
  

 

Nummer   2018 

 

 

Speciale activiteiten: 
 

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

Vrijdag 6 januari 
Nieuwjaarsreceptie voor de  
vrijwilligers van SV-Rijen 
Aanvang 16:30 uur, de Oase 
 

Zondag 8 januari 
Film: Druk (another round) 
14:00 - 16:30 uur 
Theaterzaal CC De Boodschap 
 

Dinsdag 10 januari 
Bingomiddag 
14:00 - 16:00 uur, de Oase 
 

Dinsdag 17 januari 
Senioren Expo Veldhoven 
Vertrek bus: 9:00 uur vanaf 
CC De Boodschap 
 

Vrijdag 20 januari 
Digi-inloopcafé 
13:30 - 16:00 uur, de Oase 

    Nummer 1 2023 

 

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt 
op 24 januari 2023 

Truus Noij: ‘Een jaar is snel voorbij…’ 
 

‘Terwijl ik zit te schrijven realiseer ik me hoe  
snel een jaar voorbij is en dat er ook veel kan  
veranderen binnen dat jaar’, aldus Truus Noij, 
voorzitter van SV-Rijen. 
 

‘Als ik terugdenk aan vorig jaar; toen zaten we nog 
in een volledige lockdown en waren er allerlei 
richtlijnen waaraan we ons moesten houden. Nu 
lijkt Covid al weer ver weg en leven we ongeveer 
hetzelfde als vóór die periode. Toch heeft het zijn 
sporen wel nagelaten. Daarnaast zijn ons ook een 

aantal leden ontvallen. Zo denk ik aan Jeanne de Hoon die enkele maan-
den geleden is overleden. Jeanne was bij veel leden bekend en heeft veel 
voor onze vereniging betekend. Dit hebben wij haar vlak voor haar over-
lijden nog laten weten. 
 

Maar genoeg teruggekeken. Op dit moment zijn alle activiteitengroepen 
weer actief en zijn veel leden weer geregeld in de Oase te zien. Door onze 
gastvrouwen worden ze voorzien van alles wat nodig is om de gezelligheid 
te verhogen. Vooral in deze donkere dagen, waardoor we ’s avonds vaak 
binnen blijven, is het belangrijk dat we overdag gezelligheid vinden bij  
elkaar. Je hoort steeds meer dat we naar buiten moeten, bewegen en  
contact maken met anderen. Wij doen ons best om voor alle leden een 
gevarieerd aanbod te realiseren, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik 
van kunnen maken. Gezelligheid en gezondheid gaan hand in hand en daar 
werken we aan. Zo ontstaan er ook vriendschappen wat voor velen van 
groot belang is. 
 

De feestdagen aan het einde van het jaar zijn voor sommigen niet echt 
een feest, omdat ze zich dan alleen voelen. Laten we proberen om in deze 
tijd een beetje extra naar elkaar om te kijken, zodat het voor iedereen een 
gezellige tijd is. Als de feestdagen straks allemaal voorbij zijn, gaan we 
weer op naar het volgende jaar, in de hoop dat het ons veel goeds brengt. 
 

Ik wens jullie allemaal en jullie naasten mooie feestdagen, gelukkig 
kerstfeest en een goed en gezond 2023.’ 

 

Tussen Kerst en Nieuwjaar 
zijn de Oase en de biljart-
ruimte gesloten. 

https://www.sv-rijen.nl/agenda/kerstviering-2022
https://www.sv-rijen.nl/agenda/nieuwjaarsreceptie-voor-de-vrijwilligers
https://www.sv-rijen.nl/agenda/nieuwjaarsreceptie-voor-de-vrijwilligers
https://www.sv-rijen.nl/agenda/film-die-je-raakt-druk-another-round
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bingo
https://www.sv-rijen.nl/agenda/seniorenexpo-veldhoven
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/digi-inloopcafe
https://www.sv-rijen.nl/leden/nieuwsbrieven


  

 

 
 

 

Feestelijke afsluiting zomerseizoen bij ‘De Swing’ 
 

Het zomerseizoen van 
Pitch & Putt-vereniging 
‘De Swing’ werd 
woensdag 26 oktober 
feestelijk afgesloten. 
Voorzitter Hanneke 
Thielen verwelkomde 
de leden op een zon-
overgoten terras bij de 
Leemput. Na koffie met 
gebak werd er een 
ronde gespeeld.  

