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Viering 65-jarig bestaan geopend 
 

Donderdag werden de feestelijkheden rond het 65-jarig bestaan van  
SV-Rijen geopend met toespraken van voorzitter Truus Noij en wethouder 
Ariane Zwarts. Beiden benadrukten de sociale rol van de vereniging.  
Voorzitter Truus Noij: "Senioren vormen straks een derde van de bevolking. 
Dat heeft consequenties. Over die ontwikkeling willen we meepraten met 
overheden en instellingen."  
 

Daarna was er een miniconcert van Vlijt en Eendracht. Filmmuziek van 
vooral John Williams en Enrico Moricone in een potpourie van stijlen, 
ritmes, klanken. Een heuse battle onder de bezielende leiding van Peter-
Paul van Esch. Een mooie reclame voor hun optreden in november. 
 
 
 

Tijdens de receptie werd geproost, getoost en gedronken op de jarige 
vereniging. In de Oase was een tentoostelling over de afgelopen jaren 
ingericht door enkele activiteitengroepen. Oud-voorzitters gingen samen op 
de foto. Er werden herinneringen opgehaald, anekdotes verteld en 
nieuwtjes uitgewisseld. Er gingen eindeloos hapjes rond. En zo werd het 
gezellig en laat. 

Speciale activiteiten  
 
Vrijdag 5 oktober  
High Tea  
13.30 - 16:00 uur, de Oase 
 
Vrijdag 12 oktober 
Kunstkring: Lezing over Gustav Klimt 
09:30 - 11:30 uur, de Oase 
 
Donderdag 18 oktober 
Paddenstoelenwandeling 
09:30 - 11:30 uur, vertrek vanaf de 
ingang van de Leemput 
 
Maandag 22 oktober 
Kermisbingo 
14:00 - 16:30 uur, de Oase 
 
Vrijdag 26 oktober 
Stamboomcafé met Heemkring  
Molenheide 
13.30 - 16:30 uur, de Oase 
 
Vrijdag 16 november 
Vereniging De Gouden Mix  
presenteert ‘Kras op cruise’ 
Voor verdere info zie de website 
www.sv-rijen.nl 

Volgende nieuwsbrief 6 november 

https://www.sv-rijen.nl/agenda/high-tea-in-de-oase
https://www.sv-rijen.nl/agenda/kunstkring-lezing-over-gustav-klimt
https://www.sv-rijen.nl/agenda/stamboomcafe-met-heemkring-molenheide
https://www.sv-rijen.nl/agenda/stamboomcafe-met-heemkring-molenheide
http://www.sv-rijen.nl


  

Vrijwilligers hadden een leuke dag 

 

Senioren Vereniging Rijen heeft 1400 leden. Zonder vrijwilligers is het niet 
mogelijk zo’n grote vereniging draaiende te houden. Daarom kregen zij, als 
dank voor hun inzet een verrassingsdag aangeboden. Op vrijdag 21 
september gaan twee volle bussen met vrijwilligers naar het eerste 
verrassingsadres.  
 
In Oisterwijk stoppen de bussen voor de industriële setting van de 
Koninklijke Vereniging Leder ( K.V.L.) in de mooi gerestaureerde leerfabriek, 
ooit de grootste van Europa.  
 
In 2014 vestigde Robèrt van Beckhoven, bekend van zijn bakprogramma op 
de televisie, zich hier om aan iedereen te laten zien dat het bakkersambt 
meer is dan een halfje wit. 
Bij aankomst krijgen we koffie/thee en daarbij heerlijk gebak, dat eigenlijk 
te mooi is om op te eten. Er worden veel foto’s van gemaakt. Daarna wordt 
er een professionele uitleg gegeven als we door een 45 meter lange gang  
langs de grote brood en banketbakkerij lopen.  
 
