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Al 65 jaar actief met elkaar! 
Welkom bij SeniorenVereniging Rijen 
Op vrijdagmorgen 9 november waren 60 nieuwe leden aanwezig voor de 
kennismakingsbijeenkomst. Voorzitter Truus Noij heette de aanwezigen 
welkom en was trots op de aanwas van in totaal 95 nieuwe leden. Zij 
vertelde enthousiast, ondersteund door een powerpointpresentatie, hoe  
SV-Rijen opgebouwd is. Daarna werd door diverse bestuursleden hun 
aandachtsgebied toegelicht. Het was een leerzame bijeenkomst. 

Bij de afsluiting werd de nieuwkomers een fijne tijd bij SV-Rijen gewenst. 

 
 
 
 

Vrijdag 14 december 
Het Kerstlied 
Laat je inspireren door Ben Verschuren, een enthousiast muziekliefhebber 
die over het ontstaan en de ontwikkeling van het kerstlied komt vertellen. 
Al velen hebben genoten van dit mooie verhaal. Ook alle leden van SV-Rijen 
zijn van harte welkom deze bijzondere en boeiende lezing bij te wonen.  
Inschrijven bij de gastvrouwen in de Oase, kosten € 6,00 persoon. 
 
 
 
 

Vrijdag 21 december 
Kerstviering 

Pastor Joost de Bont gaat dit jaar voor in de 
kerstviering. Het Oasekoor is al druk aan het 
oefenen voor een mooi kerstrepertoire. We ver-
welkomen jullie in de Rabozaal om 13.30 uur. 
Na de viering wordt er koffie met kerstbrood 
aangeboden in de foyer.  
Hierna zal toneelgroep de Rietganzen uit Molenschot zijn jaarlijkse 
toneelstuk opvoeren. 
 
 
 
 

Vrijdag 4 januari  

Nieuwjaarsreceptie 

Op vrijdag 4 januari wil het bestuur graag samen met alle vrijwilligers van 
de vereniging een toast uitbrengen op het nieuwe jaar. Dankzij hun inzet 
waren er in 2018 vele mooie activiteiten en ontmoetingen. De receptie 
begint om 17.00 uur en vindt plaats in de Oase.  

Speciale activiteiten  
 
Zondag 9 december  
Alleen en toch gezellig samen eten  
18.00 - 19.30 uur 
Aziatisch Restaurant Chef Chen, Hoofd-
straat 19, Rijen 
 
Vrijdag 7 en 21 december 
Computerhulp 
13.30 - 15.30 uur, de Oase 
 
Vrijdag 14 december 
Kerstlied geschiedenis 
10.00 - 12.00 uur, de Oase 
 
Vrijdag 14 december 
Digitaal café 
13.30 - 15.00 uur, de Oase  
 
Vrijdag 21 december 
Kerstviering 
13.30 - 16.30 uur 
Rabozaal De Boodschap 
 
Vrijdag 4 januari  
Nieuwjaarsreceptie  
17.00 - 19.00 uur, de Oase    
 
Zondag 13 januari  
18.00 - 19.30 uur 
Alleen en toch gezellig samen eten  
Het restaurant van De Regent   

 

Volgende nieuwsbrief  8 januari 
Kopij en foto’s kun je inleveren tot 
en met 18 december 
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SV-Rijen heeft drie heel goede speeltafels 

Kom je ook biljarten? 

Biljarten is van oudsher een cafésport voor mannen. Bote Hooghiemstra is 
zo’n man die met zijn 65 jaar pas begon met biljarten. Hij is een enthousiast 
bestuurslid en ziet graag nieuwe leden komen om hen wegwijs te maken in 
het spel. Want, zegt Bote: ‘Iedereen kan bij SV-Rijen spelen op zijn eigen 
niveau, ook beginners. Je hebt een eigen keu nodig en de groep geeft je 
support. En …. ook vrouwen zijn van harte welkom’.    

Bote spreekt graag biljarters aan om bij SV-Rijen te komen spelen op de 
prima biljarttafels waarover zij beschikken. Als gasten komen spelen krijgt 
hij complimenten over de fantastische tafels. Zelfs professionals roemen 
daarover.  
 

