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Grote opkomst bij kerstviering en toneel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdagmiddag gingen de deuren van de Theaterzaal in de Boodschap 
om 13.00 uur open voor onze kerstviering. Deze werd druk bezocht. Met 
bijna 300 leden op de tribune was de zaal goed gevuld. Fijn dat het na een 
paar jaar corona weer mogelijk was om samen stil te kunnen staan bij de 
kerstgedachte. Het thema was ‘Vriendschap’. Pastor Joost de Bont stond 
stil bij het belang van het hebben van vrienden, maar ook dat het goed is 
om zelf vriendschap te bieden. 
 

Het parochiekoor zong meerdere kerstliederen. Het publiek zong uit volle 
borst mee. Tussen de liederen door waren er een paar voordrachten door 
Miriam en Marian van de SVR-werkgroep 'speciale activiteiten'. Het voelde 
voor alle aanwezigen goed om deze kerstviering met elkaar te beleven. 
In de pauze die na de dienst volgde, kregen de aanwezigen koffie met 
kerstbrood aangeboden. Om lange rijen te vermijden, waren de Oase, de 
bibliotheek en de foyer beschikbaar gesteld. Alles was prima geregeld. 
 

Tijdens de koffiepauze hadden medewerkers van ‘de Rietganzen’ het  
podium ingericht voor een komisch toneelstuk dat na de pauze werd op-
gevoerd. ‘De Rietganzen’ is de toneelgroep van Seniorenvereniging Molen-
schot. Zij hebben vaker fantastische uitvoeringen verzorgd in Rijen. Aan de 
hoge verwachtingen van het publiek werd helemaal voldaan. Het ingestu-
deerde stuk ‘Sjiek en Exclusief’ was echt hilarisch! Het publiek genoot met 
volle teugen van de acteurs, die niet alleen een prachtig toneelspel neer-
zetten maar ook een fantastisch decor, inclusief lift, hadden meegebracht. 
De spelers en medewerkers van ‘De Rietganzen’ werden beloond met een 
welverdiend en langdurig applaus. Na afloop lieten de gasten duidelijk 
blijken dat ze enorm hebben genoten van deze heerlijke middag.  

    Er was veel belangstelling voor 
    de kerstviering en het toneel 

Speciale activiteiten: 
 

Vrijdag 27 januari 
Oogcafé 
14:00 - 16:00 uur,  
CC De Boodschap 
 

Zondag 5 februari 
Filmmiddag 
14:00 - 16:00 uur, 
CC De Boodschap, Theaterzaal 
 

Maandag 20 februari 
Carnavalsbingo 
14:00 - 16:15 uur, de Oase 

https://www.sv-rijen.nl/home
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/grote-opkomst-bij-kerstviering
https://www.sv-rijen.nl/agenda/oogcafe-januari-2023
https://www.sv-rijen.nl/agenda/film-die-je-raakt
https://www.sv-rijen.nl/agenda/carnavalsbingo-2023


  

 

 
 

 

Renovatie Oase is gestart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na langdurig overleg, tekeningen maken en plannen aanpassen, is donder-
dag 15 december een begin gemaakt met de renovatie van de Oase. Twee 
dagen lang zijn vrijwilligers, onder leiding van Jack Michielsen, bezig 
geweest om plafonds en verlichting te demonteren. Daarna kon de boel 
schoongemaakt en de meubels teruggezet worden. 
 

Inmiddels zijn nieuwe plafonds en verlichting aangebracht. Het begin is 
gemaakt, maar de hele opknapbeurt van de Oase zal nog wel een aantal 
maanden gaan duren. 
 

De belastingaangifte komt er weer aan 
 

Met ingang van 1 maart gaan de belastinginvullers van de SVR  weer van 
start met het invullen van de belastingaangifte 2022 voor de leden van de 
SVR. Ook bieden zij ondersteuning bij vragen over de huur-en zorgtoeslag.  
 