Rond vier uur gaan we allemaal weer in de bussen en is het wéér spannend 
wat het volgende adres zal zijn. Na ruim een half uur stoppen we bij de 
Efteling om naar de uitspanning ‘de Raveleijn’ te gaan, waar 3 tot 6 keer per 
dag een show wordt opgevoerd met vijf paarden.  
Ruiters gekleed in een prachtig harnas laten gevaarlijke acties zien. Een 
grote vuurspuwende draak, vijf raven, een uil en een valk stelen de show. 
Het geheel is leuk en soms griezelig om te zien. 
 

 
In het sfeervolle restaurant ‘Het Wapen van Raveleijn’ krijgen we een  
Bourgondisch diner. Bijzonder daarbij is dat de middeleeuws geklede dames 
van de bediening ons betrokken bij het opdienen van de gerechten. Het is 
een gezellig en ongedwongen samenzijn. 
 
 
Tegen half acht gaan we huiswaarts. Het was een fijne, gezellige dag en 
iedereen was tevreden. 
 

 



  

 
 

 

Het hele verslag en de  

foto’s vind je op:  

www.sv-rijen.nl  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ook tijdens de pauze een  
gezellige sfeer 

Veel gelach en applaus op de Varieté-middag 

De meer dan 100 aanwezige leden van SV-Rijen hebben genoten van het 
varieté in de Rabo-zaal van De Boodschap. Het gebodene was van hoog 
niveau en de artiesten hield de spanning erin. Er werd luidop gereageerd, er 
werd gelachen, meegezongen en geklapt. 
 
Voorzitter Truus Noij benadrukte in haar openingswoord het belang van 
een seniorenvereniging, zoals wij die in Rijen hebben. 51 weken van het 
jaar zijn er tal van activiteiten voor senioren. Spreekstalmeester Verheij 
noemde ze even later in een razend tempo op, zonder over zijn tong te 
struikelen. SV-Rijen telt 150 vrijwilligers. En in onze Oase kan de koffie nog 
voor een klein prijsje worden gedronken (applaus). Ze concludeerde: "Als 
grootste vereniging van Rijen doen wij er toe!" 
De feestcommissie had voor de varieté-middag de Rijense sauwelaars en de 
band Samengevat uitgenodigd.  

 
De sauwelaars verzorgen jaarlijks in Vita een optreden. Voor deze middag 
was een selectie gemaakt. Spreekstalmeester (en toneelknecht) Bas Verheij 
meldde dat hij dit jaar 65 wordt. Mooi dat die dus meteen lid kan worden. 
En in heel 2019 is dat voor in 1953 geborenen helemaal gratis! 
Lachen is belangrijk. De middag werd geopend met een gesprek over 
vroeger op 't benkske’. Daarna was er een act met een bekend liedje van 
Dorus: Er zit een gat in mijn emmer. De Zuiderzeeballade kwam voorbij. En 
het geloof kwam ook nog aan bod in de Sisteract: voortreffelijk uitgevoerd. 
De band Samengevat maakte er een muzikale happening van. In de pauze 
waren er voor alle aanwezige leden volop hapjes en drankjes. Na de pauze 
ging Ouwe Hannes terug in de tijd: naar de oprichtingsjaren van onze 
vereniging. Daarbij kwam steeds naar voren dat het vroeger niet beter was, 
maar … ‘aaanders’. Aan het einde van de middag was er een act van de drie 
baritons met operetteliederen. En die werden volop meegezongen. 
Dank aan de sauwelaars, aan de band Samengevat en aan iedereen die 
heeft meegewerkt om deze middag tot zo’n groot succes te maken. En 
natuurlijk niet te vergeten alle waardering voor Hanneke en Wil van de 
Seniorenvereniging voor de organisatie van deze middag. 
 

Heb je het optreden gemist? Je kunt een impressie van deze middag 
bekijken op Hallo GilzeRijen.  

