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Terugblikken en vooruitkijken
Speciale activiteiten
Dinsdag 8 januari
Nieuwjaarsbingo
14.00 - 16.30 uur, de Oase
Zondag 13 januari
Alleen en toch gezellig samen eten
17.00 - 19.30 uur
Het restaurant van De Regent
Dinsdag 15 januari 2019
Senioren Expo in Veldhoven
09.00 - 17.00 uur
Vertrek vanaf De Boodschap

Vrijdag 18 januari
Kunstkring: lezing emblematiek en
genre-schilderijen
10.00 - 12.00 uur, de Oase
Vrijdag 18 januari
Computerhulp
13.30 - 15.30 uur, de Oase
Vrijdag 1 februari
Mijn lievelingsgedicht
20.00 - 22.00 uur, bibliotheek

Een goed en vooral gezond 2019!
2018 was een roerig jaar. In maart mocht ik jullie nieuwe voorzitter worden.
Het was zowel voor mij als voor de vereniging even wennen,
maar we zijn op de goede weg.
In juli kregen wij van De Boodschap te horen dat de bar in de
huidige vorm niet meer kon worden gehandhaafd. De bar is
het hart van onze vereniging en voor ons van vitaal belang.
Daarom hebben wij in september bij de Commissie Samenleving gebruik gemaakt van ons recht om in te spreken. Het was
hartverwarmend dat er zo’n honderd leden met spandoeken aanwezig
waren om ons te ondersteunen. Dat laat zien dat wij een vereniging zijn
met een grote betrokkenheid van onze leden. Daarna zijn alle politieke
partijen bij ons in de Oase op bezoek geweest om te zien en te horen wat
wij als grootste vereniging van Rijen (ruim 1400 leden met 150 vrijwilligers)
doen voor onze senioren.
In november lag er een brief van de gemeente met mogelijkheden voor een
horecavergunning voor de Oase. Half december zijn we in een open en
constructief overleg tussen de gemeente, De Boodschap en SV-Rijen tot een
oplossing gekomen. De bar kan in de huidige vorm blijven bestaan .
Afspraak: Alle leden die deelnemen aan een activiteit van SV-Rijen mogen
voor, tijdens en na de activiteiten gebruikmaken van de bar in de Oase.
Wij zijn blij met deze toezegging en gaan nu verder overleggen met De
Boodschap om dit goed te regelen.
In september bestond onze vereniging 65 jaar. Dit hebben wij met
vrijwilligers, leden en belangstellenden groots gevierd. Onze vereniging
staat nu echt op de kaart en we mochten in het afgelopen jaar bijna 100
nieuwe leden verwelkomen.
In 2019 gaan we kijken hoe we over zaken als wonen, zorg, welzijn,
mobiliteit als spreekbuis van de senioren kunnen fungeren naar de
gemeente. Op die manier kunnen we de belangen van senioren nog beter
behartigen.

Volgende nieuwsbrief 5 februari
Kopij en foto’s kun je inleveren tot
en met 15 januari

Ik wens alle leden een goed en vooral gezond 2019! We gaan samen onze
vereniging nog beter op de kaart zetten.
Truus Noij

Vrijdag 1 februari

Je Lievelingsgedicht! Lees het voor!
Soms is er een gedicht dat je bijblijft, dat je heeft gepakt. Je las of hoorde
het op school. Of het herinnert je aan een gebeurtenis uit je leven. Er is nu
in de Poëzieweek 2019 een avond georganiseerd waarop mensen hun
lievelingsgedicht aan anderen kunnen laten horen. Bij elk gedicht komt
achtergrondinformatie over dichter en gedicht en eventueel een kort
interview met degene die het voor gaat lezen. Het wordt vast een mooie
avond!
Zoek je lievelingsgedicht op! Onvindbaar, onvolledig? Joost Scheifes zoekt
met je mee om het terug te vinden. En hij helpt je, als je dat wilt, om het
aan anderen te presenteren. Mail naar webmaster@sv-rijen.nl. Leden van
o.a. SchrijveRijen doen mee bij de organisatie.
Wil je iets presenteren of wil je alleen maar luisteren? Schrijf je in bij de
gastvrouwen in de Oase. Ook zijn mensen welkom die een muzikaal
intermezzo willen verzorgen! Iedereen die van poëzie houdt, is van harte
welkom, ook niet-leden. Inschrijving t/m woensdag 23 januari.