Maak jij voor de eerste maal gebruik van deze service, dan kun je contact 
opnemen met Henny van Oosterhout. Henny is de coördinator van de 
belastinginvullers Rijen. Zijn telefoonnummer is 06 - 8188 4406. 
 

Voor leden die reeds geruime tijd gebruikmaken van deze service, kunnen 
hun vaste belastinginvuller vanaf half februari bellen voor het maken van 
een afspraak. Zijn/haar telefoonnummer staat op de meegeefbrief die bij 
de belastingaangifte 2021 is gevoegd. Voor leden die hun belasting-
aangifte door de heer Ad de Leeuw lieten verzorgen, verandert er een en 
ander. Ad is per 1 januari 2023 gestopt als belastinginvuller. Zijn werk-
zaamheden worden door iemand anders overgenomen. De nieuwe 
belastinginvuller zal vanaf half februari contact met deze leden opnemen. 
 

Kerstdrives Bridgeclubs 
 

Bij SV-Rijen zijn twee bridgeclubs actief. Leden van de Seniorenbridgeclub 
SVR spelen al jaren iedere dinsdagmorgen in de Oase. De Maandagmiddag 
bridgeclub (MMBC) heeft zich precies een jaar geleden aangesloten bij  
SV-Rijen. Zoals de naam al zegt, bridgen de leden van de MMBC op 
maandagmiddag in ‘de Huiskamer’. 
 

Beide clubs houden jaarlijks een eigen Kerst-bridgedrive. Seniorenbridge-
club SVR ging naar restaurant SMAAK Lokaal. Daar speelden ze eerst een 
SMAAKvolle wedstrijd, met tussendoor een lekker hapje en een drankje.  
 

Ook de MMBC-ers gingen op stap. Zij kozen voor het Chinees restaurant  
Je Kitchen en ook zij speelden meerdere rondes bridge. Iedere ronde werd 
afgesloten met een heerlijk eet- en drinkmoment. 
Beide bridgeclubs keken terug op een gezellige en goedverzorgde dag. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

MMBC bij Je Kitchen    
 

Seniorenbridge SVR bij                  
SMAAK Lokaal 

 

 Plafond eruit… 

 
Plafond erin… 

 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/renovatie-van-de-oase-is-gestart
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/belastinginvullers
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/een-smaakvolle-bridgedrive
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/een-smaakvolle-bridgedrive
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/kerst-bridgedrive-voor-maandagmiddag-bridgeclub


  

 

  

 
 
 
 
 
 

Verrassend veel Cultureel erfgoed in Rijen 

Vorig jaar was er erg veel belangstelling voor de driedaagse cursus 
Cultureel Erfgoed. Een reden te meer om dit seizoen op herhaling te gaan. 
Eén van de cursisten doet verslag: 
 

“Kun je wel drie morgens vullen met het vertellen over het cultureel erf-
goed in Rijen?”, vroeg ik mezelf af. “Gezien de positieve reacties op de 
vorige cursus en mijn interesse in het onderwerp heb ik me toch maar 
ingeschreven. Op zijn eigen bevlogen wijze nam docent Frans Seelen ons 
de eerste morgen mee naar de rijksmonumenten, de gemeentelijke mo-
numenten, diverse bijzondere bomen en enkele plekken uit de historie 
van Rijen. Ook het landschap kwam nog aan bod, met aandacht voor wa-
terlopen, poelen en nog bestaande zandpaden.  
 

Op de tweede morgen kwamen kunstobjecten en ook weer bijzondere 
(herdenkings-) bomen aan de orde. Via oude ansichtkaarten volgden we 
Frans vanaf de ingang van het vliegveld richting Dongen. De straten die we 
nu zouden moeten lopen zijn de Julianastraat, Stationsstraat en Hoofd-
straat. Er blijken nog veel gebouwen uit vroegere tijden te bestaan.” 
 

