Nummer 05
05 2018
2018
Nummer

Speciale activiteiten

Vier benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
zijn lid van de SV-Rijen

Woensdag 2 mei
Excursie naar Droneland Dongen
10.00 - 14.00 uur, vertrek vanaf
De Boodschap
Vrijdag 4 en vrijdag 18 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)
Vertrek 08.45 uur vanaf
De Boodschap
Donderdag 31 mei
Kunstkring met de bus naar Gorssel
en Ruurlo in de Achterhoek
Vertrek 09.00 uur vanaf Dekokay
Vromans, Raadhuisplein, Rijen

P.M.J. (Paula) van Baal-Oomens.
Zij is ruim 20 jaar actief in de wereld van amateurschilderkunst. Ze begeleidt zowel volwassenen als kinderen
bij het schilderen. Ze is een groot promotor van het icoon
schilderen, een techniek die zij naar Rijen bracht. Ze adviseert
in de schilder en teken-club bij de SV-Rijen en verzorgde
lezingen bij de kunstkring.

M.J.J. (Marie-José) Wagemakers-Hubers.
Zij zet zich al minstens dertig jaar op allerlei terreinen in
voor de samenleving, zoals momenteel bij de Zonnebloem

C.C.M. (Corry) de Hoon-Thielen.
Zij is ruim dertig jaar vrijwilliger op allerlei terreinen o.a. bij de
Parochie Heilige Geest in Rijen, het bisdom en bij de Stichting
het Katholiek Onderwijs .

Vrijdag 1 juni
Computerhulp
13.30 - 15.30 uur, de Oase

J.M.C. (Jo) Verheijen-Kreeft.

Volgende Nieuwsbrief 11 juni

Al veertig jaar is zij actief als vrijwilliger in diverse rollen. O.a.
als begeleider bij de Stichting De Flippers het zwemmen voor
kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Bij
diezelfde Stichting is ze al achttien jaar secretaresse van het
bestuur.

Brabantse koffietafel en muziek uit oude tijden

De jaarlijkse 80+ dag

Bedevaart Beauraing (België)
1 t/m 4 september 2018
Speciaal geschikt voor mensen die
wat ouder zijn of verzorging nodig
hebben. Opstapplaats Breda. Vanuit de thuiszorg Rijen gaan enkele
verzorgers mee. Er zijn mooie vieringen en gezellige ontmoetingen.
De dagbedevaart is op zondag
2 september.
Aanmeldingen voor beide bedevaarten tot 27-06-2018 bij José
Frijters. Telefoon 0161-22 57 50
Graag na 19.00 uur.
Bezoek ook eens de website:
www.bedevaartbeauraing.nl

Dat waren de ingrediënten voor een geweldige middag voor
(alleenstaande) 80+ leden. Het is inmiddels een jaarlijkse activiteit, die goed
in de smaak valt bij vooral de dames, een enkele heer sloot gezellig aan. De
nieuwe voorzitter Truus Noij opende de bijeenkomst met hartelijke
woorden over ouderen, waarvan er in de toekomst steeds meer zullen zijn.
“Tachtig plus, worden ouderen genoemd, maar ik zie hier nog een heel
vitale club zitten”.
Gastvrouwen serveerden een Brabantse koffietafel met een lekker kopje
soep, roggebrood met zult en daarna diverse soorten brood met zoet en
hartig beleg.
Intussen kwamen Arie en Toby Tabeling van de muziek binnen. En rond
14.15 uur klonken de eerste noten door de zaal. Leuke gezellige liedjes, die
in de vorm van een bingo werden gepresenteerd. Het was zaak snel de titel
te vinden! Er werd goed meegedaan en hier en daar hielp men elkaar. In de
pauze kregen de gasten een glaasje advocaat met slagroom. Dat viel in de
smaak, sommigen deden hun best om zelfs het onderste laagje uit het glas
te krijgen! De sfeer zat er goed in en er werd spontaan mee gezongen.

Rond 16.00 uur klonk het "bingo" voor de laatste volle kaart en de winnaar
Tecla van Eijl ontving een prachtige fruitschaal. De organisatie was in
handen van Hanneke Thielen, zij bedankte alle gasten voor hun komst, de
vrijwilligers voor hun geweldige inzet en Arie en Toby voor de gezellige
muziekbingo.
Vele gasten spraken vol lof over deze dag en gingen enthousiast naar huis.

12 april 2018

Voorjaarswandeling

De wandelaars krijgen leerzame
informatie

Op de afgesproken plek bij de ingang van de Leemput verschijnen twintig
wandelaars voor de aangekondigde wandeling in het Dorstse bos. Wij
boffen dat het wel droog maar niet zonnig is en dat door de lage
temperatuur nog een jasje nodig is. Gezamenlijk lopen wij naar de ingang
van het bos en delen daar de ploeg in tweeën zodat de gidsen Frans en
Willem ieder een andere route kunnen lopen.
Door de extreme koude inval een paar weken geleden is het nog niet echt
groen aan de bomen maar er zit wel iets aan te komen dat is te zien aan de
knoppen en de bodemflora. In de waterplassen is hier en daar kikkerdril te
vinden en tussen wat oude rietstengels heeft een meerkoet zijn nest
gebouwd en zit daarop te broeden.
Leerzame informatie krijgen de wandelaars bij windschade aan
verschillende bomen, die zijn door draaiwinden tegen de vlakte gewaaid.
Na anderhalf uur zijn we weer terug aan de startplek en lopen terug naar de
Leemput waar we nog even gezellig bij elkaar zijn om ervaringen tijdens de
wandelingen met elkaar te bespreken.
Een mooie wandeling was het en zeker weten, het wordt vervolgd maar
dan in het najaar als er paddenstoelen te zien zijn.