Wijncursus

Wijn, wijn en enthousiaste cursisten
Veertien SVR-leden namen in de maand november
uitermate nuttig en vooral aangenaam deel aan
een wijncursus. Enthousiast en kundig gegeven door
Toon de Hoon. Dat wijn en wat daarmee
samenhangt zo interessant kon zijn, had ik niet
durven vermoeden. Er werden diverse onderwerpen in de cursus behandeld: wat wijn is; hoe je
wijn moet proeven; de verschillende druivenrassen;
hoe wijn gemaakt wordt.
De belangrijkste wijnlanden zijn behandeld. Hoe je het etiket op de fles
moet lezen. Waarom de prijzen zo heel verschillend zijn. Een aantal
praktische tips over hoe om te gaan met wijn. Kortom: een grote
hoeveelheid aan informatie. En, last but not least, zijn er vierentwintig
wijnen geproefd. Elke les zes verschillende wijnen. Telkens twee aan twee,
om de verschillen goed te kunnen proeven.
Gebruik je zintuigen
Socrates zou ooit gezegd hebben: ‘Wijn dringt door in de ziel en wiegt onze
zorgen in slaap terwijl onze goede gevoelens gewekt worden’.
Tig keren heeft Toon benadrukt: ‘Als je wijn drinkt, gebruik dan al je
zintuigen: kijken met je ogen (kleur, helderheid, tranen), ruiken met je neus
(er zijn duizenden geuren en smaken), proeven met je mond’. En: ‘Als je
wijn drinkt, drink dan goede wijn. Kost iets meer, maar drink dan wat
minder’. En de sfeer waarin je wijn drinkt is erg belangrijk.
Proeven
Aan het proeven van de wijnen werd veel aandacht besteed. Proeven
‘volgens het boekje’. Tussen twee wijnen je mond neutraliseren met water.
Of met een stukje stokbrood met kaas, waar Toon ook voor gezorgd had. Ik
vond het trouwens een schouwspel op zich om Toon bezig te zien met het
proeven van wijn! En wat hij er dan over wist te vertellen. Toon mag dan
geen registervinoloog zijn, hij weet veel over wijnen.
JT

Thema Kerstviering:
VRIJHEID

Een fijn en gezellig samenzijn

Kerstviering: bezinning en vrolijk toneel
In de volle Rabozaal gaf voorzitter Truus Noij het startsein voor een mooie
middag. Ze ging in op het thema Vrijheid. Daar wordt nu anders over
gedacht dan vroeger. Pastor Joost de Bont, Ad Kuijten en Marianne Staps
gaven woorden aan Vrijheid.
Wat betekent Vrijheid voor ons? In een mooi uitgevoerd boekje stonden
woorden en gedichten en uit het evangelie van Lucas werd het Kerstverhaal
gelezen. De teksten werden omlijst met zang van het Oasekoor. De zaal
zong enthousiast de bekende kerstliederen mee en men luisterde naar het
Gloria en het Transeamus. Zowel pastor Joost de Bont als voorzitter Truus
Noij benadrukten dat niet alleen het woord, maar ook de zang voor het
kerstgevoel zorgt.
Na een pauze stond toneelgroep de Rietganzen uit Molenschot klaar voor
de uitvoering van ‘Herrie op de camping’. SV-Rijen kan eigenlijk niet meer
zonder de Rietganzen na de kerstviering. Het is vertrouwd en roept de lach
op. Ook hier was zang een verbindingsmiddel. Op het einde zong de hele
zaal mee met ’ik krijg een heel apart gevoel van binnen’. De toneelgroep liet
weten graag in Rijen te spelen. Het publiek voelt mee! De spelers kregen
een daverend applaus!

Tini van der Velden over terugvragen belasting

Gepensioneerden: Vraag je zorgkosten terug!
Vanaf donderdag 17 januari

Zwemmen met korting in
Den Butter
Alle leden kunnen op donderdagmiddag tussen 13.45 en 15.00 uur in
Den Butter zwemmen tegen een lager tarief, inclusief gebruik van sauna en whirlpool.
Simpel: even je ledenpas laten
zien! KBO-leden uit de gemeente
krijgen 20% korting. Als je losse toegangskaarten koopt, betaal je € 4,25
per bezoek. Koop je een 12 badenkaart, dan zwem je elke donderdagmiddag voor maar € 3,53 per keer.

