Nummer 02 2018

Woensdag 14 maart

Speciale activiteiten
Maandag 12 februari
Carnavalsmiddag
14.00 - 16.00 uur, De Boodschap
Maandag 12 februari
Carnavalsbingo
14.00 - 16.30 uur, de Oase
Vrijdag 16 februari
Computerhulp februari
13.30 - 15.30 uur, de Oase

Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats op woensdag 14
maart 2018 in de grote zaal van De Boodschap. Let op: aanvang 13.30 uur.
Alle vergaderstukken liggen vanaf 1 maart ter inzage in de Oase en staan op
de website. Vragen over de stukken of andere vragen over SV-Rijen kun je
stellen tijdens de jaarvergadering of voor 6 maart schriftelijk indienen bij
het secretariaat. Bij deze nieuwsbrief vind je de agenda van de algemene
ledenvergadering. Na het officiële gedeelte van de vergadering treedt het
orkest Da Capo op. Laat je verrassen door dit optreden en blijf ook na de
pauze.

Vrijdag 23 februari
Wegwijzer en Repaircafé
09.30 - 12.00 uur, de Oase
Vrijdag 2 maart
Informatiebijeenkomst:
het levenstestament
10.00 - 12.00 uur, de Oase
Vrijdag 2 maart
Computerhulp maart
13.30 - 15.30 uur, de Oase
Zondag 11 maart
Alleen? En toch gezellig samen
eten!
17.30 - 19.30 uur, ’t Boerke

Volgende Nieuwsbrief 6 maart

Da Capo

Vrijdag 2 maart

Informatieochtend levenstestament
Levenstestament, het woord zegt het al: het gaat om een testament dat
ingaat als je nog leeft.
Wanneer je in de toekomst zelf je zaken niet of niet goed meer kunt
regelen, is het fijn dat een ander dit voor je kan doen. Het gaat om zaken
van vermogensrechtelijke aard, zoals bankzaken en woning of zaken van
medische aard. Dat moet je tijdig regelen, of je nu een partner hebt of niet.
Mirèse Vonhögen-van Schaijk, toegevoegd notaris bij Daamen de Kort van
Tuijl Notarissen, geeft uitleg over de mogelijkheden om dit tijdig zo goed
mogelijk te regelen. Ze besteedt ook aandacht aan de eigen bijdrage in de
zorg en hoe je kunt voorkomen dat een groot deel van je vermogen aan
zorg besteed moet worden.
Meld je aan bij de gastvrouwen in de Oase. Dat kan vanaf vrijdag 9 februari.

Maandag 12 februari

Carnavalsmiddag voor senioren
Ook zin om carnaval te vieren, zoals dat is bedoeld met carnavalsschlagers,
zoals die er vroeger waren? Denk aan de muziek van Toon Hermans met
‘Mien waar is mijn feestneus’, Decibel met ‘Mijn Sanseveria’ of De twee
Pinten met ‘Bij ons staat op de keukendeur’. Je kunt het allemaal beleven in
de Boodschap met een sauwel van Hans Mallens en een Muziekbingo met
carnavalsliedjes, die je volop kunt meezingen. Kom gekleed, zoals dat bij
Carnaval hoort. Een kiel met buttons is al fantastisch. Er zijn voldoende
tafels en stoelen aanwezig om te kunnen zitten.
Kom ook en geniet van ‘ouderwets’ carnaval.
Datum: Maandag 12 februari, 14.00 – 16.30 uur
Plaats: RABO zaal in de Boodschap
Entree: € 2,50 inclusief consumptie
De laatste workshop van dit seizoen Frans koken

Algemene ledenvergadering

Een eerbetoon aan topkok Bocuse

Let op: deze is verplaatst van donderdag naar woensdag 14 maart
13.30 - 16.30 uur in de grote zaal
van De Boodschap.

