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Met zijn allen vol vertrouwen 2018 in
Speciale activiteiten
Zondag 14 januari
Alleen? En toch gezellig samen
eten!
17.30 uur, De Regent
Maandag 15 januari
Voorlichting voor huurders
“Wonen met gemak”
10.00 - 12.00 uur, gemeentehuis
Dinsdag 16 januari
Senioren Expo Veldhoven,
9.00 uur vertrek bij de Oase

Onze SeniorenVereniging Rijen telt 1400 leden en 140 vrijwilligers. Het is
een bruisende vereniging met 22 activiteitengroepen, die wekelijks
bijeenkomen. Daarnaast zijn er cursussen, speciale activiteiten en
informatiebijeenkomsten, die goed zijn bezocht. Mis je iets? Laat het ons
weten, nieuwe initiatieven worden zeker gewaardeerd.
We startten samen met het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) en de
gemeente de ‘Wegwijzer’ op vrijdagmorgen in onze Oase. Een vraagbaak
op tal van terreinen. In 2018 zal dit niet meer iedere week zijn, maar wel
iedere laatste vrijdagmorgen van de maand gelijk met het Repaircafé.
Gezien de belangstelling blijken we in een behoefte te voorzien.
Eveneens was SV-Rijen betrokken bij de oprichting van ’VoorMekaar’,
waarin dagelijkse opvang wordt georganiseerd in Vita, inclusief
vervoerservice. Als laatste wil ik graag onze Kerstviering van afgelopen 15
december memoreren, een zeer geslaagde bijeenkomst, die historisch
druk werd bezocht.

Woensdag 17 januari
Filmmiddag
14.30 - 16.30 uur, De Boodschap

De voorbereidingen voor ons 65-jarig bestaan in september 2018 zijn al in
volle gang. Over dit onderwerp en nog vele andere zal te zijner tijd
uitgebreid worden bericht in onze maandelijkse Nieuwsbrief.

Donderdag 18 januari
Voorlichting voor huiseigenaren
“Wonen met gemak”
10.00 - 12.00 uur, gemeentehuis

‘Samen zijn en samen doen’ blijft ons motto, zowel als het gaat om
gezellige en educatieve activiteiten, alsook om ondersteuning, advies en
hulp bij allerlei andere zaken. Zo kan SV-Rijen maximaal bijdragen aan een
mooi 2018 voor al onze leden. Wij zullen blijven vernieuwen en inspelen
op maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren intensief overleg met de
gemeente voor ondersteuning van senioren.

Vrijdag 26 januari
Wegwijzer en Repaircafé
10.00 - 12.00 uur, de Oase
Zondag 11 februari
Alleen? En toch gezellig samen
eten!
17.30 uur, Chef Chen

Volgende Nieuwsbrief 6 februari

Ik bedank onze vrijwilligers en mijn medebestuursleden van harte voor hun
fantastische inzet in onze vereniging. Zonder hen kan er niet zo’n mooie
SeniorenVereniging Rijen bestaan. We gaven uitdrukking aan deze dank in
een muzikale en gezellige vrijwilligersmiddag in het najaar van 2017.
Ik wens iedereen een gezond, gelukkig 2018.
Tot slot: beste leden, dit was mijn laatste nieuwjaarstoespraak. In maart
2018 neem ik afscheid en draag ik het stokje over na twee perioden van 3
jaren. Ik heb het heel graag gedaan en heb genoten van deze 6 jaren.
Bestuur SeniorenVereniging-Rijen,
Carel Gorissen, voorzitter

Wonen met gemak

Prettig blijven wonen in je eigen huis
Wie wil dat niet: in zijn eigen huis blijven wonen? Veel mensen verhuizen.
Ze willen kleiner gaan wonen in een huis dat is aangepast voor senioren.
Maar dat is niet altijd nodig. Je eigen huis kan worden aangepast. Ook daar
kun je met een beetje hulp "wonen met gemak". 15 Januari en 18 januari
zijn er informatiebijeenkomsten in het gemeentehuis van 10.00 tot 12.00
uur. Kijk op de website www.wonenmetgemak.nl.
Kerstviering

Zoek de kracht

2 Maart 2018
Lezing over het levenstestament
van 10 tot 12 uur in de Oase. Door
notaris Mirèse Vonhögen-van
Schaijk. Nadere informatie volgt.

Met “zoek de kracht” werd de Kerstviering geopend van de
SeniorenVereniging Rijen. Op vrijdagmiddag 15 december stroomde de
Boodschap vol. Er werden zelfs stoelen bijgezet. Het gaf een bijzondere
sfeer. Het Seniorenkoor zat klaar om de viering te begeleiden. Pastor Joost
de Bont ging voor in gebed, met Ad en Mirjam werden mooie teksten
gelezen over ‘kracht’. Het raakte het publiek! Het koor zong traditionele
kerstliederen, die iedereen kon meezingen. Dat werd ook volop gedaan.
Aan het einde bracht het koor nog twee vierstemmige liederen ten gehore,
waaronder het Transeamus. Een luid applaus gaf de waardering weer.
Na de pauze was er toneelspel van De Rietganzen uit Molenschot. Zij
speelden ‘Vergane Glorie’, iets van geheel andere orde, maar ook hier was
‘kracht’ aanwezig. Zowel in het fantastische spel dat de acteurs lieten zien
als in het verhaal, waarin de kracht van eerlijkheid naar voren kwam. Het
publiek genoot en leefde mee in het komische verhaal van een oud
landgoed, waarin de eigenaren uit gebrek aan geld een hotel beginnen. De
heer des huizes nodigt een amoureuze vrouw uit, die hem geld kan
schenken. De misverstanden en ludieke situaties volgden elkaar op.
Carel Gorissen bedankte iedereen voor hun geweldige inzet. Hij gaf aan dat
dit zijn zesde en laatste keer is dat hij bij een kerstviering het woord neemt.
In mei 2018 zal hij volgens protocol zijn functie neerleggen.

