
  

Nummer 06 2018 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Ook Anton van Boxel kreeg een lintje! 

We waren al heel blij met vier koninklijke 
onderscheidingen voor vrouwelijke SVR-leden, maar nu 
blijkt dat ook SVR-lid Anton van Boxtel een koninklijke 
onderscheiding heeft gekregen. Hij heeft die vooral 
gekregen vanwege zijn inzet als chauffeur en bestuurslid 
van de Buurtbusvereniging Molenschot-Dorst. Daar heeft 
hij zoveel expertise opgebouwd dat andere 
buurtbusverenigingen zijn werkwijze overnamen. 

Gefeliciteerd, Anton 

 

Sporten in de nieuwe  

sporthal Den Butter  

 

 

 

 

 

 
Woensdag 30 mei was sportgroep 50+ voor het eerst in de nieuwe sporthal 
fanatiek aan het sporten. Wil je ook meedoen? Je bent van harte welkom, 
iedere woensdagmorgen van 09.00 tot 10.15 uur. Kom met ons 
kennismaken en met de nieuwe sporthal. 

 

 

Speciale activiteiten 

Vrijdag 1 en 15 juni  
Computerhulp 
13.30 - 15.30 uur, de Oase  

  
Woensdag 13 juni  
Fietstocht naar kasteel Dussen in 
Dussen 
09.00 - 17.00 uur, vertrek vanaf  
de Oase 
 
Donderdag 14 juni  
Busreis naar museum watersnood-
ramp 1953 in Ouwerkerk 
09.00 - 18.00 uur, vertrek vanaf  
de Boodschap  
 
Dinsdag 19 juni  
Juni-bingo 
14.00 - 16.30 uur, de Oase 
 
Vrijdag 29 juni  
Wegwijzer en Repaircafé  
Iedere laatste vrijdag van de maand 
10.00 - 12.00 uur, de Oase 
 
 
    

Volgende Nieuwsbrief 7 augustus 

https://www.sv-rijen.nl/agenda/computerhulp-juni-wk-1
https://www.sv-rijen.nl/agenda/fietstocht-naar-het-kasteel-in-dussen
https://www.sv-rijen.nl/agenda/fietstocht-naar-het-kasteel-in-dussen
https://www.sv-rijen.nl/agenda/busreis-naar-museum-watersnoodramp-1953-in-ouwerkerk
https://www.sv-rijen.nl/agenda/busreis-naar-museum-watersnoodramp-1953-in-ouwerkerk
https://www.sv-rijen.nl/agenda/juni-bingo


  

Bij te harde wind kan men niet vliegen 

Modelvliegclub Snoepey in Dongen 
 

Het was spannend of de fietstocht naar de vliegclub op 2 mei wel kon 
doorgaan. Er stond al enkele dagen een harde wind en dan kan er niet 
gevlogen worden. Gelukkig kwam een dag tevoren het verlossende bericht 
dat de tocht kon doorgaan. De weergoden waren ons gunstig gezind. 
Woensdagmorgen om 10.00 uur stonden er 25 fietsers voor De Boodschap. 
Met een heerlijk zonnetje en met de wind in de rug fietsten we naar het 
vliegterrein van Modelvliegclub Snoepey in Dongen. 

We werden daar welkom geheten door Lucien Farla met een lekker kopje 
koffie. Op het buitenterrein waren al een aantal clubleden aan het vliegen. 
We zagen helikopters, drones en modelvliegtuigen in verschillende maten, 
zowel met brandstof als met elektrische motoren. Enthousiast vertelden de 
clubleden over hun toestellen. Zij voerden starts en landingen uit op hun 
pas gemaaid veld. Onze fietsers vonden het zeer interessant. Namens SV-
Rijen bedankten we Lucien Farla en de clubleden voor de gastvrije 
ontvangst en de mooie show. En daarna gingen we via een andere 
toeristische route terug naar de Oase. 

 

 
Dagtocht woensdag 13 juni 

Kasteel in Dussen 
 

Ieder jaar organiseert SV-Rijen een grote fietstocht, deze keer bezoeken we 
kasteel Dussen, een romantisch woonkasteel, dat zeer de moeite waard is 
om te bezoeken. We nemen een toeristische route en steken over met de 
pont.  

Het kasteel kent een bewogen geschiedenis, waarbij de oorsprong 
teruggaat tot 1331. In vergelijking met andere kastelen in binnen- en 
buitenland is het van een bescheiden afmeting. Juist daardoor en door de 
bijzondere binnenplaats met de Toscaanse zuilengalerij uit de 17e eeuw, 
heeft het een geheel eigen charme en sfeer. We zullen het kasteel onder 
deskundige leiding bekijken. De terugweg gaat via de brug van Keizersveer. 
De fietstocht staat open voor alle leden met of zonder trapondersteuning.  

