Nummer 04 2018

"Ik heb nog ideeën zat!"

Speciale activiteiten

Nieuwe voorzitter SeniorenVereniging Rijen, Truus Noij

Donderdag 12 april
Lentewandeling
09.30 - 11.30 uur, vertrek vanaf de
ingang van De Leemput

Acht jaar geleden ging Truus Noij met pensioen en
toen zei ze: “Ik wil nog graag iets doen, waar ik
plezier in heb. Dat is vooral maatschappelijke
betrokkenheid hebben.” Dat deed ze in haar
werkzame leven, bij de KBO Brabant en dat wil ze nu
doen als voorzitter van SeniorenVereniging Rijen.
Truus Noij is in Rijen geboren in een gezin van vijf
kinderen. Op haar negentiende vertrok ze naar Den
Haag en studeerde er diëtiek. Na 50 jaar keerde ze
terug. Ze zegt: "Het voelt als thuiskomen."

Vrijdag 20 april
80 plus dag voor alleenstaanden of
alleenwonenden
11.30 - 16:00 uur, de Oase
Vrijdag 20 april en 4 mei
Computerhulp
13.30 - 15.30 uur, de Oase
Dinsdag 8 mei
Bingo
14.00 - 16.30 uur, de Oase
Woensdag 16 mei
Dagtocht naar De Wintertuin in
Mechelen (België)
08.45 - 21.00 uur, vertrek vanaf
De Boodschap

Na haar studie werkte ze vijf jaar in Curaçao.
Terug in Nederland ging ze werken in een ziekenhuis
in Veghel. Ze werd op diverse plaatsen als trouble shooter ingezet. Als lid
van de Ondernemingsraad (OR) kende ze de hele organisatie. Ze werd er de
eerste vrouwelijke voorzitter van de OR. Al snel na haar pensionering vroeg
KBO Brabant tot haar verbazing of ze iets voor de organisatie wilde doen. Ze
had geen idee wat KBO was en ‘of ze er wel bij wilde horen!’ Ze besloot op
de vraag in te gaan en heeft er met plezier gewerkt. Ze heeft er veel
geleerd: o.a. hoe te kijken naar ouderen en eenzaamheid.
Truus: "Ik wil mij hard maken voor ouderen die het niet meer kunnen
bijhouden. Goede voorbeelden binnen SV-Rijen zijn er al. Cliëntondersteuners helpen bij aanvragen voor ondersteuning uit de Wmo. We hebben
vrijwillige ouderenadviseurs en helpen mensen met hun belastingaangifte.
En sinds september 2017 is er dagactiviteit VoorMekaar! Een uitdagend
initiatief!" Truus ervaart dat er een groot gat is tussen thuis wonen en het
verpleeghuis. Ze vindt dat we daar, met het groeien van de groep ouderen,
meer aandacht aan moeten besteden. Zo heeft ze nog ‘ideeën zat’. We
gaan vast nog veel van haar horen.
Kijk op de website voor het volledige interview.
Trudy Frickel

Volgende Nieuwsbrief 7 mei

De Oase ziet er weer schitterend uit!

Kunstwissel in de Oase
Op vrijdag 24 maart is de kunst aan de muren van de Oase gewisseld.
Bob v.d. Roer heeft deze kleurige schilderijen gemaakt. Bob vertelt: “de
opzet van mijn schilderijen is eerst getekend en bijna altijd rechtlijnig, dit
komt door m’n opleiding als binnenhuisarchitect. Ik ben pas begonnen na
m’n pensioen. Om meer te weten te komen over het schilderen, ben ik lid
geworden van de schildergroep KAM.“
Tijdens de pinksterdagen is er een expositie van de KAM in De Boodschap.
Wil je ook eens exposeren in de Oase? Laat het ons weten.

Een mooi concert

Seniorenkoor Oase
Tijdens de Culturele middag in De Boodschap was het een drukte van
belang. Op die koude zondagmiddag 18 maart kwamen allerlei koren zich
presenteren. Ook ons seniorenkoor Oase was aanwezig met een mooi
gevarieerd licht repertoire van Nederlandse en Duitse liederen. Van
‘Abendruhe’ van Mozart tot ‘Laat maar lekker gaan’ van Benny Neyman.
Wil je ook eens meezingen? Voorzitter Cor Andeweg nodigt zowel iedereen
van harte uit om mee te doen. Het koor heeft dringend behoefte aan
nieuwe leden! Kom gerust eens luisteren op woensdagmorgen in de Oase
van 09.30 – 11.00 uur. Bel voor informatie naar voorzitter Cor Andeweg,
telefoon 0161 222 612.

De jaarlijkse snertdrive

Bridgeclub SV-Rijen
Even voor negenen verzamelden enthousiaste wandelaars zich voor een
gezonde boswandeling. Dit onder leiding van Frans Jonkers en Toon Stopen.
Toen ze na anderhalf uur weer terugkwamen was de zaal van de Oase
(thuishonk van de bridgeclub) omgebouwd tot een mooie toernooizaal. De
dames waren druk bezig met de voorbereidingen voor de overheerlijke
SNERT lunch.
Het gaat bij dit toernooi niet om de winst maar om de gezelligheid!!! Dit
bleek ook bij de prijsuitreiking. Niet zij die als eerst geëindigd waren vielen
in de prijzen, maar de prijzen gingen naar de plaatsen 2, 6 en de laatste van
elke van de 3 lijnen. De organisatie van de drive was weer in handen van de
onvolprezen wedstrijdleiders Henk en Henny. Omstreeks 12.30 uur kwam
Frank met zijn heerlijke erwtensoep. Onvoorstelbaar dat iemand zo heerlijk
kan koken voor zoveel mensen (72 deelnemers).

