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Speciale activiteiten
Vrijdag 3 en 17 augustus
Computerhulp
13.30 -15.30 uur, de Oase
Vrijdag 31 augustus
Wegwijzer en Repaircafé
Iedere laatste vrijdag van de maand
09.30 -12.00 uur, de Oase
Dinsdag 4 september
September bingo
14.00 -16.30 uur, de Oase
Vrijdag 7 september
Computerhulp
13.30 -15.30 uur, de Oase

SeniorenVereniging Rijen

Feest bij het Oasekoor
Cor Andeweg (84) werd woensdag 27 juni door de leden van het Oasekoor
in het zonnetje gezet vanwege zijn 25-jarig jubileum. Zelf vond hij het niet
nodig er aandacht aan te besteden, maar
men wilde dit niet zomaar voorbij laten
gaan. In de pauze van de repetitie kreeg
hij bloemen en wijn aangeboden. Cor
begon als begeleider op de piano, toen
het koor nog oefende in de Boemerang.
Hij was nog geen lid; dat werd hij pas
toen hij zelf ging zingen in 1993.
Diezelfde dag vierde Jan Reinieren zijn tachtigste verjaardag. SV-Rijen
feliciteert de feestelingen en wenst ze nog vele jaren zangplezier.
12 augustus en 9 september

Alleenstaande senioren welkom bij Vita
Elke tweede zondag van de maand zijn Rijense alleenstaande senioren van
harte welkom om in een gezellige sfeer een hapje te eten en bij te praten.
Op 12 augustus en 9 september eten we in Vita. Je moet je wel even
aanmelden bij de receptie van Vita, waarbij je meteen kunt kiezen voor een
vis- of vleesmenu. Je mag ook bellen: 0161 43 84 00. De kosten zijn € 8,20.

Volgende nieuwsbrief 4 september

Je kunt bij Vita altijd even binnenlopen voor een kopje koffie of een praatje.
Vanaf 17.00 uur is het restaurant open en we eten van 17.30 tot 20.00 uur.
Bij onze gastvrouwen in de Oase kun je je inschrijven. Voor meer informatie: bel Henk van Opstal, tel. 06 42 95 78 00 of mail hvopstal@home.nl.

Kader Abdolah komt naar Molenschot op 18 september

Wereld Alzheimer Dag

Heerlijk vakantie!
Welkom in de Oase!
De Oase is tijdens de vakantie
open. Je bent nog steeds welkom.
Ook op vrijdagmorgen, tot en met
17 augustus, voor het creatief
handwerken .

In het kader van Wereld Alzheimer Dag organiseert de kerngroep Dementie
Vriendelijk Gilze en Rijen een presentatie in Molenschot. Schrijver Kader
Abdolah reist voor deze gelegenheid af naar onze gemeente om een lezing
te geven naar aanleiding van zijn boek: ‘het Gordijn’.
Datum
Plaats
Aanvang
Kaartjes

Dinsdag 18 september
De Molenwiek, Molenschot
20.00 uur.
€ 10,00 te koop bij
De Molenwiek in Molenschot
Bruna in Rijen
Novy in Gilze
Informatie www.dvggilzerijen.nl

Werken met de digitale overheid
Creatief met naald en draad

“Digisterker”, cursus voor senioren
Wil je leren om gebruik te maken van de digitale diensten van de overheid?
Dan kun je deelnemen aan de cursus ‘Werken met de digitale overheid’
Tijdens deze cursus leer je
•
•
•
•

Reactie bestuur op bericht in
BN DeStem
Het artikel in BN DeStem van
25 juli j.l. over de bar in de Oase
was wel voorbarig.
Wij zijn in overleg met de directie
van De Boodschap en de gemeente en hopen spoedig na de vakantie tot een oplossing te komen,
waarbij wij er vanuit blijven gaan
dat de bar behouden blijft zoals
nu het geval is.

DigiD aanvragen en gebruiken
Digitale aanvragen doen bij de gemeente en de weg vinden op de
gemeentewebsite
Zoeken en vinden op websites van de overheid (o.a. Mijn overheid,
Mijn toeslagen)
Toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst

De cursus wordt gegeven in De Boodschap en bestaat uit vier lessen van
twee uur. Het is een project van SeniorenVereniging Rijen, de Gemeente
Rijen en bibliotheek Theek 5. Maximaal acht personen kunnen per lesgroep
deelnemen, zodat elke deelnemer alle aandacht krijgt van de vrijwilligers.
We doen het kalm aan! Laptops zijn aanwezig in de cursusruimte. Wel is
enige basiskennis computer en internet nodig om deze cursus goed te
kunnen volgen. Je wordt daarom ongeveer twee weken van tevoren gebeld
voor een kort intakegesprek.
Kosten
€ 15,00 incl. cursusboek en een kopje koffie/thee
Cursusdata:
Cursus 1
5, 12, 26 oktober en 2 november van 09:30 tot 11.30 uur of
Cursus 2
9, 16, 23 en 30 november van 09:30 tot 11.30 uur
Aanmelden bij de gastvrouwen van de Oase tegen contante betaling.

Wij houden u op de hoogte.
Truus Noy, voorzitter.

