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Woensdag 13 maart  

Algemene ledenvergadering 
 

De vergadering begint om 13:30 uur in de Rabozaal van De Boodschap. Alle 
vergaderstukken liggen vanaf 1 maart ter inzage in de Oase en staan dan op 
de website. Vragen over de stukken kun je stellen tijdens de vergadering of 
schriftelijk voor 6 maart bij het secretariaat. Na het officiële gedeelte treedt 
het orkest Da Capo op. Laat je verrassen door dit optreden. 
 
 

De stemming zat er meteen goed in 

Een heerlijke avond met André Rieu 
 

Na alle feestdagen gingen we een dagje uit. En wel naar het nieuwjaars-
concert van André Rieu op zaterdag 5 januari 2019. Met twee bussen op 
weg naar Amsterdam. Onderweg hadden we een stop in Vleuten bij 
restaurant Vallen waar een heerlijk diner klaarstond. Nadat we daarvan 
genoten hadden, reden we door naar de Ziggo Dome. Vol spanning liepen 
we naar binnen, want daar kom je ook niet iedere dag. We zaten hoog, 
maar hadden daardoor een prima overzicht.  

 

En jawel, daar was hij dan, André Rieu met zijn orkest. Vanaf het begin af 
aan heerlijke muziek! Tussendoor genoten we van de tenoren en de 
sopranen. Wat een show! Ook de dansparen waren een lust om te zien. 
Tegen elf uur was het concert afgelopen en reisden we huiswaarts, moe en 
voldaan. Het was een heerlijke avond. Iedereen heeft er enorm van 
genoten en we gaan zeker een volgende keer weer mee.   
LN 

Speciale activiteiten  
 
Zondag 10 februari 
Alleen en toch gezellig samen eten 
17.00 -19.30 uur, Aziatisch Restaurant 
Chef Chen, Hoofdstraat 19   
 
Vrijdag 15 februari en 1 maart 
Computerinloop  
13:30 - 16:30 uur, kantoor de Oase 
 
Woensdag 20 februari 
Voorlichting over veranderingen in  
de Wmo-bijdrage 
19:30 - 21:30 uur, De Vertoeverij, 
Zorgcentrum Sint Franciscus te Gilze  
 
Vrijdag 22 februari 
Wegwijzer en Repaircafé 
9:30 - 12:00 uur, de Oase 
 
Maandag 4 maart  
14:00 - 16:30 uur 
Carnavalsbingo, de Oase 
 
Zondag 10 maart  
Alleen? En toch gezellig samen eten 
17:00 - 19:30 uur 
Restaurant 't Boerke, Hoofdstraat   

 
Woensdag 13 maart  
Algemene ledenvergadering 
13:30 - 16:30 uur, De Rabozaal van  
CC De Boodschap    

Volgende nieuwsbrief  12 maart 
Kopij en foto’s kun je inleveren tot 
en met 21 februari  
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https://www.sv-rijen.nl/agenda/computerinloop-wk-7
https://www.sv-rijen.nl/agenda/voorlichting-over-veranderingen-in-de-wmo-bijdrage
https://www.sv-rijen.nl/agenda/voorlichting-over-veranderingen-in-de-wmo-bijdrage
https://www.sv-rijen.nl/agenda/carnavalsbingo
https://www.sv-rijen.nl/agenda/agenda/alleen-en-toch-gezellig-samen-eten-in-maart
https://www.sv-rijen.nl/agenda/agenda/jaarvergadering-algemene-ledenvergadering-2019
https://www.sv-rijen.nl/agenda/agenda/jaarvergadering-algemene-ledenvergadering-2019


  

Vrijwillige cliëntondersteuning van de seniorenorganisaties helpt echt! 

Hulp vanuit de Wmo nodig? 

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan 
blijven meedoen in de samenleving en 
zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven 
wonen. Je kunt daarom hulp, extra zorg 
of hulpmiddelen bij de gemeente 
aanvragen. Het is echter niet altijd 
gemakkelijk zorgvragen bij een ander 
neer te leggen. Soms weet je niet eens wat je precies nodig hebt of is het 
ingewikkeld. Joke van der Zanden en Cees Willemen hebben vorig jaar de 
cursus vrijwillige cliëntondersteuning Wmo afgerond bij KBO-Brabant. Zij 
benadrukken: ‘Kom eerst met ons praten, voordat je naar de gemeente 
gaat. Dat werkt goed voor jezelf en voor de gemeenteambtenaar’.  