Verslag Algemene Ledenvergadering

Bestuurswisseling
In de algemene ledenvergadering nam Carel Gorissen afscheid. Met
algemene stemmen werd Truus Noij gekozen als zijn opvolger. Zij is de
tiende voorzitter sinds de oprichting van de vereniging en de eerste vrouw.
Truus nam het roer over en haar eerste daad was de bekendmaking dat de
KBO aan Carel Gorissen de erespeld ‘KBO speld zilver met goud’ had
toegekend voor zijn activiteiten in de afdelingskring en de opzet van
cliëntenondersteuners.

José, de vrouw van Carel had de
eer de erespeld ‘KBO speld zilver
met goud’ op zijn revers te spelden

Overleg activiteitengroepen 28 maart 2018

We gaan ons 65-jarig bestaan stevig vieren!
Truus Noij opende de vergadering en stelde zich voor. Ze bezoekt de
komende maanden alle activiteitengroepen.
Van 20 tot en met 23 september vieren we ons 65-jarig bestaan met onder
meer een presentatie van alle groepen. Elke activiteitengroep mag hierin
een idee uitwerken om zichzelf te presenteren.

Wederom een goede opkomst

Scootmobielen mogen van de brandweer niet meer in de gangen van De
Boodschap staan, maar ook niet in de Oase. Als je uit je rolstoel kunt, dan
parkeer je die buiten onder het afdak of bij de buitendeur van de Oase.
Geef de gastvrouwen een seintje en die helpen je dan met een rollator of
rolstoel.
Na afloop van de vergadering was er informatie van Country line dance en
een presentatie van Schilderen en tekenen met veel fraaie foto's, begeleid
door muziek.
Het volgende overleg met de activiteitengroepen vindt plaats op 3 oktober.

Vrijdag 20 april voor alleenstaanden en alleenwonenden

Jaarlijkse 80+ dag komt eraan
Vanaf half 12 staan de deuren van de Oase open om je te ontvangen voor
een lunch met aansluitend een gezellige muzikale middag met liedjes van
toen! Lekker eten, een praatje met elkaar en mooie liedjes, ook om mee te
zingen. Het is een ‘verwenmiddag’, zoals velen al kennen.
Ben je 80+, dan ben je van harte welkom. Inschrijven is mogelijk vanaf
10 april bij onze gastvrouwen in de Oase. Kosten € 5,00 per persoon te
voldoen bij inschrijving. De organisatie is in handen van de werkgroep
speciale activiteiten.

16 mei 2018

Dagtocht naar De Wintertuin in Mechelen (België)
We bezoeken een feeërieke wintertuin uit 1900 met een kleurrijke glas-inloodkoepel in art nouveau-stijl in een voormalig katholiek
meisjespensionaat. Een opmerkelijke, zelfs gedurfde keuze van de
Waverse zusters Ursulinen. Die openheid naar de vernieuwende kunststijl
toe weerspiegelt de moderne aanpak waarmee het instituut in de vorige
eeuw internationale faam verwierf. Nieuwsgierig? Neem vast een kijkje op
de website van de Wintertuin van de Ursulinen. We verkennen de stad en
genieten van een diner in restaurant Kruidenlucht te Casteren.
Woensdag 16 mei 2018 - 08.45 tot 21.00. Vertrek vanaf
CC De Boodschap. Inschrijven vanaf vrijdag 13 april vanaf 10 uur in de
Oase met een eenmalige machtiging van € 59,00. Het indrukwekkende
school- en kloostercomplex van de zusters Ursulinen was ooit een
‘pensionnat de demoiselles’ met internationale uitstraling, wat prachtig
tot uiting komt in de schitterende architectuur.

Hulp nodig bij een WmoRijbewijskeuring
aanvraag?
Mevr.
Hoogmoed,

Bel de onafhankelijke
Nieuwe
Dreef 39, Ulvenhout.
cliëntondersteuning:
Keuring
na telefonische afspraak.
Sylvia
Raaijmakers
Tel. 076 561 28 88. 06 24 54 40 71
Kosten: € 30,-

Colofon

Vrijdag 13 april, 15.30 uur in De Boodschap

De Radiodagen, een voorstelling van ‘oude liedjes’
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!

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

Hulp nodig bij een WmoKopij
en foto’s kun je mailen naar
aanvraag?

redactie@sv-rijen.nl
Bel de onafhankelijke
cliëntondersteuning:
Adreswijzigingen doorgeven aan
Sylvia
Raaijmakers 06 24 54 40 71
ledenadministratie@sv-rijen.nl
Dat kan natuurlijk ook via de gastvrouwen in de Oase

Colofon

Deze Nieuwsbrief is 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

‘SchrijveRijtjes’
Voila, een zogenaamde ‘proeve van bekwaamheid’ met als opdracht om
zoveel mogelijk woorden met de letter ‘a’ te gebruiken.
Wie A zegt, …
Ga er maar aanstaan, een verhaal te maken met veel a’s.
Ik zal trachten er iets van te maken. Als kind moest ik
altijd wandelen naar de basisschool. Aan het einde van
de straat woonde de familie Hoogland. Zij hadden een
spaniel. Die altijd op ons afkwam en ons altijd
achtervolgde. Het was een echte blaffer. Zijn baasje liet
hem begaan, maar ik was er bang van. Die angst voor
honden heb ik vandaag de dag nog. Ik ga graag een
paar stappen naar de kant, als ik er een passeer.
Toos Peters