Maandagavond 22 januari 2018 werden alle tien aspirant-kokkinnen en één
aspirant kok welkom geheten door het team Wilma Dazler en Jets
Theeuwes op de locatie ‘t Boerke in Rijen. Jets stipte het verlies aan van de
grote Franse topkok Paul Bocuse, die twee dagen eerder op 91-jarige
leeftijd is overleden. Bocuse wordt algemeen beschouwd als een van de
grootse gastronomen van de 20e eeuw en is o.a. bekend vanwege ‘soupe au
truffe’, een gerecht dat hij maakte voor president Valéry Giscard d’Estaing.
De toon was daarmee gezet en de uitdaging was ’Frans Koken’.
Door het voorbereidende werk van Wilma en Jets konden de aspirant-koks
aan de slag met een veelvoud van prachtige Franse recepten die de
gerechten glans, kleur en vooral smaak hebben opgeleverd! In koppels van
twee werden de diverse gerechten gemaakt en daarna samen gegeten in
een ontspannende sfeer. De amuse kreeg de prachtige titel mee ‘Canapés
met artisjokmousse’ en werd gevolgd door een keur van heerlijke Franse
gerechten met een afsluitend dessert van Franse Chocolade Mousse en
voor de liefhebbers een gevarieerde kaasplank.
Het was een gezellige leerzame kookavond. Met speciale dank aan Wilma
Dazler en Jets Theeuwes die ieder zijn bedacht met een passende Franse
fles wijn en bonbons. Ook dank aan de eigenaar van Restaurant ’t Boerke.

KBO-pas langer geldig
KBO-Brabant heeft gemeld dat de
ledenpas van KBO-Brabant, met
vermelding van 2015/2016/2017
tot het najaar van 2018 geldig blijft.
Dan ontvangen alle leden een
nieuwe hard plastic ledenpas (zoals
een bankpas). Voor nieuwe leden
en ter vervanging van b.v. een verloren pas worden vanaf nu passen
met de melding 'tijdelijke pas 2018'
gemaakt.

De enige kok tussen de kokkinnen

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

Proost! Op de goede afloop

Woensdag 14 maart

Bijeenkomst dementie
Carnavalsbingo
Kom gezellig (mag verkleed) naar
onze bingomiddag. Let op deze is
op maandag 12 februari van
14.00- 16.30 uur in de Oase.

Deze Nederlandse film van Heleen van Royen schetst een portret van haar
moeder, bij wie beginnende dementie is geconstateerd. De film riep heel
wat vragen en opmerkingen op en het was dan ook heel fijn dat Marly van
Rooten en Ria Wijnen van de belangengroep voor een Dementie
Vriendelijke Gemeente aanwezig waren om onder het genot van een kopje
koffie met elkaar na te praten.
Ben je niet geweest en wil je iets meer weten? Kom dan 14 maart om
19.30 uur naar Smaak op het Wilhelminaplein voor een bijeenkomst ‘Kom
en Ontmoet, in het kader van de dementievriendelijke gemeente ‘DVG’. Er
is een gastspreker en Marly en Ria zijn er met een EHBG-tas, een EersteHulp-Bij-Geheugenverliestas. Gratis toegang.

Vrijdag 23 februari

Wegwijzer en het Repaircafé

Wegwijzer

Laatste vrijdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur.
Heb je een hulpvraag? Dan kun je terecht bij De Wegwijzer in de Oase op
elke laatste vrijdag van de maand. Het VIP (Vrijwillig Informatie Punt) is dan
aanwezig in de Oase, vertegenwoordigers van de gemeente voor Wmo
vragen en Woon-zorg-service in de Wijk (WZSW). Er liggen folders klaar
over verschillende onderwerpen.
Heb je iets te repareren? Dan staat het Repaircafé voor je klaar.
De Oase blijft elke vrijdagmorgen open voor vragen aan de gastvrouwen. Zij
zullen ervoor zorgen dat uw gegevens worden genoteerd en u wordt
teruggebeld.
Zondag 18 maart

Culturele Muziekmiddag
Belastingaangifte
Ook dit jaar kun je weer gebruik
maken van de hulp van onze
belastinginvullers. Hulp nodig? Bel
de coördinator Tini van der Velden
telnr. 0161 - 22 74 93.

Noteer deze datum alvast in je agenda. Ons Seniorenkoor Oase doet dan
mee met een culturele middag. Zeventien muziekverenigingen uit onze
gemeente doen mee. De opening is om 12.00 uur.
Daarna is een spectaculair optreden van de gemengde zangvereniging
Estrellita met een bekende zangeres. Meer informatie lees je in de
nieuwsbrief van maart.
Sylvia Raaijmakers, cliëntondersteuner Wmo

“Maak gebruik van ons!