Dat is bij Ziggo kanaal 41 en bij KPN kanaal 1438.  
Je kunt natuurlijk ook op internet naar hallogilzerijen.nl gaan. 

http://www.sv-rijen.nl


  

 
 
 
 
 
Rijbewijskeuring 
Mevr. Hoogmoed, Ulvenhout 
Tel. 076 561 28 88. 

 
Hulp nodig bij een Wmo-
aanmelding? 
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 gast-
vrouwen in de Oase 

Vrijdag 26 oktober Heemkundemiddag over Rijen 

Stamboomcafé met Heemkring Molenheide 
 

Heemkring Molenheide verzorgt op vrijdag 26 oktober 2018 om 13.30 uur 
een heemkundemiddag over Rijen, speciaal voor de leden van SV-Rijen. 
Het onderwerp: stamboomonderzoek. Hoe begin je hiermee? Welke 
hulpmiddelen kun je gebruiken?  
De heemkring laat voorbeelden zien van stambomen en kwartierstaten 
van Rijense families. Ook worden foto’s van het vroegere Rijen vertoond. 
Met behulp van kadasterkaarten krijg je een beeld van de situatie vroeger: 
Welke huizen en boerderijen stonden er? Hoe werd de grond gebruikt? 
De heemkring brengt specialisten mee. Het is aan de aanwezigen om 
vragen op hen af te vuren. 
Je hoeft je voor het stamboomcafé niet aan te melden of in te schrijven. 
 
 
16 november 

‘Kras op cruise’ 

Kras op Cruise is alweer de zesde theatershow van De Gouden Mix. We 
kennen de groep van onder meer De Radiodagen. De theatershow ‘Kras 
op cruise’ speelt zich af op het voordek van een cruiseboot met direct 
zicht op de brug en toegangen naar de diverse dekken en de hutten. De 
reis gaat vanaf Nederland langs de landen België, Frankrijk, Spanje, Italië 
en Griekenland. Het gezelschap bestaat uit gewone dames en heren, 
bridgedames, een baron en barones, een bijzonder echtpaar, 
voetbalsupporters en een bemanning met kapitein en stewardess. En dan 
zijn er matrozen die ervoor zorgen dat het schip in het ene na het andere 
land aanmeert. De gasten gaan met regelmaat van boord, waarbij alle 
vervoer tijdens de excursies vanaf de terminal wordt georganiseerd. Het 
bonte gezelschap zorgt voor de nodige verwikkelingen en gedoe, jaloezie, 
kleine ergernissen, hilarische taferelen enz. En dat alles levert een verhaal 
met tal van verwikkelingen en veel muziek. Het wordt een leuke middag!
Reserveer de datum alvast in je agenda.  

 
Vergeet niet te stemmen tussen 2 en 14 oktober!  

Rabo clubactie 2018  

Wij hebben je stem nodig!  
Jij stemt toch ook op SV-Rijen en Dagactiviteit Voormekaar! 
  
Met daarnaast getipt: Zonnebloem Rijen en Molenschot, of  
Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen 
 
 
Donderdag 18 oktober 

Paddenstoelenwandeling 
 

Beleef de herfst in boswachterij Dorst, in alle hevigheid, met duizenden 
paddenstoelen. Frans Jonkers en Willem Post loodsen je naar de mooiste 
plekjes en laten zien hoe de natuur zich voorbereidt op de winter. 
Inschrijven hoeft niet, na afloop kun je je opwarmen in De Leemput met 
koffie en thee. 

 
Het bestuur van SV-Rijen dankt 
iedereen die heeft bijgedragen 
aan het slagen van ons 65-jarig 
jubileum. 
 

In het bijzonder:  
• Rabobank 
• Garden Master 
• Pennen Party World 
• de Butter  
• Vormgever Van Laerhoven  
• Gever van ‘een gulle gift’ 
 

Een speciaal bedankje gaat ook 
uit naar de medewerkers van  
De Boodschap die vier 
feestdagen voor ons in touw zijn 
geweest.  

 