Ons nieuwste lid, Antonet Veldhuizen, wist iedereen te verrassen door op 
twee holes lang als winnaar te boek te staan. Helaas werd ze op het laatst 
nog verslagen door Corrie Janssen en Marlène Mallens. Na het spelen 
volgde de prijsuitreiking. Tot het laatste bleef het spannend. Naar wie gaat 
de wisselbeker? Gerrie Engelkamp werd derde, Colette Dijkers tweede en 
de wisselbeker ging naar Annie Janssen. Na de prijsuitreiking werd de 
gebruikelijke groepsfoto gemaakt, inclusief trofeeën, bekers en bloemen. 
De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn, inclusief een drankje 
en een hapje. Het bestuur en de leden van ‘De Swing’ bedankten de Leem-
put voor de gastvrije ontvangst en Elly en Toos voor de goede zorgen.’ 
 

Ingezonden door Jopie Verhees, secretaris Pitch & Putt. 
 

Dinsdag 17 januari  

Ga mee naar de leukste beurs voor 50-plussers in Brabant 
 
 
 
Deze beurs wordt gehouden van dinsdag 17 tot en met zaterdag 22 januari  
in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven. Dit dagje uit naar de 
19de editie van de Senioren Expo mag je niet missen! Deze Expo is de 
grootste en compleetste beurs voor 50-plussers in Brabant.  
 

Ruim 150 stands met van alles over sfeervol wonen en leven, reizen, 
gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. Onder het genot van een 
hapje en een drankje kun je genieten van optredens van diverse bands, 
orkesten, koren en artiesten. 
 

Voor leden van SV-Rijen staat er dinsdag 17 januari een bus klaar om de 
liefhebbers naar de Senioren Expo in Veldhoven te rijden. Vertrek 9.00 uur 
vanaf CC de Boodschap. De bus rijdt rond 15.00 uur weer terug naar Rijen. 
 
 

Dit uitstapje is gratis, inclusief vervoer en entree. Consumpties zijn voor 
eigen rekening! Inschrijven voor dit leuke uitje is alleen mogelijk door een 
e-mail te sturen naar: hannekethielen@sv-rijen.nl  
Vermeld daarin je naam, adres, e-mailadres én telefoonnummer en doe 
dit vóór 1 januari. Je kunt maximaal voor twee personen inschrijven! 
Je krijgt dan vóór 10 januari een bevestiging of je met de bus mee kan.  
 

Is de bus vol of ga je liever op eigen gelegenheid naar de Senioren Expo, 
dan kun je vanaf maandag 2 januari een gratis entreekaart ophalen bij de 
gastvrouwen in de Oase. Let op: 1 entreekaart is geldig voor 2 personen. 
Let op: Op = Op! 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zondag 8 januari 

Film die je raakt 
 

Zondag 8 januari kun je van 14.00 
tot 16.30 uur naar de film  

 

Druk (another round) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komisch drama over 4 uitgebluste 
leraren die beginnen aan een  
gewaagd experiment: elke dag 
voor de les een slokje alcohol. 
Want een half promille alcohol in 
je bloed neemt (volgens een  
Noorse psycholoog) remmingen 
weg, waardoor we leuker en  
creatiever worden. Maar het blijft 
niet bij één slok. Al snel worden 
het er twee, dan drie…   
 

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

Klik HIER voor de trailer. 

 

 Bingodatums 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De datums voor 2023 zijn bekend. 
Noteer ze alvast in jouw agenda: 
 

Dinsdag 10 januari  
Maandag 20 februari (Carnaval) 
Dinsdag 4 april 
Dinsdag 23 mei 
Dinsdag 11 juli 
Dinsdag 22 augustus 
Dinsdag 26 september 
Maandag 16 oktober (Kermis) 
Dinsdag 28 november 

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

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/feestelijk-afsluiting-zomerseizoen-de-swing
https://seniorenexpo.nl/
mailto:hannekethielen@sv-rijen.nl
https://www.youtube.com/watch?v=nXHQ51Aa9rU


  