 

Joke en Cees zijn allebei bestuurslid van KBO Gilze. Zij benadrukken: Maak 
op tijd een afspraak bij ons! Wij zijn er om te ondersteunen! Wij doen dat 
op vrijwillige basis! De gesprekken zijn vertrouwelijk! En wij zijn heel 
laagdrempelig!  

 

Bel de contactpersoon Cees Willemen voor Gilze, Hulten en Molenschot 
telefoon 0161-451968 of Marga Kin voor Rijen, Hulten en Molenschot 
telefoon 06-2454 4071. Zie voor meer informatie www.sv-rijen.nl   

 

Joke van der Zanden en Cees Willemen, cliëntondersteuners Wmo voor alle 
kernen, maar speciaal voor Gilze.  

 
 

Velen genoten van de expo 

Seniorenexpo Veldhoven  

 

Op 15 januari j.l. vertrokken twee bussen 
naar de Expo in Veldhoven, een jaarlijks 
evenement dat wordt georganiseerd door 
KBO-Brabant. Het is een huishoudbeurs 
met ruim 100 stands over o.a. wonen, 
gezondheid, bewegen en reizen. Het is echt een dagje uit, waarbij volop is 
genoten van de sfeer en de muziek van o.a. Lya de Haas.  
 
 
 
 

Bewegen is goed voor iedereen 

Vijftigste lid voor Sportgroep 50+ 

 

Twee jaar geleden daalde het aantal deelnemers van onze Sportgroep 50+ 
naar 38. Vanaf september groeide het ledental gelukkig weer en in 
november verwelkomden we het vijftigste lid: Frans Sikkenga. Dit aantal 
willen we niet alleen behouden maar zeker ook uitbreiden. Meer leden 
kunnen zich aansluiten. 

 

Kom ook eens naar Sporthal Den Butter op woensdagochtend. We sporten 
daar van negen tot half elf onder leiding van twee ervaren docenten. Er 
heerst een goede sfeer en nieuwe leden voelen zich snel thuis bij ons. 

Als je lid bent van de SeniorenVereniging Rijen krijg je voor € 40,00 per jaar 
goede afwisselende lichaamsbeweging. Voor de gezelligheid wordt een 
keer per jaar een sjoelmiddag georganiseerd met prijzen en we maken als 
afsluiting van het seizoen een fietstocht. Bewegen is goed voor iedereen. 
Kom op een woensdagmorgen naar Den Butter en doe eens mee. Je zult 
merken dat bewegen je goed doet! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Maandag 4 maart  
Carnavalsbingo 
  
Kom gezellig (mag verkleed!) naar 
onze carnavalsbingo op maandag   
4 maart van 14.00- 16.30 uur in de 
Oase.  

 
 

Voorlichting over veranderingen 
in de Wmo-bijdrage 

 
Woensdag 20 februari 
19:30 - 21:30 uur 
Locatie: De Vertoeverij bij zorg-
centrum Sint Franciscus te Gilze. 
 
Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg 
verzorgt in samenwerking met Bart 
van Linder van de gemeente Gilze 
en Rijen een voorlichtingsbijeen-
komst in Gilze over de gewijzigde 
eigen bijdrage bij Wmo-voorziening-
en. Dit is namelijk een vast tarief 
geworden. 
 
Je kunt je aanmelden voor deze bij-
eenkomst via e-mail.    
 

http://www.sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/agenda/voorlichting-over-veranderingen-in-de-wmo-bijdrage
https://www.sv-rijen.nl/agenda/voorlichting-over-veranderingen-in-de-wmo-bijdrage
mailto:secretariaatmantelzorg@gmail.com


  

 
 

 
 
 
 

Al twintig jaar een succes! 

Country Line Dance 50+ 

 

Onze groep startte in 1998 met deelnemers die wilden leren line-dansen 
onder het motto 'bewegen is gezond'. Een andere belangrijke factor is het 
sociale aspect: het contact tussen deelnemers voor, tijdens en na het 
dansen. Een voordeel van deze dansvorm is dat je geen partner hoeft te 
hebben. Er was veel belangstelling en daarom kon in januari 1999 een 
tweede groep starten. We zijn nu 20 jaar verder en we dansen nog steeds 
op maandagochtend van elf tot twaalf en op dinsdagmiddag van half twee 
tot half drie.  

 

Het dansjaar start traditiegetrouw met een Nieuwjaarsbal voor leden en 
hun partners. We heffen het glas op het nieuwe jaar en dan gaan de voetjes 
van de vloer. In de pauze zijn er drankjes en meegebrachte hapjes. Het is 
altijd gezellig en aan het eind van de dag ruimen we samen op. Iedereen is 
dan weer klaar voor het nieuwe dansjaar. 
 

