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Speciale activiteiten
Zondag 11 maart
Alleen? En toch gezellig samen
eten!
17.30 - 19.30 uur, ’t Boerke

Woensdag 14 maart
Algemene Ledenvergadering
Rabozaal, De Boodschap
13.30 - 16.30 uur
Vrijdag 16 maart en 6 april
Computerhulp
13.30 - 15.30 uur, de Oase
Vrijdag 16 maart
Kunstkringlezing: “De Belgen”
10.00 - 12.00 uur, De Boodschap

Zondag 18 maart
Culturele muziekmiddag
12.00 - 17.00 uur, De Boodschap
Dinsdag 27 maart
Bingo
14.00 - 16.30 uur, de Oase
Woensdag 28 maart
Overlegvergadering met de besturen van activiteitengroepen
19.30 - 21.30 uur, de Oase

Vrijdag 30 maart
Wegwijzer Wmo en Repaircafé
09.30 - 12.00 uur, de Oase
Volgende Nieuwsbrief 10 april

Met plezier gewerkt, vooral omdat ik resultaat zag!

Carel Gorissen neemt afscheid met enige weemoed
Het is zes jaar geleden dat Carel werd gevraagd om
voorzitter te worden van de ‘Bond voor ouderen’.
Zijn idee was al langer om een rol te spelen in de
sociale gemeenschap van Rijen, waar hij is geboren
en altijd heeft gewoond. Hij zei dan ook volmondig
‘ja’ en heeft twee periodes van drie jaar volgemaakt.
Vandaag blikt hij terug.
“Er is heel wat gebeurd in mijn periode. We kregen
een nieuwe moderne naam en werden een
bruisende club! Mijn eerste taak was om de
structuur van de organisatie te optimaliseren, waarin o.a. contacten met de
activiteitengroepen werden ingevoerd en bestuursleden een eigen
portefeuille kregen, waarbij ieder nu zijn eigen kar trekt. Hierdoor kan de
organisatie de toets der kritiek doorstaan.” Carel vond het contact met de
gemeente belangrijk om goede afspraken te maken rond de Wmo. “Na een
wat lastige periode zijn we nu goede gesprekspartners. SV-Rijen krijgt
hiermee een steeds grotere maatschappelijke rol, de Vrijwillige Ouderen
Adviseurs (VOA) zijn daar een voorbeeld van”. Het 60-jarig bestaan, was zijn
eerste grote feest, waarbij een nieuwe naam werd ingevoerd:
SeniorenVereniging Rijen. “Een moderne naam, die een moderne
ontwikkeling inluidde: er ontstonden activiteiten, zoals nordic walking,
bridge en computerlessen”. Carel roept iedereen op om steeds nieuwe
ideeën aan te geven. “Zo hou je de schwung erin!”
Carel leidt voor de laatste keer de Algemene Ledenvergadering op 14 maart
a.s. en zal daar de nieuwe voorzitter presenteren. Hij is er trots op dat het
een vrouw is. Hij blijft lid van SV-Rijen, dus we zullen hem nog tegenkomen.
Trudy Frickel

Georganiseerd door SV-Rijen en De Boodschap

Gezellige carnavalsmiddag voor senioren
Hans Malllens trad
op met zijn sauwel
´D’n Ouwe Hannes´
Een parodie op
onze mobiele teleoons!

Algemene
ledenvergadering
woensdag 14 maart
13.30 - 16.30 uur
in de grote zaal van
De Boodschap

Op maandag 12 februari organiseerde De Boodschap in samenwerking
met de SV-Rijen een carnavalsmiddag.

Bezoekers waren gekleed in de mooiste carnavaleske outfits en maakten
er een gezellige middag van. Het seniorencarnaval had ook een bingo,
maar dan een muzikale. Iedereen kon meedeinen en meezingen met
carnaval schlagers van weleer o.a. Toon Hermans met ‘Mien waar is mijn
feestneus‘ en de Twee pinten met ‘Bij ons staat op de keuken deur’. Als
afsluiting was er nog de polonaise die zeer werd gewaardeerd. Het was
een mooie carnavaleske belevenis voor onze senioren in een uitstekende
samenzang en harmonie. Zeker voor herhaling vatbaar.
Een enthousiaste bezoeker

Alle vergaderstukken liggen vanaf
1 maart ter inzage in de Oase en
staan op de website
www.sv-rijen.nl

Aquarelcursus
Afgelopen januari hebben we met in totaal acht cursisten onder toeziend
oog en met helpende hand van Marjan van Nistelrooij vijf aquarelmiddagen gehad. We hebben er het nodige geleerd en daarnaast tips en
handigheidjes gekregen waar je met het aquarelleren veel plezier van
kunt hebben.

Het waren ook nog eens gezellige middagen, iets wat zeker ook
belangrijk is. Er zijn mooie werkstukken gemaakt en ik denk dat het voor
de meeste cursisten wel geldt dat het voor herhaling vatbaar is.
Marjan, bedankt!