Activiteitenoverzicht 2018
Vanaf dit jaar is er geen
activiteitenoverzicht meer. Alle
actuele informatie is te vinden op
de website: www.sv-rijen.nl

Als je gezondheid achteruit gaat, lukt het soms niet meer om zelf je
huishouden te blijven doen. Loop je steeds slechter, dan kom je bijna niet
meer buiten. Wil je toch actief blijven meedoen in de maatschappij, dan kan
de gemeente helpen. Je kunt hulp, extra zorg of hulpmiddelen aanvragen
bij de gemeente. Dat is geregeld in de Wet maatschap-pelijke ondersteuning (Wmo).
De wet en de regels zijn niet eenvoudig. Het is daardoor niet altijd meteen
duidelijk waar je recht op hebt en welke regel van toepassing is. Dat zal de
ambtenaar van de gemeente je kunnen vertellen in een eerste gesprek.
Volgens de Wmo heb je recht op onafhankelijke ondersteuning bij het
aanvragen van hulp. KBO-Brabant heeft daarom ‘cliëntondersteuners Wmo’
opgeleid die je kunnen adviseren.
Kijk voor het hele artikel op onze website www.sv-rijen.nl

Uitgelicht: koersbal 50+

Kom vrijblijvend kijken!
Koersbal 50+ is een activiteit van SeniorenVereniging Rijen. De vereniging
is in 2000 opgericht. Iedere donderdagmiddag komen de leden bij elkaar
en wordt er gespeeld van 13.30 uur tot 16.30 uur in “De Oase”. Koersbal is
een leuke sport die door iedereen kan worden gespeeld, onafhankelijk van
leeftijd of vaardigheid. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen gelijke
kansen heeft. Het spel is eenvoudig.
Het spel wordt gespeeld op een mat van 8 x 2 meter. Er zijn 2 matten. Er
spelen 2 teams tegen elkaar. Het ene team met zwarte en het andere
team met bruine ballen en een wit doelballetje (de jack). De bedoeling van
het spel is de ballen zo dicht mogelijk bij de jack te rollen, maar omdat het
zwaartepunt van de bal iets naast het midden ligt, maken de ballen een
rare boog. Dat maakt het koersballen zo leuk. Koersballen lijkt op “jeu de
Boules”, maar wordt binnen gespeeld. U kunt dus het hele jaar spelen,
wat vooral in de wintermaanden een leuke afleiding geeft. Er wordt in
competitieverband gespeeld.

Prijsuitreiking aan Wim

KOERSBAL: WINNAAR COMPETITIE 2017
Eén keer per jaar worden de winnaars van de koersbalcompetitie bekend
gemaakt. De winnaar van 2017 is Wim van Eijl. Hij ontving de wisselbeker
en een klein geldbedrag. Ook de nummers 2 en 3, Cilia Bakker en Gerard
van Wanrooij, vielen in de prijzen.
Wij nodigen iedereen uit vrijblijvend te komen kijken en een paar keer
mee te spelen. Ook niet-leden van SVR zijn van harte welkom.
Contactpersoon is Wim van Eijl: 0161-224510.

‘SchrijveRijtjes’
Op de allereerste ‘SchrijveRijen’ in 2018 eten we ‘gelukskoekjes’ met voor
elk een papiertje erin. Voor Zetty is de opdracht: ‘Wees lief voor de
duiven, want eens zal er ook voor jou een standbeeld worden opgericht’.

Hulp nodig bij een Wmoaanvraag?
Bel de onafhankelijke
cliëntondersteuning:
Sylvia Raaijmakers 06 24 54 40 71.

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.

‘Ik dacht bij duiven gelijk aan de verhalenverteller,
die jaren geleden iedere avond op de Belgische
televisie een verhaal kwam vertellen. Met rode
koontjes zaten de kinderen en ik dan te luisteren. Zo
mooi. Van de duiven vertelde hij een heel mooi
verhaal, zittende bij de open haard. Eigenlijk zijn
duiven allemaal oude grijze mensen, die gestorven
zijn en terug komen als duif. Daarom zijn ze ook
bijna allemaal grijs. Ze knikken en begroeten ons
altijd. Houden ons in de gaten met hun bezoekjes.
Dus, wees lief voor de duiven, want het kan je opa of
je oma zijn. Sinds die tijd kijk ik toch anders naar
duiven. Dat verhaal is me altijd bij gebleven.’
Ook op zoek naar een verhaal wat je bijblijft? Kom kijken, kom luisteren op
de eerstvolgende ‘SchrijveRijen’ woensdagochtend 7 febuari om half 10 in
de Oase.