Als je wilt weten hoe het eraan toegaat tijdens de les, kom dan gerust eens 
kijken. Misschien is het wel wat voor jou. 
Wim Ruedisueli 
 

 
 
 

 
 

Nu ook op woensdag 

VoorMekaar! 

 

Dagactiviteit VoorMekaar! helpt senioren die 
moeilijk van huis kunnen om contacten te 
onderhouden en bezig te blijven. Het is een 
succes. Steeds meer deelnemers komen naar de 
dagactiviteiten in De Regent. Vanaf januari 2019 
zijn gasten daarom niet alleen op maandag, 
dinsdag en donderdag welkom, maar ook op 
woensdag. 

 

VoorMekaar! startte op initiatief van SeniorenVereniging Rijen in 2017. De 
gasten worden opgehaald, drinken samen koffie en krijgen een warme 
maaltijd. ’s Middags is er van alles mogelijk: puzzelen, wandelen, een 
spelletje, lezen, kaarten, kaarten maken, muziek luisteren of zomaar wat 
kletsen. Niets is verplicht. De gasten bepalen zelf wat ze gaan doen; en dat 
kan elke keer iets anders zijn. 

 

Wil je iemand aanmelden voor deelname, bel dan Jeanne de Hoon   
tel. 06-4564 4773. 

 
 
 
 

Tot nader bericht: 
Wegwijzer en Repaircafé in de 
Oase 
  
Elke laatste vrijdag van de maand 
kun je van 9.30 tot 12.00 uur terecht 
bij De Wegwijzer in de Oase. Het VIP 
(Vrijwillig Informatie Punt) is dan 
ook aanwezig.  
  
En heb je iets te repareren? Ook de 
vrijwilligers van het repaircafé staan 
dan voor je klaar.  



  

‘Brieflezende vrouw’ 

 

 

 

 

 
Belastingaangifte    

 

Ook dit jaar kun je weer gebruik 
maken van de hulp van onze  
belastinginvullers. Hulp nodig?  
Bel de coördinator Tini van der 
Velden (19.00 - 21.00 uur) telnr. 
0161-227493.   

 
Hulp, advies of begeleiding  
nodig?   

 

Onze VOA’s helpen en adviseren. 
Bel Marga Kin: tel. 06-2454 4071 

 

Hulp bij aanvraag Wmo-voor-
ziening? Bel Marga Kin:  
tel. 06-2454 4071 
 

 

 

 

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  
Of via de gastvrouwen in de Oase 

Presentatie  

 

Hans van der Prijt: Emblematiek en genreschilderijen 

 

De Kunstkring had Hans van der Prijt uitgenodigd om ons wegwijs te 
maken in het ‘lezen’ van een schilderij. Op een enthousiaste manier liet hij 
zien hoe schilderijen uit de 17e eeuw betekenis 
hadden. Zeventiende-eeuwers stonden heel anders 
tegenover beeldende kunst dan wij. Ze genoten van 
allerlei symboliek, moralisaties en verborgen 
boodschappen. Zowel in de literatuur als in de 
beeldende kunst wemelt het van open of verborgen 
vormen van symboliek. Hij zette helder uiteen wat 
emblematiek is:  toevoegen van illustraties bij 
teksten. Zie foto van ‘De Backer’.  

 

Een genrestuk of genretafereel is een schilderij met 
een voorstelling uit het dagelijkse leven. Zie foto van 
de ‘Brieflezende vrouw’. 
 

Op verzoek vertelde Paula van Baal nog over de schilderijen in de Oase die 
een beeld geven van de zestiger jaren. Het was een geslaagde morgen met 
een zeer betrokken zaal. 

 

Hans van der Prijt werkte o.a. als docent Nederlands en Cultureel 
Kunstzinnige Vorming bij het Cambreur College in Dongen.  
 
 

 

 

Valentijnrijm 

 

Ik kan naar De Leemput gaan, 

er jeu-de-boulen of een balletje slaan. 

Ik kan naar De Laverije lopen 

en daar een nieuwe outfit kopen. 

 

Ik kan met een stel maten misschien 

een wedstrijd van v.v.Rijen gaan zien, 

Ik kan wandelen in het Seterse bos 

en er picknicken op het zachte mos. 

 

Ik kan naar van alles op De Rijen gaan, 

maar zonder jou is daar geen donder aan. 

 

Joost Hanszoon, 2008 


