij van binnen 
te zien. Er stonden verschillende bakken waar de kleintjes van zo’n 10 cm 
opgroeiden tot 50 cm. Dan worden ze geslacht voor consumptie, wat Jack 
zelf doet. Er worden filets van gemaakt waar een gedeelte van gerookt 
wordt. Het smaakt naar makreel. Wij mochten ook allemaal proeven. Na 
afloop van de rondleiding kregen we nogmaals een kopje koffie, thee of 
iets anders. Het was een leuke, leerzame middag.’ 
Ingezonden door Christ Maas 

 

Animo voor meerdaagse reis 
 

In een eerdere nieuwsbrief is een 
oproep gedaan om ons te laten  
weten of er belangstelling is om 
mee te gaan met een meerdaagse 
busreis in het najaar. Er is voldoen-
de animo onder onze leden, we 
gaan een bus vol krijgen, maar… 
Het gaat ons helaas niet meer  
lukken om dit voor het najaar nog 
te regelen. De organisatie wil nu 
een meerdaagse busreis gaan in-
plannen in het voorjaar.  
We houden jullie op de hoogte! 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bridgen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/kaarten


  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Advies of begeleiding nodig? 
 
 

VOA’s: 
Onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA’s) helpen jou bij vragen en 
problemen over bijvoorbeeld thuis-
administratie, zorg en welzijn,  
nalatenschap, het invullen van  
diverse formulieren, enz. 
Tel.nr: 06 - 2454 4071  

 
 

Cliëntondersteuners:  
Onze onafhankelijke cliëntonder-
steuners helpen jou bij het aan-
vragen van een Wmo-voorziening. 
Tel.nr: 06 - 2454 4071  
 

Belastinginvullers: 
Wil je hulp bij belastingaangifte? 
Bel naar Henny van Oosterhout. 
Tel.nr: 06 - 8188 4406 
 

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

 

Contactgegevens 
 

Artikelen, ideeën en foto’s voor  
de volgende SVR-Nieuwsbrief kun  
je tot 8 september sturen naar: 
redactie@sv-rijen.nl 
 

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

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

Wie van de drie heeft dementie?   
 

Kerngroep Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) Gilze en Rijen heeft 
zoals ieder jaar rond Wereld Alzheimer Dag een theatervoorstelling. Dit 
jaar is een vrolijke humoristische voorstelling gecontracteerd.  
 

De voorstelling vindt plaats op donderdag 22 september 2022 in CC De 
Schakel in Gilze en is gratis toegankelijk voor alle inwoners van Gilze en 
Rijen. Inloop om 19.00 uur en de voorstelling start om 19.30 uur. De voor-
stelling duurt ongeveer 1 uur en is zonder pauze. 
 

Na afloop kan er nog wat nagepraat worden met een drankje en een 
hapje. Ook is er veel informatiemateriaal aanwezig over dementie, onder 
andere van Alzheimer Nederland. Daar is ook een actiebox van aanwezig 
waarin je vrijwillig een bijdrage kunt doneren. 
 

Een vrolijke voorstelling met veel humor, er wordt veel gelachen en ge-
zongen. Zus, zus en broer zijn op leeftijd en proberen te ontdekken wie 
van de drie dementie heeft en zo ja wie.  Ze doen samen muziek- en ge-
heugentesten. Ook gaat de voorstelling over communicatie tussen de  
zussen en de broer. Ze gaan nog altijd met elkaar om als in hun kinder-
jaren. Een spel van macht, onmacht en verbondjes en toch om elkaar  
geven. Kortom een feest van herkenning.  
 

Kaartjes voor deze voorstelling zijn vanaf half augustus af te halen bij 
CC De Schakel in Gilze en CC De Boodschap in Rijen.  
 

Maak kennis met Quilten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is quilten nu eigenlijk? En hoe doe je dat? Hoe begin je aan een werk-
stuk? Wat heb je nodig?  
 

Dat komt Margriet Kloppers-Twigt van Atelier The Windmill uit Sprang-
Capelle uitleggen op dinsdag 20 september van 13.30 - 16.00 uur.  
Quiltgroep Rijen, een activiteitengroep van SV-Rijen, nodigt je graag uit 
om vrijblijvend deze kennismaking met het quilten bij te wonen.  
 

Quiltgroep Rijen telt 12 leden die sinds 2012 elke dinsdagmiddag, van  
september tot juni, gezellig samenkomen om allerlei kleine of grotere 
werkstukjes te quilten. Er zijn gevorderden maar ook beginners in de 
groep. Nieuwe leden zijn van harte welkom.   
 

Margriet komt graag alles uitleggen. Als je het leuk vindt om te gaan leren  
quilten, kun je jezelf die middag opgeven voor de nieuwe beginnerscursus. 
Deze zal in de Oase worden gegeven op dinsdagmiddag van 13.30 -16.00 
uur. Heb jij interesse om te komen kijken op dinsdag 20 september, dan 
graag even vooraf aanmelden bij: Jo v.d. Veeken tel: 0161 - 222 567, Ellie  
Winkelman tel: 0161 - 850 270, of Renata Hoogerwerf: tel: 0161 - 231 098. 

https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onze-vrijwillige-ouderenadviseurs-voas
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onafhankelijke-clientondersteuners-wmo
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/belastinginvullers
https://www.sv-rijen.nl/files/2022-bestanden/pdf-files/Lijst-van-keuringsartsen-per-3-2-2022.pdf
mailto:redactie@sv-rijen.nl
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl
mailto:secretariaat@sv-rijen.nl
https://www.dvg-gilzerijen.nl/27-nieuws/82-wie-van-de-drie-heeft-dementie
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/quilten