Nieuw lid in de redactie

Maaike stelt zich voor
Vol enthousiasme is Maaike Broers vanaf dit jaar deel
uit gaan maken van de redactie van SV-Rijen. Ambitieus
als ze is, deed ze al aan verschillende activiteiten mee.
Mooie en leuke ervaringen, zoals ze zelf zegt.
Ik woon bijna vijftig jaar samen met mijn man John - en onze knotsgekke
hond - met veel plezier in de Past. Oomenstraat in Rijen. Onze kinderen
Margot en Joost zijn hier geboren en getogen.
Zij, en onze vier kleinkinderen, maken dat wij ons op deze plek nog steeds
rijk en gelukkig voelen.
Bekijk de nieuwsbrieven ook op
onze website.
Ben je lid en is je E-mail nog niet
bekend bij SV-Rijen?
Een E-mail naar:
ledenadministratie@sv-rijen.nl en
ook jij krijgt bericht wanneer de
nieuwsbrief op de site staat.

Naast de administratie voor ons installatiebedrijf, werkte ik dertig jaar bij
Ericsson. John en ik hebben allebei hard gewerkt, maar zeker ook genoten
van onze vrije tijd. Een actief leven waarin ontspanning zeker niet mocht
ontbreken. Ik heb genoten (en doe dat nog steeds) van de vele uitjes met
vriendinnen, sporten en …. niet te vergeten ‘de nazit’!
Sinds mijn vroeg- pensioen, op mijn 58ste, brak een speciale periode aan.
Vanaf dat moment was er alle tijd om van onze kleinkinderen te genieten.
Heerlijk! Daarnaast zetten we ons de afgelopen twaalf jaar in om campings
te inspecteren voor CampingCard ACSI.

De laatste jaren ben ik me meer gaan richten op SV-Rijen. Ik zag hoe groot
en bruisend deze vereniging is. Toen ik in januari in de nieuwsbrief een
vacature bij de redactie voorbij zag komen, bedacht ik me geen moment.
Geweldig, dat is wat ik wil! Niet lang daarna maakte ik, met wat hulp van
Jolanda, mijn eerste nieuwsbrief. Heb je nog suggesties, vragen of
opmerkingen, mail me dan via redactie@sv-rijen.nl

Expositie in het jubileumjaar

Cursus aquarelleren
Op een enthousiaste wijze heeft Marjan van Nistelrooy weer een cursus
aquarelleren verzorgd. Ook deze groep heeft met veel plezier prachtige
werken kunnen maken.
In de maand september zal er tijdens de activiteiten van het jubileumjaar
(20 t/m 23 september) een expositie zijn van de werken van de cursisten
van beide groepen.

Een mooie attentie voor Marjan

De seniorenvereniging is op zoek naar

Gastvrouwen en gastheren
Extra!
Busreis naar museum
watersnoodramp van 1953
in Ouwerkerk
Woensdag 16 juni
Vertrek 09.00 uur bij De Boodschap
Prijs € 23,00 busreis, entree en
rondleiding.
Lunch en koffie: eigen kosten
Inschrijven vanaf 25 mei 10.00 uur
in de Oase.

Iedere werkdag is de Oase geopend voor senioren en vinden er vele
activiteiten plaats. Er is altijd wat te doen in onze sociëteit in De
Boodschap. Dat kan niet zonder de zorg van onze gastvrouwen. Zij zorgen
dat de ruimte er netjes en gezellig uitziet, ze schenken koffie en helpen je
bij allerlei vragen. Er is een tablet beschikbaar om direct informatie op te
zoeken, want alles staat op onze website. Ook staan zij klaar om
deelnemers te registreren als er weer leuke busreizen worden
georganiseerd. Kortom, zij zijn het visitekaartje van onze
seniorenvereniging. Zonder hen zouden wij niet kunnen. Ook zin om
gastvrouw te worden? Praat eens met een van de gastvrouwen en/of met
de coördinator van deze groep, Wil Simons, tel. 0161-22 51 93 of mail haar
via wilsimons@sv-rijen.nl. Zij kunnen je alles vertellen over deze leuke
ontspannende activiteit.
O ja, men wil ook graag meer heren in de groep. Dus heren, schroom niet
en meld je aan.

Nadere informatie, volg de
website en het weekblad

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

Gastvrouwen in actie

Kosten: € 30,-

Colofon

Verrassende resultaten

Rijbewijskeuring
Deze NieuwsbriefMevr.
is ookHoogmoed,
te vinden
Nieuwe
Dreef
39,
op www.sv-rijen.nlUlvenhout.
Keuring na telefonische afspraak.
Tel.
28kun
88.je
Kosten:
30,Kopij076
en 561
foto’s
mailen€naar
redactie@sv-rijen.nl

Cursus Mozaïek

Adreswijzigingen doorgeven aan
ledenadministratie@sv-rijen.nl
Colofon
Dat kan natuurlijk ook via de gastDeze Nieuwsbrief is ook te vinden
vrouwen in de Oase
op www.sv-rijen.nl

Voor het eerst werd deze workshop dit jaar aangeboden in het
programma met verrassende resultaten. Het is een techniek waar je flink
de handjes op elkaar moet zetten, maar ook hier geldt geen resultaat
zonder inspanning. Het waren twee cursussen, die beiden waren
volgeschreven.

Kopij en foto’s kun je mailen naar
Maaike Broers
redactie@sv-rijen.nl
Adreswijzigingen doorgeven aan
ledenadministratie@sv-rijen.nl
Dat kan natuurlijk ook via de gastvrouwen in de Oase

Voor komend seizoen hebben we Sara van Roon bereid gevonden om nog
een workshop te geven.