“Op de derde en laatste ochtend kregen we eerst de film ‘Naar kerk en 
werk was hunne gang’ van Joost Seelen en Arnold Vogel te zien. Deze do-
cumentaire uit 1986 gaat over Rijen als leerlooiersdorp, het leven en wer-
ken van de mensen, hun geloof, de verhouding tussen bazen en knechten 
en de omgang tussen jongens en meisjes. Tenslotte nam Frans ons, via 
oude foto’s, nog mee langs de tientallen leerlooierijen en schoenfabrieken 
die Rijen telde in de hoogtijdagen van de leerindustrie. Als je goed zoekt 
zijn er in het centrum nog enkele fabrieken terug te vinden, maar gelooid 
wordt er op beperkte schaal nog maar in één fabriekje.” 
 

“Na de driedaagse cursus denk ik dat er nog wel meer dagen te vullen zijn 
met dit onderwerp. Frans kwam overigens zelf ook tot deze conclusie. Als 
onderwerp dacht hij al aan ‘de middenstand en/of cafés’. Het was een 
zeer geslaagde cursus, mede dankzij het enorme enthousiasme van Frans 
Seelen over het onderwerp Cultureel Erfgoed in Rijen.” 
 

Voortaan alle contactgegevens bij de hand 
 

Zoals vorige maand beloofd, ontvangen jullie bij deze Nieuwsbrief een 
losse bijlage. Hierop staan de gegevens van de SVR-contactpersonen. 
 

Denk bijvoorbeeld aan onze bestuursleden, de contactpersonen van alle 
activiteitengroepen, adresgegevens van de Oase, de commissie speciale 
activiteiten, de communicatiegroep, de ledenadministratie, het sociaal 
domein (de VOA’s, cliëntondersteuners en de belastinginvullers), enzo-
voorts. Bewaar deze lijst goed. Fijn om snel om bij de hand te hebben als 
je eens iemand nodig hebt. 
Op www.sv-rijen.nl kun je natuurlijk ook alle contactgegevens vinden. 

 
 
 

Nieuwjaarsreceptie  
voor de vrijwilligers 
 
 
 

 
 

Vrijdag 6 januari waren circa 60 
vrijwilligers van onze SVR aan-
wezig  bij de gezellige nieuwjaars-
receptie in de Oase.  
 

Voorzitter Truus Noij hield een 
korte speech en benadrukte het 
belang van vrijwilligerswerk. 
 

Er werd een toost uitgebracht op 
het nieuwe jaar en lekkere hapjes 
en drankjes werden uitgedeeld.  
 

De rest van de avond voerde 
iedereen gezellige gesprekken 
met elkaar. We zijn klaar voor een 
succesvol nieuw verenigingsjaar! 

 

Zondag 5 februari  

Film die je raakt 
 

Zondag 5 februari kun je van 
14.00 tot 16.00 uur naar een 
Documentaire-middag met twee 
prachtige films:  
 

1. Het Verdriet van Carnaval. 
2. Daten in de Dancing. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/verrassend-veel-cultureel-erfgoed-in-rijen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/verrassend-veel-cultureel-erfgoed-in-rijen
https://www.sv-rijen.nl/contact
https://www.sv-rijen.nl/contact
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen
https://www.sv-rijen.nl/over-ons/societeit-de-oase
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/informatie-advies-en-ondersteuning
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/informatie-advies-en-ondersteuning
http://www.sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/proosten-op-het-nieuwe-verenigingsjaar
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/proosten-op-het-nieuwe-verenigingsjaar
https://www.sv-rijen.nl/agenda/film-die-je-raakt
https://www.sv-rijen.nl/agenda/film-die-je-raakt


  

 

 

  

 

 
 
 
 

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 9 februari 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 

Gezocht voor het 70-jarig jubileum van SV-Rijen 
 

De organisatie van ons 70-jarig jubileum is al in volle gang. Maar liefst 70 
jaar geschiedenis. Daar moet toch nog veel (foto-)materiaal van terug te 
vinden zijn! Wij zijn ook op zoek naar het gratis informatieboekje dat door 
het ‘Gekoördineerd Ouderen Werk’ in 1992 is gegeven aan 4.400 senioren. 
Heb jij iets voor ons liggen? Stuur dan een mail naar redactie@sv-rijen.nl 
 

Maandag 20 februari 

Kom jij ook naar de Carnavalsbingo? 
 