 

  

 
 
 
 
 
 

SV-Rijen is blij met de vele vrijwilligers  

 

SeniorenVereniging Rijen is een vrijwilligersorganisatie en voor de bijna 
150 vrijwilligers is het vrijwilligerswerk een belangrijke invulling in hun 
leven. Het geeft voldoening en het maakt je eigen bestaan zinvoller. Bij dit 
werk is samenwerking van belang. Daardoor ontstaan vaak hechte vriend-
schappen. Op dit moment bereikt de vereniging met haar vrijwilligers zo’n 
400 tot 500 mensen per week. Daarmee levert de vereniging een belang-
rijke bijdrage aan de mogelijkheid van ontmoeting en evt. het uitbreiden 
van je netwerk/ of sluiten van vriendschappen.   
 

Elke activiteitengroep wordt gerund door een eigen vrijwilligersteam dat 
de financiën beheert en ervoor zorgt dat de activiteiten goed draaien. 
Ook de Oase heeft een vrijwilligersteam van gastvrouwen en een gast-
heer. Daarnaast zijn er allerlei vrijwilligersgroepen die het bestuur onder-
steunen of algemene activiteiten organiseren: 
 

• De Commissie Speciale activiteiten verzorgt activiteiten waaraan alle 
   leden (na inschrijving) kunnen deelnemen. 

• De Werkgroep Communicatie verzorgt de context (tekst en beeld) voor 
de website, de maandelijkse nieuwsbrief en eventuele extra (digitale) 
nieuwsbrieven, artikelen, persberichten, folders en brochures. 

   Ook het technisch beheer valt sinds 2021 onder de taken van de  
   communicatiegroep. 

• De Werkgroep Kerstviering verzorgt de jaarlijkse kerstviering. 

• Natuurwandelingen. Vrijwilligers organiseren in voorjaar en herfst wan-
delingen en geven daarbij informatie over wat er in de natuur gebeurt. 

• Ledenadministratie. Deze vrijwilligers zorgen dat de ledenadministratie 
ingevoerd en beheerd wordt met behulp van het ledenprogramma 
'Leaweb' van KBO-Brabant. 

• Bodes en reservebodes bezorgen maandelijks het blad 'ONS' van KBO-
Brabant, onze eigen papieren nieuwsbrief en andere post aan onze  

    leden. 

• Cursussen. Deze vrijwilligers helpen bij de ontwikkeling van het jaarlijkse 
cursusaanbod en bij de uitvoering ervan.       

• Persoonlijk advies en begeleiding door onze vrijwillige ouderen-
adviseurs, onafhankelijke cliëntondersteuners en belastinginvullers.  

 

In de volgende nieuwsbrief ontvangen jullie een extra bijlage bij de 
nieuwsbrief. Hierin staan alle contactgegevens van de vrijwilligersgroepen, 
alle activiteitengroepen en onze bestuursleden. Handig om te bewaren! 
 

Vrijdag 6 januari 

Nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers van SV-Rijen 
 

Het bestuur nodigt hierbij alle vrijwilligers van SV-Rijen uit voor de Nieuw-
jaarsreceptie op vrijdag 6 januari om 16.30 uur in de Oase. Dankzij de 

belangeloze inzet van al onze 150 
fantastische en onmisbare vrijwil-
ligers hebben we een prachtig  
verenigingsjaar gehad.  

Het bestuur wil daarom vrijdag 
6 januari graag, samen met al die 
helpende handjes, proosten op een 
succesvol 2022 en een super goed 
2023. 

 

Workshop wol vilten voor 
herhaling vatbaar 
 

 

Wol vilten was één van de nieuwe 
workshops dit jaar. Twee groepen 
leerden van Annet Schuttevaer hoe 
je vilt kunt maken van wol. En van 
dat stuk vilt kun je natuurlijk weer 
een heleboel leuke dingen maken. 
Zowel de deelnemers als Annet  
waren erg enthousiast. Volgend 
jaar zeker voor herhaling vatbaar! 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Heb jij zelf meegedaan aan een van 
onze workshops of cursussen uit 
het cursusboekje 2022-2023?  
Wij zijn benieuwd wat jij ervan 
vond. Stuur jouw ervaring naar  
redactie@sv-rijen.nl 
 