In de Oase kun je vrij spelen en meedoen in een onderlinge competitie. 
Daarnaast is er een gemeentelijke competitie, waarbij je ook speelt in 
Hulten, Gilze en Molenschot. In april van elk jaar is er een toernooi tussen 
de vier kernen. In 2019 vindt het toernooi plaats in de Oase. 
 

Wil je ook meedoen met vrij spelen, onderlinge competitie, gemeentelijke 
competitie of het jaarlijkse toernooi, meld je dan aan bij de secretaris Wim 
Bongers, e-mail: twbongers@kpnplanet.nl 
 

Bote en de andere biljarters zijn blij met je komst! 
 
 
 
 

Paddenstoelenwandeling   

Uitstekend wandelweer  

Op donderdagmorgen 18 oktober waren ruim twintig wandelaars bij de 
ingang van de Leemput om samen met de gidsen Frans en Willem in de 
bossen bij Dorst te gaan genieten van de natuur. De wandelaars werden in 
twee groepen gedeeld, iedere groep vergezeld door een gids. 
 

Het was uitstekend wandelweer, waardoor wij konden genieten van wat de 
natuur in de herfst te bieden heeft. Al snel kwamen wij op een zijpad bij een 
mooie verzameling vliegenzwammen. Voor de fotografen een unieke kans 
om dat plekje te vereeuwigen. Door de droogte van dit jaar was het aanbod 
van zwammen niet groot. Daardoor moesten wij op zoek naar rottend hout, 
want juist in dat hout kunnen zwammen hun voedsel vinden om te groeien. 
 

We hebben genoten van deze heerlijke wandeling en op de terugweg 
dachten we nog eens terug aan al het moois wat we hadden gezien en 
beleefd.  

 
 
 
 
 
 

 

Lidmaatschap SV-Rijen 

In januari wordt de contributie voor 
2019 automatisch geïnd.  

Wil je het lidmaatschap opzeggen, 
doe dit dan schriftelijk vóór 31 

december 2018. 
Inleveren in de Oase.  
Opzeggen kan ook per e-mail: 
ledenadministratie@sv-rijen.nl 

 
De Oase is gesloten van  

24 december  
tot en met  

1 januari 2019 
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Pitch & Putt 'De Swing' sloot zomerseizoen af  
Feestelijke prijsuitreiking   

Buienradar voorspelde niet veel goeds voor vrijdagmiddag 26 oktober. Het 
programma voor de feestelijke prijsuitreiking van het zomerseizoen 2018 
moest even omgegooid worden. We begonnen dus niet met koffie en 
gebak van jarige leden, maar startten direct met een wedstrijd om 'the 
nearest'. De winnaars waren Piet Gillis en Rob Staassen.  
Op de laatste speeldag werd duidelijk dat Liza Nooten de beker, de 
wisseltrofee en een boeket bloemen verdiend heeft gewonnen. Met een 
minimaal verschil was de tweede plaats voor Wim Salters en de derde voor 
Hans van der Loo. De bloemen en een trofee voor de meeste 'birdies' 
waren voor Hanneke Thielen en Piet Gillis.  
De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Mede door 
Teuni en Adri van de bardienst had onze club een geweldige middag.  

Ook interesse? Kom eens langs bij De Leemput. In de wintermaanden 
spelen we op dinsdag- donderdag- en vrijdagmiddag. Voor meer 
informatie, zie www.deleemput.nl of www.SV-Rijen.nl 
 

 
 
 
 
 

Workshop koken bij ‘t Boerke een enorm succes! 

Samen koken speciaal voor mannen 
 

Wie had dat gedacht! Tien mannen hadden zich aangemeld voor de 
kookcursus van Timo Prohaszaka om gezamenlijk, onder zijn deskundige 
leiding, te gaan koken. Om voor de eerste keer met een nieuwe groep te 
beginnen, had Timo iets eenvoudigs voorbereid. Toch sierden heerlijke 
gerechten, zoals een knoflookcremesoep, een echte Wiener schnitzel en 
als nagerecht nog flensjes, de Oostenrijkse menukaart. Vijf koppels kregen 
elk een deel van een recept waarna met veel enthousiasme hun beste 
beentje werd voorgezet. Het resultaat was dat er gezamenlijk een diner 
kon worden genuttigd. En …. het smaakte prima, met dank aan Timo! 
Deze eerste cursus werd door iedereen als nuttig én gezellig ervaren. 
 