Rijbewijskeuring
Mevr. Hoogmoed,
Nieuwe Dreef 39, Ulvenhout. Keuring na telefonische afspraak.
Tel. 076 561 28 88.
Kosten: € 30,-

Workshop koken extra

Heel Rijen bakt
De boerderij van Ad en Jozé van Loon is uniek gelegen in een prachtig
groene omgeving. In de rust van het platteland is een ruim aanbod van
agrarische activiteiten met dieren, een vijver, een flinke moestuin met kas
en fruitbomen. De boerderij biedt plaats aan maximaal 16 gasten met een
lichamelijke of verstandelijke beperking. Op 15 december mocht SV-Rijen
gebruik maken van hun keuken. Onder leiding van Wilma Dazler, die alles
tot in de puntjes had verzorgd, ontstond een volle tafel met verrukkelijke
taarten en worstenbroodjes. De kneepjes van het bakkersvak werden
ontdekt. In twee bijeenkomsten van elk tien deelnemers, waaronder slechts
één heer, werd met veel plezier gewerkt aan deze toch niet zo makkelijke
opdracht.

Het computerinloopspreekuur is
vanaf heden voortaan op de 1e
en 3e vrijdagmiddag van de
maand.

De baksterren met hun creaties

‘Het doet zo zeer!’ van Helen van Royen

Filmmiddag woensdag 17januari
Gewijzigde datum Filmmiddag ‘Het doet zo zeer!’
CC De boodschap heeft de filmmiddag verschoven naar woensdag 17
januari om 14.30 uur. Een mooie film over dementie. Tickets aan de kassa
van de Boodschap à € 5,50. Na afloop van de voorstelling zal Marly van
Rooten iets vertellen over de kerngroep Dementie in onze gemeente.

Aanpassing

De wegwijzer en het repaircafé
De Wegwijzer is niet meer iedere vrijdagmorgen, er was te weinig animo
voor. Wel blijft de Oase iedere vrijdagmorgen open voor inloop.
Je bent van harte welkom. De Wegwijzer en het Repaircafé zijn van
10.00 - 12.00 uur.

Uitgelicht: werkgroep communicatie

We zijn op zoek naar jou en je activiteiten!

De redactie druk aan het werk.

Sinds 2015 bestaat de werkgroep Communicatie van SV-Rijen uit drie
enthousiaste leden die elke maand een kleurrijke nieuwsbrief uitbrengen
en regelmatig artikelen in het weekblad zetten. Achter de schermen
zorgen we ervoor dat de website up to date is, we maken powerpointpresentaties en zorgen dat publicaties en officiële stukken er goed uitzien.
We maken foto’s en gebruiken foto's die leden ons toesturen. We krijgen
regelmatig hulp van een hobby-fotograaf. Voor verslagen van activiteiten
zijn we vooral afhankelijk van indrukken van deelnemers. Dus mail ons
gerust je teksten. Die hoeven niet perfect te zijn. Wij maken er wel een
goed verhaal van.
Vind je het leuk om een nieuwsbrief te maken? Meld je dan aan, want we
hebben binnenkort een vacature.

‘SchrijveRijtjes’
Vrijwillige Ouderenadviseurs
Voor vragen over zorg en welzijn
kun je contact opnemen met één
van onze vrijwillige Ouderenadviseurs. Ook voor hulp bij de
administratie of het invullen van
het belastingformulier.
Contactpersoon:
Tini van der Velden: 0161 22 74 93
van 19.00 – 21.00 uur

SchrijveRijtjes uit de groep ‘SchrijveRijen’, die om de 14 dagen op de
donderdagmorgen bijeen komt. Ook een keer komen kijken, luisteren,
schrijven misschien? Welkom op de eerste bijeenkomst van het nieuwe
jaar: 10 januari 2018 van half 10 tot half 12 in de Oase.
Koffiepraat of liever koffiegeleuter





Hulp nodig bij een Wmoaanvraag?
Bel de onafhankelijke
cliëntondersteuning:





Sylvia Raaijmakers 06 24 54 40 71.


Van: Ed

Colofon
Deze Nieuwsbrief is (in kleur) ook
te vinden op www.sv-rijen.nl
Kopij en foto’s kun je mailen naar
jolandavalkenburg@sv-rijen.nl
Adreswijzigingen doorgeven aan
ledenadministratie@sv-rijen.nl
Dat kan natuurlijk ook via de gastvrouwen in de Oase.

Hoe wil je hem hebben, Sjaak?
Lekker warm, hè, want ’t is vergimmes koud.
Nee, dat bedoel ik niet. Wil je er wat in?
Jawel, van alles als het maar geen zout is.
Wat zit je nou te zeveren. Ik wil alleen weten
of er melk en suiker in moet.
Alleen melk asteblieft.
Das jammer, want ik heb geen koffiemelk
meer.
Nou, doe dan maar zwart.

