
  

 

Nummer   2018 

 

Speciale activiteiten: 
 
 

Vrijdag 25 november 
Digi-inloopcafé 
13:30 - 15:30 uur, de Oase 
 

Dinsdag 29 november 
Bingo 
14:00 - 16:00 uur, de Oase 
 

Vrijdag 2 december 
Inschrijven voor Busreis kerst-
stallentocht op 15 december 
10:00 - 12:00 uur Vol = Vol 
 

Zondag 11 december 
Film: Parasite 
14:00 - 16:30 uur 
Zaal ‘de Huiskamer’ van  
CC De Boodschap 
 

Donderdag 15 december 
Kerststallentocht met de bus 
13:30 - 20:00 uur 
 

Vrijdag 16 december 
Lezing Kunstkring 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
 

Woensdag 21 december 
Kerstviering met  
aansluitend toneelvoorstelling 
Aanvang 13:30 uur 
Zaal open vanaf 13:00 uur 
Theaterzaal van CC De Boodschap 

    Nummer 12 2022 

 

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt 
op 20 december 

Donderdag 15 december 

NIEUW! Kerststallenroute met de bus 
 

Elk jaar tijdens de kerstperiode wordt ons 
land gekleurd door sierlijke kerststallen.  
Je vindt ze in alle maten en kleuren, 
maar… allemaal vertellen ze hetzelfde ver-
haal. Het is ook hoogst uitzonderlijk wat je 
aan kerststallen terugvindt in de Kempen. 
Kerstmis wordt daar uitgebeeld in levens-
grote kerststallen. Soms met een levende 

ezel, os en schaap. Vaak staan ze ook in een typisch Kempens landschap. 
 

De werkgroep ‘Speciale activiteiten’ organiseert op donderdag 15 decem-
ber een kerststallentocht per luxe touringcar.  
Om 13.30 uur vertrekt de bus vanaf De Boodschap en rijden we naar het 
Belgische Turnhout. Daar halen we onze gids op, die onderweg alles ver-
telt wat je maar wilt weten over dit kleurrijke aanbod aan kerststallen. 
Op de terugweg stoppen we voor een 3-gangen diner. 

De kosten bedragen € 39,50 per persoon. Je moet hiervoor een eenmalige 
machtiging invullen (je mag maximaal twee personen opgeven). Deze prijs 
is inclusief de busreis, de gids en diner. Consumpties zijn niet inbegrepen, 
die zijn voor eigen rekening. De bus zal rond 20.00 uur terug zijn in Rijen. 
 

Woensdag 21 december 

Kerstviering SV-Rijen 
 
 

Het bestuur nodigt alle leden uit om onze Kerstviering bij te wonen op 
woensdag 21 december. De Theaterzaal in De Boodschap gaat open om 
13.00 uur, waarna de kerstviering om 13.30 uur zal beginnen. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. Het thema is dit jaar ‘Vriendschap’. Pastor 
Joost de Bont en het Parochiekoor Rijen zullen hun medewerking verlenen 
aan deze viering. In de pauze wordt in de foyer koffie met kerstbrood aan-
geboden. Leden die slecht ter been zijn, kunnen tijdens de viering plaats-
nemen op de eerste rij van de tribune. Zij krijgen daar in de pauze koffie 
met kerstbrood geserveerd. Na de pauze zal toneelgroep ‘de Rietganzen’ 
uit Molenschot het toneelstuk ‘ Sjiek & Exclusief’ opvoeren.  

 

Inschrijving voor dit uitstapje is uitsluitend mogelijk op 
vrijdag 2 december van 10.00 tot 12.00 uur in de Oase.  

https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/digi-inloopcafa-november
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/bingo-november
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/inschrijven-voor-busreis-kerststallen-15-december
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/inschrijven-voor-busreis-kerststallen-15-december
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/film-die-je-raakt-parasite
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/kerststallen-bustocht
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/lezing-kunstkring-december
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/kerstviering-2022
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/kerstviering-2022
http://www.sv-rijen.nl


  

 

 
 

 

Wie komt er met ons jeu de boulen? 

 

Jeu de Boulesclub ‘Het Juiste Spoor’ heeft een tijd een ledenstop gekend. 
Nu is het weer mogelijk om je aan te melden als lid. De club speelt op 
Sportpark De Leemput. In de zomerperiode wordt gespeeld op dinsdag-
ochtend, donderdagmiddag en vrijdagmiddag. In de winterperiode is dit 
op dinsdagmiddag en donderdag- of vrijdagmiddag. Je mag één maand 
proefspelen om te ontdekken of je het spel leuk vindt. Daarna kun je 
beslissen of je lid wilt worden. Tijdens de proefperiode mag je gebruik 
maken van jeu de boulesballen van De Leemput of van de club.  
Jeu de boulen kun je tot op hoge leeftijd beoefenen. ‘Het Juiste Spoor’ is 
een gezellige club waarbij het plezier in het spel voorop staat en winnen 
als tweede komt. De club organiseert door het jaar heen gezellige 
bijeenkomsten. Heb jij interesse of wil je meer weten, neem dan contact 
op met de secretaris: tel. 06 - 8188 4406.  
 