Een reactie van een van de cursisten: ‘Het was echt een leuke belevenis, 
allemaal aardige mensen om me heen, afwisselend met leuke grappen en 
zo mogelijk hulp van elkaar. Mijn dank aan onze Oostenrijkse kok’. 
 

Nog even bijgepraat te hebben onder het genot van een kopje koffie of 
ander drankje ging ieder welgemutst weer naar huis. 

 Mooi bedrag 
van Rabo Clubkas Campagne voor 

SV-Rijen 
Dank aan iedereen die voor ons 

heeft gestemd! 
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Hulp, advies of begeleiding nodig 
bij een Wmo aanmelding?  
Bel voor onze onafhankelijke 
clëntondersteuning:  
Marga Kin, tel. 06-2454 4071 
 
 

Hulp nodig bij belastinginvullen of 
andere hulp? 
Bel Tiny van der Velden tussen 
19.00 en 20.00 uur 
tel. 0161-227061  

 

 

Senioren Expo in Veldhoven 
De leukste beurs voor 50-plussers 

Die mag je niet missen! De Senioren Expo is een huishoudbeurs met meer 
dan 100 stands. In een sfeervolle ambiance kun je er bovendien genieten 
van optredens van koren, orkesten en artiesten. 
 

De Expo is van 15 t/m 20 januari 2019.  Al op de eerste dag, dinsdag 15 
januari, staat bij de Oase de bus klaar. We vertrekken om 09.00 uur en 
omstreeks 15.00 uur gaan we weer huiswaarts. 
 

Bus en entree zijn gratis, maar je moet je wel even aanmelden! Verdere 
uitgaven zijn voor eigen rekening. Ga je liever op een andere dag met 
eigen vervoer dan hebben wij een aantal vrijkaarten beschikbaar.  
 

Inschrijven voor de busreis kan vanaf vrijdag 14 december 10.00 uur bij de 
gastvrouwen in de Oase. Je kunt dan ook vrijkaarten afhalen (zolang de 
voorraad strekt). 

  
De herfst brengt mooie kleuren   
Bloemschikken met passie   
Zo’n tien dames stonden klaar met mooie schalen, om daarop onder 
leiding van Maartje,  een bloemstuk te maken. Geconcentreerd ging men 
aan de slag. Met stukjes bamboe, decoratiemateriaal en bloemen wist 
men creatief aan de slag te gaan om prachtige herfststukjes te maken. 
 

Een reactie van een van de deelnemers en tevens nieuw lid van SV-Rijen: 
’Ik wist niet wat ik kon verwachten bij SV-Rijen, maar zie nu de leuke 
activiteiten die men organiseert voor de leden’. Zichtbaar tevreden gaf zij 
aan dat ze al meegedaan had met het Bourgondisch koken en nu dit 
prachtige herfststuk had gemaakt.  

 
 

Presentatie over stamboomonderzoek 
Stamboomcafé 

Alex Emmen van de Heemkundekring gaf een zeer goed verzorgde 
presentatie over de geschiedenis van Rijen. Hij toonde kadasterkaarten 
vanaf 1827 tot 2016. Vooral voor de ‘echte Rijenaren’ was er interessante 
informatie. Vanaf 1830 kwamen er steeds meer straten, huizen en 
boerderijen op de kaart. Er was nog geen spoor en de weg naar Gilze liep 
over het huidige vliegveld. Rijen had toen 580 inwoners en 91 huizen. De 
eerste leerlooierij in Rijen stamt uit de jaren rond 1900. Daarnaast werd 
deze middag nog een enkele familiestamboom uitgelicht.  

Colofon 
Deze Nieuwsbrief is ook te vinden op 
www.sv-rijen.nl  
Kopij en foto’s voor de volgende 
nieuwsbrief kun je tot en met  
18 december 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 

Gezellige sfeer en  
veel deelnemers bij  

Kermisbingo 
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