Belastinginvullers helpen senioren

Contact voor belastingaangifte
Bel degene die vorig jaar de
aangifte heeft verzorgd of neem
contact op met Tini van der
Velden, de coördinator van ons
team van belastinginvullers
0161 - 22 74 93
van 19.00 - 21.00 uur

Lastig, die belastingaangifte?
De aangifte voor de Inkomstenbelasting 2017 moet voor 1 mei 2018 naar
de Belastingdienst. Ook als je geen brief van de Belastingdienst hebt
gekregen, kan het zinvol zijn aangifte te doen.
Belastinginvullers van SeniorenVereniging Rijen helpen je daarbij.
Voorwaarde is dat je inkomen niet hoger is dan € 35.000, of samen met je
partner € 50.000,-. Kosten: € 12,- (per adres).
Wij hebben daarbij in ieder geval de volgende gegevens van je nodig: alle
jaaropgaven (loon, pensioen, uitkering, overige inkomsten, bank,
spaarrekening enz.), DigiD-code of machtigingscode, verzamellijst van
ziektekosten en een uitdraai van de aangifte van vorig jaar.
Uw veiligheid is onze veiligheid

Scootmobiel buiten parkeren!
Het is soms verwarrend, maar de scootmobiel moet echt buiten worden
geparkeerd! Dus niet parkeren in de Oase of de biljartruimte. Is het
moeilijk om te lopen? Dan staan onze gastvrouwen voor u klaar. Parkeer
uw scootmobiel bij de nooddeur van de Oase, dan maken zij de deur voor
u open. Er staat een rollator klaar om verder te lopen Natuurlijk kunt u
ook gebruik blijven maken van de overdekte stalling en dan is er bij de
Boodschap hulp om u verder te helpen. Zijn er problemen? Laat het de
gastvrouwen weten.
Donderdag 12 april

Lentewandeling
Verken met Willem Post en Frans Jonkers de ontluikende lente in
Boswachterij Dorst. Wat zijn de voorboden? Wat gaat er gebeuren? Ontdek
het begin van groei en bloei op verrassende plekken.

Gratis verkeerskennis opfrissen?
Veilig Verkeer Nederland (VVN)
biedt 2 bijeenkomsten aan van 2
uur voor senioren om je kennis op
te frissen. Het is een informatieve
bijeenkomst

Vertrek vanaf de ingang van De Leemput
donderdag 12 april 2018 - 09.30 tot 11.30

Voor meer informatie en aanmelding: kijk op hun website:

Zondag 18 maart

vvn.nl/opfrisgilzerijen

Op deze middag presenteren vele muziekgezelschappen en koren van onze
gemeente zich in De Boodschap van 12.00 – 17.30 uur.
Het seniorenkoor Oase zal rond 15.45 uur optreden. De zangers vragen om
hen te ondersteunen. Wil je ook meezingen? Zij zijn op zoek naar nieuwe
leden en er is voor alle ‘stemmen’ plaats.

Culturele muziekmiddag ‘Kracht van de muziek’

Ook het mandolineorkest Estrellita zal aanwezig zijn. Voor deze
gelegenheid is mezzosopraan Mylou Mazali uitgenodigd. Weet je dat
muziek een positieve ontwikkeling heeft voor de geest van jong en oud?

Uitgelicht

Sportgroep 50+ daagt je uit!

Meer bewegen, dat is goed voor je!

Kom op woensdagmorgen naar de sporthal aan de Mgr. Schaepmanstraat.
En doe dan vrijblijvend met ons mee! Want bewegen is goed voor
iedereen! Sportgroep 50+ daagt jou uit!
De ochtend wordt verzorgd door twee docenten. Om negen uur beginnen
we met een warming up, oefeningen op muziek. Daarna volgt een vorm
van sport of een spel. Halverwege pauzeren we, zo je wilt met een kopje
koffie of thee. Daarna hebben we de keus uit volleybal of spieroefeningen.
En om half elf sluiten we af met een balspel.
Probeer het eens! Meer bewegen is goed voor je! Kom op woensdagmorgen naar de sporthal. In de schoolvakanties maken we een
boswandeling, ook daaraan kun je vrijblijvend deelnemen.
De contributie bedraagt € 40,00 per jaar. En natuurlijk ben je lid van
SeniorenVereniging Rijen of word je dat. Wil je meer weten?
Bel Thea van Sunten: 0161 223529

Vrijdag 13 april, 15.30 uur in De Boodschap

De Radiodagen, een voorstelling van ‘oude liedjes’

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

Hou je van oude Nederlandse liedjes? Kom dan naar deze middag waarop
het ensemble de Anjelier op een cabareteske wijze liedjes presenteert van
Louis Davids tot Doe Maar. Voor senioren een gereduceerde prijs van
€ 10,00. Neem je seniorenpas mee!

‘SchrijveRijtjes’
Midden in de grieptijd, wendt een ‘levenskunstig’ stel ons
voor, dat het ook door de griep is geveld. Maar niet heus…

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

Colofon
Deze Nieuwsbrief is (in kleur) ook
te vinden op www.sv-rijen.nl
Kopij en foto’s kun je mailen naar
redactie@sv-rijen.nl

Adreswijzigingen doorgeven aan
ledenadministratie@sv-rijen.nl
Dat kan natuurlijk ook via de gastvrouwen in de Oase.

Liever niet.
Vanochtend werd ik wakker en de bloemen stonden op de
ramen. Onze kerstboom staat nog steeds in de kamer en
dat was ook een uitgelezen moment om te beginnen met
een glas glühwein met wat lekkers. Toen de telefoon ging,
zuchtte ik en zei tegen vrouwlief: ‘Moet ik hem opnemen of
niet?’. Trouw als ze is, knikte ze dat ik dat moest doen. Dit
met grote tegenzin en kreeg mijn broer aan de lijn. Hij
belt nooit en komt al helemaal niet aan. Maar nu had hij
zich voorgenomen eens langs te komen. Ik keek naar onze
versnapering en had een goed argument: ‘Niet doen joh,
we hebben allebei de griep’.

Celia
Ook zin om gewoon eens lekker te schrijven over alledaagse zaken? En het
plezier te ervaren om er met elkaar over door te praten? Gewoon
aanschuiven op woensdagmorgen 7 of/en 21 maart om half 10 in de Oase.
Welkom!