 

Grote opkomst bij info-
ochtend voor nieuwe leden 

Vrijdag 11 november kwam de 
helft van de 110 nieuwe leden naar 
de informatie-ochtend. Voorzitter 
Truus Noij maakte de nieuw-
komers wegwijs, bestuursleden 
stelden zich voor en er werd  
antwoord gegeven op alle vragen. 
Wil je toch nog iets weten? Loop 
gerust binnen in de Oase, onze 
gastvrouwen/-heer helpen je 
graag. 

https://www.sv-rijen.nl/agenda/nieuwjaarsreceptie-voor-de-vrijwilligers
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/geslaagde-workshop-wolvilten
https://www.sv-rijen.nl/files/2022-bestanden/pdf-files/cursusboekje%202022-2023_definitief.pdf
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/welkom-nieuwe-leden


  

 

 

  

 

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 5 januari 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 

Zeldzaam: Eduardo had een solo slim bij het rikken! 
 

Eduardo Hendrickx rikt op de woensdagmiddag bij de SVR in de Oase. 
Woensdag 16 november had hij voor het eerst in zijn leven een solo slim. 
Een solo slim is 13 opvolgende kaarten van dezelfde kleur, van 2 t/m de 
aas. Een zeldzaamheid. Een trotse Eduardo deelde met ons zijn verhaal: 
 

‘Ik stond dan ook even verbaasd te kijken en wist in eerste instantie niet 
zo goed wat ik moest zeggen. Je moet weten dat ik al vanaf jongs af aan 
ben opgegroeid met kaartspelen bij ons thuis. Mijn vader, mijn opa en 
oma speelden elke week samen met een oom of soms een kennis. De vier-
de speler varieerde soms. Zodoende leerde ik het rikspel al vrij jong (15 
jaar) want de oudjes wilden graag kaarten en zo was er altijd wel een  
reservespeler in de buurt. Ik ben nu 59 jaar en ik heb dus in heel mijn 
leven nog nooit een solo slim gehad, of iemand bij mij aan tafel. En ik kaart 
nog steeds elke week minimaal 1x.  Zo zelden komt het dus voor!’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als bewijs stuurde Eduardo deze foto mee (op de foto zie je niet de  
schoppen 4, die was er net achter geschoten toen ze het plankje om-
draaiden voor de foto). 
 

Geef wijzigingen op tijd door! 
 

Miriam Gommans beheert onze ledenadministratie en verwerkt alle  
wijzigingen in het speciale ledenprogramma ‘LeaWeb’ van KBO-Brabant. 
Maar… dan moet zij wel de juiste gegevens van jullie ontvangen. 
 

Ben je verhuisd? Heb je een ander telefoonnummer of e-mailadres?   
Geef dat dan door aan Miriam. Hoe? 
- via e-mail: ledenadministratie@sv-rijen.nl 
- telefonisch: 0161 - 227 197 
- óf persoonlijk doorgeven aan onze gastvrouwen/-heer in de Oase. 
 

Ook wijzigingen in bestuursfuncties of vrijwilligersfuncties graag melden 
aan Miriam. Zij zorgt er dan voor dat alle veranderingen doorgestuurd 
worden naar de juiste persoon zoals bijvoorbeeld de webmaster of de  
coördinator van de activiteitengroepen. 
 

Voor alle overige zaken neem je contact op met onze secretaris, 
Louise Keijzers: E-mail: secretariaat@sv-rijen.nl of bel: 0161 - 227 197. 
 

SchrijveRijen 
    

      MANTELZORG 
 

De zorg van de mantel 

kantelt dan eens zus 

dan weer zo 
 

Als paar te leven 

is een cadeau 

samen de lusten en de lasten 

die de mantelzorg erg belasten 
 
 

kunstwerk met bijbehorende tekst, 
gemaakt door Jeanne van Leijsen 

 

 
 
 
 
Het bestuur van SV-Rijen wenst 

 jullie allemaal 
 

fijne feestdagen  

en een  

voorspoedig en gezond  

2023 

We gaan er samen weer een 
mooi verenigingsjaar van maken 

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/kaarten
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl
mailto:secretariaat@sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/schrijverijen