‘De belastingdienst maakt het je makkelijk. Alle gegevens lijken al ingevuld,
maar dat geldt niet voor de zorgkosten of de huurtoeslag’, zegt Tini van der
Velden. Hij roept op gebruik te maken van de belastingservice van Senioren
Vereniging Rijen om samen te kijken naar de mogelijkheden van teruggave.
In de praktijk wordt er te weinig teruggevraagd. Tini werkt met vijf collega’s
in onze gemeente om te helpen bij het invullen voor de inkomstenbelasting,
zowel voor leden als niet-leden van SeniorenVereniging Rijen.
Tini en zijn club worden jaarlijks bijgeschoold door KBO Brabant. Zij
ontvangen daarvoor een certificaat van deskundigheid! Zij kunnen bij wat
ingewikkelder situaties een beroep doen op deskundigen van KBO Brabant.
Tini is begonnen in 2006 met vier cliënten. Hij heeft actief reclame gemaakt
voor deze vorm van hulpverlening en momenteel zijn er 200 cliënten in
onze gemeente, die aan huis worden bezocht. Onze adviseurs nemen er de
tijd voor. De kosten zijn € 12,00.
Maak een afspraak met coördinator Tini van der Velden, wanneer je een
brief van de belasting krijgt, telefoon 0161-227 493 van 19.00-21.00 uur.
Krijg je geen brief en heb je wel zorgkosten? Bel gerust. Heb je al eerder
contact gehad met het belastingteam? Bel dan je contactpersoon.

Een geslaagde Kerstdrive met
veel gezelligheid

Gezelligheid troef op de jaarlijkse Kerstdrive

Kerstdrive Seniorenbridge SVR 2018
Zaterdag 15 december speelde Seniorenbridge SVR haar jaarlijkse
kerstdrive in ’t Boerke. Om 15.00 uur heette voorzitter Berry van
Nistelrooij iedereen welkom. Tussen het bridgen door werd er gegeten.
De sfeer was uitermate gezellig en het eten voortreffelijk.
Bij een Kerstdrive horen enige prijsjes. Een fles wijn en een doosje
bonbons. Niet alleen voor de winnaars maar ook voor het paar dat het
dichtst bij de 50% scoorde en voor het voorlaatste paar. De winnaars: In
de blauwe lijn: Greet van Berkum en Jan van Berkum: 60,58%. In de rode
lijn: Ans Schoormans en Tini van der Velden: 60,00%. In de groene lijn: Ida
Aarts en Tijn Aarts: 67,71%
Met 69 deelnemers was dit een gezellige middag en avond. Het eten was
lekker en de gezelligheid de hele tijd troef.

Vanaf vrijdag 25 januari

Oogcafé
Hulp, advies of begeleiding
nodig?
Onze VOA’s helpen en adviseren.
Bel Marga Kin: tel. 06-2454 4071
Hulp bij aanvraag Wmo-voorziening? Bel Marga Kin:
tel. 06-2454 4071
Hulp bij aangifte inkomstenbelasting? Bel Tiny v.d. Velden (19.00 21.00 uur): 0161-227493

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

Iedere oneven maand is er een ontmoeting voor mensen met een
oogaandoening. Het doel is elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen,
elkaar tot steun zijn en bespreken van mogelijkheden. Gastsprekers
belichten onderwerpen die betrekking hebben op de visuele beperking.
Deze eerste bijeenkomst is op vrijdag 25 januari 2019 van 14.00-16.00 uur
in De Boodschap.

Gezellig kletsen en wat leren over computers

Digitaal Café
In de Oase is onlangs een ‘digitaal café’ geopend. Iedere twee weken kun
je op vrijdagmiddag binnenlopen om met elkaar te praten, vragen te
stellen en te luisteren over alles wat met de digitale omgeving te maken
heeft.

Er zijn inmiddels drie bijeenkomsten geweest, waarbij Joost Scheifes en
Cees Bakker steeds een leerzaam item combineren met leuke weetjes.
Bezoekers kunnen zelf ook onderwerpen aandragen. Zij vroegen naar
beveiliging, bestandsbeheer, updates, upgrades, e-mail, zoeken op
internet en nog veel meer. Inmiddels weten ze wat Keepass is, hoe je kunt
videobellen of wat handige apps zijn.
Kom ook eens binnenlopen en geef meteen je e-mailadres even door, dan
houden Joost en Cees je op de hoogte van de activiteiten. De volgende
bijeenkomst is nog niet gepland, dus houd de website in de gaten.