Wanneer? Woensdag 13 juni, vertrek om 9.00 uur bij de Oase en omstreeks 
17.00 uur zijn we weer thuis.  
Afstand ca. 60 km. Kosten € 3,00 te voldoen bij inschrijving bij de gast-
vrouwen in de Oase.  
Iedereen zorgt voor zijn eigen lunchpakketje en er zijn natuurlijk de nodige 
rustpunten.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

Watersnoodmuseum met de ramp  
van 1953 
 
 
 
 
 

Dagtocht donderdag 14 juni 2018 

Het watersnoodmuseum met ´de ramp van 1953´  

 

Het museum ligt op de plaats waar de dijk als eerste is gebroken in 
Ouwerkerk, bij Zierikzee en geeft een indringend beeld van de 
gebeurtenissen tijdens en na de stormvloed van 1 februari 1953. Het is 
indrukwekkend en emotioneel doordat er vele persoonlijke verhalen, films 
en tekeningen zijn over de ramp. Indrukwekkend ook doordat er vanuit vele 
landen direct alle hulp geboden werd voor de wederopbouw.   
Velen van ons hebben deze watersnoodramp meegemaakt en zullen 
daarom een bezoek aan dit museum zeker de moeite waard vinden. 
 
 
 
Aanmelden kan vanaf vrijdag 25 
mei in de Oase.  
Kosten € 23,00 voor busreis, 
entree en rondleiding.  
Lunch en koffie op eigen kosten.  
Voor meer informatie 
zie  www.watersnoodmuseum.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busreis naar de Wintertuin in Mechelen 

Engeltjes in charlestonjurkjes...  

Op het internaat van de Ursulinnen kregen oorspronkelijk dorpsmeisjes een 
opleiding. Maar het instituut werd internationaal bekend. De 
bereikbaarheid, de ligging, de gebouwen en het degelijke maar moderne 
onderwijsaanbod trokken zelfs leerlingen uit Australië en Zuid-Amerika. De 
meisjes hadden vaak welgestelde ouders. De nonnen benutten hun 
inkomsten goed. Ze wisten wat mooi was en volgden de kunststromingen. 
Ze lieten een wintertuin aanleggen, overkapt door een waanzinnige glas-in-
lood koepel in art-nouveau stijl met een stukje art-deco. Je stapt een 
andere wereld binnen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het complex 
platgebombardeerd, maar de wintertuin bleef overeind door de constructie 
van glas en ijzer. In die tuin staan nog altijd de stoelen uit 1900. We lopen 
door een lange gang langs bloempotten met engeltjes in charlestonjurkjes. 
Namen als de Empiregang, Alpenzaal, La Fontainerefter, Pianogalerij en Ere-
trap prikkelen de verbeelding. Zo'n ervaring blijft op je netvlies gebrand. 

Eind jaren ’70 werd het internaat opgedoekt. Nu is het complex een school 
met ongeveer 1500 leerlingen. Ook wonen er nog zo’n 30 zusters in het 
klooster, in de leeftijd van oud tot stokoud. En nee, zij geven geen les meer. 

Na de rondleiding kregen we een lunch in de Fruit- en Groenterefter en 
daarna gingen we naar Mechelen voor een korte kennismaking met de stad. 
Om 18.00 uur waren we in Casteren voor een lekker diner en om 21.00 uur 
zette Renée, onze buschauffeur, ons weer af bij De Boodschap. 

Gerry van Outheusden    

http://www.watersnoodmuseum.nl


  

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

 
 

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 gast-
vrouwen in de Oase   

Vakantie! Lekker weg of thuisblijven 

Kom gezellig naar de Oase 

 

De Oase is de hele zomer open!  

De Boodschap is gesloten van 16 juli t/m 12 augustus. Tijdens deze 
periode kun je via de zijdeur bij de Oase naar binnen. Onze gastvrouwen 
zijn iedere dag aanwezig voor gewoon een kopje koffie, praatje of 
spelletje. Ook de activiteiten zoals kaarten, biljarten of sjoelen kunnen 
gewoon doorgaan.  

Wil je nog meer? Kijk dan ook eens in het boekje Zomeractiviteiten, dat 
samen met de ONS in mei in de brievenbus is gekomen. Leuke 
dagactiviteiten, schrijf je snel in! 

 

 

Zorg, hulp of hulpmiddelen nodig? 

Hulp bij aanvraag Wmo voor 50-plussers  
(Wet maatschappelijke ondersteuning) 
 

Maak gebruik van de onafhankelijke cliëntondersteuners. Zij zijn 
vrijwilligers en speciaal opgeleid en gecertificeerd om te helpen wanneer 
je extra zorg nodig hebt of hulpmiddelen wilt aanvragen bij de gemeente. 
Zij helpen en adviseren in het hele proces van een Wmo aanmelding. Zij 
zijn aanwezig bij het gesprek met de gemeente en controleren of het 
verslag van de gemeente juist is weergegeven. Maak gebruik van ze.  

Bel contactpersoon Sylvia Raaijmakers, telefoon 06 2454 4071. 

 

 

Alvast nu opgeven! 

Jaarlijkse vrijwilligersmiddag vrijdag 21 september 

Dit jaar wordt de vrijwilligersmiddag een speciale bijeenkomst, vanwege 
het 65-jarig bestaan van SV-Rijen. We zijn druk bezig het programma rond 
te krijgen. In augustus komt het volledige programma en is er gelegenheid 
om in te schrijven. De dag begint in de middag en duurt tot in de vroege 
avond. De exacte tijden volgen ook later. 

Mocht je nu net op vakantie zijn in augustus, geef je dan nu alvast op bij 
hannekethielen@sv-rijen.nl of telefoon 06 2870 8286.  

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Deze Nieuwsbrief is ook te vinden 
op www.sv-rijen.nl  
 
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 gast-
vrouwen in de Oase   

Rijbewijskeuring  

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

mailto:hannekethielen@sv-rijen.nl