DIGISTERKER — WERKEN MET DE E-OVERHEID

Seniorenbridge komt prijzen te kort

Fietsdrive voor de bridgeclub
Dinsdag 10 juni speelt Seniorenbridge SV-Rijen haar jaarlijkse fietsdrive.
Met 73 deelnemers zijn we in de Hooikar, waar Jan van Brummelen als
invallend voorzitter de aanwezigen welkom heet. Wedstrijdleider Henk
Weterings vertelt waar dit keer in elke lijn prijzen (wijn of bonbons) zullen
vallen. Hij geeft het startsein voor de eerste 12 spellen.
Na de lunch worden de laatste 12 spellen gespeeld. Dan is er tijd voor een
aperitief en de prijsuitreiking. Het toeval wil dat uitgerekend op de plaatsen
waar prijzen zouden vallen er enige ex-equo-uitslagen zijn. Dus prijzen te
weinig! Maar dat wordt goed gemaakt op de volgende bridgebijeenkomst.

De echte winnaars van de lijnen zijn:
A-lijn: Annie en Henk Janssen met 64,93%;
B-lijn: Ellen van Eijl en Jan Engel met 59,17%;
C-lijn: Henny de Bekker en Trees Peerden met 71,88%
Donderdag 20 september
Jubileumviering
Opening voor genodigden
vanaf 19.15 uur
Rabozaal van de Boodschap

De dag wordt afgesloten met een lekker indisch buffet. Onze leuze ‘De club
waar gezelligheid altijd troef is’ wordt opnieuw bewaarheid. Ondanks dat
gedurende de dag schoppen, harten, ruiten en klaveren regelmatig troef
waren.

65-jarig jubileum
Vrijdag 21 september
Jubileumviering
voor vrijwilligers
Vertrek 13.30 uur
vanaf de Boodschap

De voorbereiding voor de feestelijkheden van ons 65-jarig bestaan krijgen
steeds meer vorm. In de nieuwsbrief van september komt het vierdaags
programma uitgebreid aan de orde. Kijk vast in de linker kolom.

Zaterdag 22 september
Jubileumviering
Variété programma
aanvang 14.00 uur
Rabozaal van de Boodschap

Zondag 23 september
Jubileumviering
Open Dag
Presentatie van
activiteitengroepen
Van 13.00 - 17.00 uur

De vrijwilligers ontvangen in augustus een uitnodiging voor een
feestelijke dag. Mocht je dan net met vakantie zijn, dan kun je je nu al
inschrijven bij hannekethielen@sv-rijen.nl of bel 06-2870 8286.
Want je kunt deze prachtige dag niet missen!

Nieuwjaarsconcert André Rieu
BIJLAGE
Bij deze nieuwsbrief is een
aanmeldingsformulier
voor de
GEZELLIGHEIDSCOMPUTERCLUB
op vrijdagmorgen in de Oase

Zaterdag 5 januari 2019 organiseert SV-Rijen een geheel verzorgde busreis
naar het Nieuwjaarsconcert van André Rieu in de Ziggo Dome te
Amsterdam. In 2019, dat lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is dit
schitterende evenement uitverkocht! Wees er dus op tijd bij!

BELANGSTELLING?

MELD JE AAN!

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

Programma:
15.30 uur Vertrek vanaf De Boodschap
17.00 uur Driegangendiner bij Hoeve Landzicht
18.45 uur Vertrek naar Amsterdam
19.15 uur Aankomst bij de Ziggo Dome
20.00 uur Aanvang concert
We verwachten om 1 uur terug te zijn in Rijen.
De prijs voor de busreis, het concert, een ticket op de tweede rang, en het
diner (exclusief consumpties) bedraagt € 117,50 per persoon.
Je kunt je vanaf vrijdag 17 augustus 10 uur inschrijven in de Oase.

Hulp nodig bij een Wmoaanmelding?
Bel voor onze onafhankelijke
cliëntondersteuning:
Marga Kin 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
Maaike Broers
redactie@sv-rijen.nl
Adreswijzigingen doorgeven aan
ledenadministratie@sv-rijen.nl
Dat kan natuurlijk ook via de gastvrouwen in de Oase

Uitgelicht: ‘t Gils Museum

Excursies en uitstapjes in de zomermaanden
In de zomermaanden zijn er voor senioren uit de hele gemeente tal van
excursies en uitstapjes. Deze worden georganiseerd door het
Seniorenplatform in samenwerking met de gemeente. In juli waren drie
groepen van deelnemende 55-plussers te gast in 't Gils museum, uiteraard
in Gilze.
"We werden allerhartelijkst ontvangen door Marlies en Huub Quirijnen in
hun museum in de voormalige smederij van Van Puijenbroek. Het museum
is opgebouwd uit constructies en materialen van gebouwen uit het
verleden van de gemeente Gilze. Alles met een eigen verhaal en om die
verhalen gaat het in 't Gils Museum.
Nadat iedereen een plaatsje had gevonden begon Huub met passie te
vertellen over het verleden van Gilze en Rijen. De 55-plussers luisterden
met aandacht en in de pauze kreeg men een kop koffie of thee met een
heerlijk stuk peperkoek uit de fabriek van de familie Smolders.
Daarna werden nog meer verhalen "zichtbaar verteld" en het bezoek werd
afgerond met een bezichtiging van de tuin.
Dank voor de ontvangst en de mooie verhalen. Het was een perfecte
middag, daar in 't Gils museum."