De Carnavalsbingo is altijd een van de 
topdagen voor de bingo. Komen er  
normaal gesproken zo’n 40 liefhebbers 
naar een bingomiddag, met Carnaval  
zijn het er vaak wel 70. De Oase is dan 
goed gevuld met bingoliefhebbers die 
wel een kansje willen wagen. Er zijn ook 
altijd extra prijzen te verdienen. Kom jij 

ook? Luuske en Piet zijn er natuurlijk ook om de bingoballen te draaien. 
 

Voor elke bingokaart betaal je € 3,00. De gastvrouwen zorgen voor wat 
lekkere hapjes. Consumpties zijn voor eigen rekening. Haal je boerenkiel 
maar van de zolder, want uiteraard verwachten we iedereen deze middag 
in carnavalsstemming in de Oase.  
 

Vragen over geldzaken? Het Budgetcafé helpt jou  
 

Overzicht bewaren over je geldzaken kan soms lastig zijn. Hierover praten 
kan dan helpen, want vragen over geld zijn heel normaal.  

 

Waarvoor kan ik terecht? 
In het Budgetcafé kun je terecht met allerlei vragen als het gaat om jouw 
geldzaken. Bijvoorbeeld met het invullen van formulieren voor bijzondere 
bijstand van de gemeente, of het aanvragen van toeslagen (onder andere 
huurtoeslag, zorgtoeslag of energietoeslag). 
 

Wie helpt mij? 
Je wordt in het Budgetcafé geholpen door een team van professionals en 
vrijwilligers. Zij geven je tips en bieden hulp. Bijvoorbeeld met het in orde 
brengen van jouw administratie. Het advies is gratis. 
 

Waar kan ik terecht en wanneer? 
Het Budgetcafé is gevestigd in het Palet op de Rembrandtlaan 54 in Rijen. 
De openingstijden zijn elke vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. 
 

Afspraak maken 
Voor vragen of om een afspraak te maken: Bel naar 06 - 5760 1816 
of stuur een mail naar bertseverens@abg.nl  
 

SchrijveRijen 
 

 Als er straks weer gebouwd mag worden... 
 

Zou ik mijn nieuwe woonwijk ‘Mooi Buurtje’ willen  

noemen. Met veel groen en een buurt-groentetuin.  

Veel speelplekken met vlinderstruiken  

eromheen. Als straatnamen zou ik  

bijvoorbeeld  kiezen voor ‘De zonnige 

kant’, Bloemenstraat’, ‘Rozenpad’, 

‘Klavertje Driesteeg’ en ‘Honingraad’.  

Door mijn wijk zou een rode draad  

van veel groen moeten lopen.  

 
 

Ingezonden door Zetty Toonen 

 

Vrijdag 27 januari 

Oogcafé 
 

Aanstaande vrijdag, 27 januari, 
kun je van 14.00 - 16.00 uur naar 
het Oogcafé in CC De Boodschap. 
 

Het gaat dit keer over reizen met 
het openbaar vervoer door 
blinden en slechtzienden én hun 
begeleiders. Iedereen is welkom. 
 

Meer weten? Stuur een mail naar 
harrie.wouters@kpnmail.nl  

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/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
mailto:redactie@sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/agenda/carnavalsbingo-2023
mailto:bertseverens@abg.nl
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/schrijverijen
https://www.sv-rijen.nl/agenda/oogcafe-januari-2023
mailto:harrie.wouters@kpnmail.nl