Kermisdrive SVR - Bridgeclub 

 

Dinsdag 25 oktober deden maar liefst 52 deelnemers mee aan de jaarlijkse 
Kermisdrive van de dinsdagmorgen bridgeclub. De bestuursleden van de 
MaandagMiddag BridgeClub (MMBC) waren uitgenodigd om te zien hoe 
wij op onze manier een drive organiseren. De week ervoor zijn wij bij hun  
aangeschoven en konden wij ook daar eens ‘in de keuken’ kijken. Wij 
vonden dat wederzijds een fijn idee! 
 

Het gezellige van deze drive was dat we na ieder spel met een andere 
partner mochten spelen. Het was daardoor best rumoerig, maar tijdens 
een Kermisdrive mag dat zeer zeker. Na twee bridgerondes hebben we 
genoten van een kopje koffie met noga en een lekker koffielikeurtje met 
slagroom. Deze keer was er voor gekozen om de eerste prijs uit te reiken 
aan degene met het hoogst aantal punten. Dat was Marij Zopfi. Na de 
gezellige prijsuitreiking kreeg iedereen nog een leuke Kermisattentie mee 
naar huis.  Ingezonden door Leny van Unen. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 Lekker Happen en Stappen 
 

 

Eén van de vele workshops uit het 
cursusboekje 2022-2023 was de 
‘Hap en Stap - wandeling’.  
 

Woensdag 26 oktober scheen de 
zon volop. Het was een prachtige 
dag. De 25 deelnemers werden in 
twee groepen verdeeld. Het ver-
trekpunt was bij De Jacobushoeve. 
Natuurdeskundigen Toon Thielen 
en Mari Verkade namen de Hap- 
en Stappers na de koffie mee voor 
een mooie boswandeling.  
 

Bij den Hespel stond een lekkere 
kom soep te wachten. Na afloop 
van de interessante wandeling 
konden de deelnemers bij de  
Jacobushoeve aanschuiven voor 
een uitgebreide lunch. Het was 
een geslaagde activiteit! 

 

Ruilen legpuzzels in trek 
 

Vrijdag 4 november werd in de 
Oase een legpuzzelruilbeurs 
gehouden. Iedereen kon daar  
oude puzzels ruilen tegen  
nieuwe exemplaren. 
 

We hebben De Weggeefhoek blij 
kunnen maken met de puzzels, 
die na afloop eenzaam zijn achter-
gebleven in de Oase. 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/jeu-de-boules
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bridgen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/rumoerige-kermisdrive-svr-bridgeclub
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/happen-en-stappen-met-toon-en-mari
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/na-drie-jaar-weer-een-legpuzzelbeurs


  

 

  

 
 
 
 
 
 

Afscheid bestuurslid Wil Simons - de Nijs 
 

Vorige maand ontving het bestuur een 
bericht van Wil Simons dat zij haar functie 
als bestuurslid per direct ter beschikking 
stelde. Helaas kon dit niet meer in de 
nieuwsbrief van november vermeld 
worden, vandaar dat bij de vorige uitgave 
een losse notitie meegestuurd was. 
 

Het bestuur vindt het erg jammer dat Wil 
stopt, maar respecteert haar besluit. 
Wij voldoen graag aan het verzoek van Wil 
Simons om in deze nieuwsbrief haar  
ingezonden bericht te plaatsen: 

 

‘De afgelopen acht jaar heb ik met veel plezier en enthousiasme gewerkt 
als bestuurslid van de seniorenvereniging. Graag had ik, de voor mij  
statutair gezien laatste periode, deze taak willen voortzetten want er 
staan nog veel vernieuwingen te gebeuren. Allemaal leuke dingen.  
Maar gebeurtenissen en gesprekken hebben mij doen inzien, dat het-
zelfde enthousiasme niet voor iedereen prettig werkt in de samenwerking. 
Ik heb veel nagedacht over hoe ik mijn weg hierin zou kunnen vinden, 
zonder mijn eigen energie te verliezen. Ik zie hierin maar één mogelijkheid 
en heb het bestuur laten weten dat ik mijn plaats in het bestuur vacant 
stel. Graag wil ik iedereen, leden, gastvrouwen, cursusleiders en anderen 
die ik de afgelopen jaren heb mogen ontmoeten, bedanken voor de fijne 
en plezierige samenwerking gedurende de afgelopen periode. We zien 
elkaar zeker weer, want ik blijf natuurlijk wel lid van deze mooie vereni-
ging. Nogmaals dank aan jullie allen!’  
 

Wil Simons-de Nijs. 

 

Zondag 11 december 

Film die je raakt 
 
 

Zondag 11 december kun je van 
14.00 tot 16.30 uur naar de film  

 

Parasite 
 

...Een Koreaanse film waarin de 
werkloze Ki-taek en zijn gezin een 
arm bestaan leven in een krappe 
woning. Ze raken gefascineerd 
door de rijke familie Park en zien 
mogelijkheden om van hun 
luxueuze bestaan te profiteren...  
 

Om 13.50 uur gaan de deuren van 
‘de Huiskamer’ in De Boodschap 
open. Tickets à € 7,50 incl. koffie/
thee zijn online te koop, maar ook 
aan de balie van De Boodschap. 

Foto-impressie 80-plusdag op 14 oktober 2022 

https://www.sv-rijen.nl/agenda/film-die-je-raakt-parasite
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/80-plussers-genoten-van-muzikale-middag


  

 

 

  

 
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 1 december sturen naar: 
redactie@sv-rijen.nl 
 

Wijziging van je adres, telefoon-
nummer of e-mailadres graag  
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 tel.nr: 0161 - 227 197 

NIEUW! Boeken lenen in de Oase 
 

We kregen een tip om een boekenkastje aan te 
schaffen. Dat idee hebben we opgepakt. In de 
Oase stond al een kast, bij binnenkomst rechts 
achter de deur. Vanaf heden ligt in de bovenste 
vakken een aantal leesboeken. Die mag je, als je 
SVR-lid bent, gratis lenen en/of ruilen. 
Heb jij zelf een boek over? Maak er iemand 
anders blij mee en plaats het in de boekenkast.  
 

Welke heren komen het nieuwe koor versterken? 
 

Sinds een paar maanden is het nieuwe zangkoor van start gegaan. Iedere 
woensdagochtend van 9.30 - 11.00 uur komen zo’n 20 leden in de Oase bij 
elkaar om te repeteren. Er worden vooral Nederlandstalige eenstemmige 
liedjes gezongen, die vrijwel iedereen kent. Zelfs de gastvrouwen zingen 
vrolijk mee! Het is de bedoeling dat het koor vanaf januari definitief een 
nieuwe activiteitengroep wordt. Er is nog plaats voor een aantal nieuwe 
leden. Omdat de dames momenteel in de meerderheid zijn, willen we 
vooral de heren uitnodigen om het koor te komen versterken.  
Lijkt het je iets om mee te doen? Kom dan op woensdagochtend een keer 
luisteren, of beter nog… gezellig meezingen. 
 

Omgaan met verlies 
 

Het verlies van een dierbare is één van de ingrijpend-
ste gebeurtenissen in een mensenleven. We komen 
er allemaal een keer voor te staan. We zijn dan in 
rouw. Mensen moeten hun leven opnieuw afstem-
men op de veranderde situatie; de geliefde persoon 
is voor altijd weg. Rouwen is een proces van aanpas-
sen. De omgeving bedoelt het vaak goed, maar je 

voelt je niet altijd goed begrepen. De duur van een rouwproces is voor 
iedereen verschillend. Voor mensen die iemand verloren hebben, biedt de 
Werkgroep Verliesverwerking bijeenkomsten en zo nodig individuele 
gesprekken. De werkgroep is een onderdeel van de Parochie Heilige Geest 
en geeft informatie en ondersteuning op een manier die bij jou past.  
‘Zij luisteren met hun hart’. Ze zijn er voor iedereen die behoefte aan 
steun heeft na een overlijden: recent of langer geleden, gelovig of niet 
gelovig, jong of oud, prater of luisteraar…  
 

Contact: mail riavbroekhoven@gmail.com, tel: 06 - 2835 5700 
óf bel naar het Dienstencentrum: tel: 0161 - 222 833. 

 

Via KBO-Brabant korting op zorgverzekering 
 

Voor 2023 heeft KBO-Brabant met drie zorgverzekeraars 
collectieve contracten afgesloten. Het gaat om CZ, VGZ 
en Zilveren Kruis (via AON).  
 

Contributieteruggave (mits aanvullend verzekerd): 
Als leden zich via het collectief van KBO-Brabant aanvul-
lend verzekeren bij CZ en VGZ krijgen zij bovendien jaar-

lijks hun lidmaatschap (max. € 25,-) terug. Wil je meer informatie over de 
voordelen van de (collectieve) zorgverzekeringen via seniorenvereniging 
KBO-Brabant? Bel met de helpdesk zorgverzekeringen: 
Tel: 073 - 303 64 49, tussen 9.00 - 12.00 uur.  

 

Betalen in de Oase 
 

In De Boodschap is het al enige  
tijd niet meer mogelijk om de 
consumpties contant te betalen. 
En dat is niet de enige locatie 
waar cashloos betalen de norm is.  
Ook in de Oase willen we graag 
van betalingen met contant geld 
af. Daarom het verzoek om in de 
Oase voortaan zoveel mogelijk te 
betalen met pinpas of met de 
consumptiekaart. 

www.sv-rijen.nl  
voor nóg meer artikelen, informatie en foto’s 

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-augustus-2022.pdf
mailto:redactie@sv-rijen.nl
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl
mailto:secretariaat@sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/zangkoor-oase
mailto:riavbroekhoven@gmail.com
http://www.sv-rijen.nl

