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Busreis donderdag 18 april  

De Keukenhof, een kleurrijk dagje uit 
 

Ook al wat lentekriebels? Geniet dan alvast van 
de mooie kleurenpracht op de Keukenhof. Vanaf 
De Boodschap rijden we om 9.00 uur richting Lisse. Om 10.30 uur gaan we 
aan boord van een van de schepen van Rederij van Hulst. Hiermee maken 
we een rondvaart op de Kagerplassen, met een heerlijk kopje koffie of thee 
met gebak. Daarna bezoeken we de Keukenhof, waar je in eigen tempo 
kunt genieten van spectaculaire bloemenshows, verrassende 
inspiratietuinen, unieke kunstwerken en geweldige evenementen. 
Natuurlijk mag een bezoek aan het Julianapaviljoen met zijn Tulpomania 
tentoonstelling niet ontbreken. 

 

Om 17.00 uur vertrekken we voor een driegangendiner naar Hoek van 
Holland. Om 20.30 uur zijn we terug in Rijen. De prijs voor deze bijzondere 
dag is € 60,00 (bij te weinig deelnemers kan dit verhoogd worden met € 3,-) 
Inbegrepen: bustocht, eenmaal koffie/thee met gebak, rondvaart, entree 
Keukenhof en een drie gangen diner. Lunch is voor eigen rekening. 

 

Inschrijven vrijdag 22 maart vanaf 10.00 uur in de Oase. 

Maximaal 2 inschrijvingen p.p. Men vult een eenmalige machtiging in. 
Neem je KBO-pas mee.  

 
 
 

Met kleurrijke groeten 
Werkgroep Speciale Activiteiten   

Speciale activiteiten  
 
Woensdag 13 maart  
Algemene ledenvergadering 
De stukken zijn vanaf 6 maart in te zien 
in de Oase en ze staan op de website  
13:30 - 16:30 uur, Rabozaal van  
CC De Boodschap    
 

Vrijdag 15 en 29 maart 
Computerinloop, ook voor informatie 
over computercursussen  
13:30 - 16:30 uur, kantoor de Oase 
 

Vrijdag 8 en 22 maart 
Digitaal café, iedereen is welkom 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
 

Vrijdag 22 maart  
Inschrijving dagtocht Keukenhof 
10:00 tot 13:00 uur, de Oase  
 

Woensdag 27 maart 
Overlegvergadering van de activiteiten-
groepen met het bestuur 
20:00 - 22:00 uur, de Oase 
 

Vrijdag 29 maart 
Wegwijzer en Repaircafé 
9:30 - 12:00 uur, de Oase 
 

Vrijdag 5 april 
Kunstkring: muziekochtend met Ben 
Verschuren 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 

 
 

 

Volgende nieuwsbrief 2 april 
Kopij en foto’s kun je inleveren tot 
en met 12 maart  
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KOERSBAL 50+  

Jaarvergadering en wisseling voorzitter 
 

Voorzitter Wim van Eijl opent voor de laatste keer de jaarvergadering, 
waarbij hij de agendapunten soepel doorloopt. Het belangrijkste is dat de 
contributie niet wordt verhoogd en hij maakt de winnaar van de competitie 
2018 bekend: Thea den Boer met 557 punten.  

 

Na ruim 18 jaar neemt Wim van Eijl afscheid als voorzitter. Als dank krijgt 
Wim hiervoor, onder luid applaus, een enveloppe met inhoud.  

 

Aansluitend wordt Ad Raaijmakers unaniem als nieuwe voorzitter gekozen. 
Ad bedankt de leden en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.  
 

 
Iedere maand samen koken en samen eten! 
 

Het bestuur van SVR onderzoekt of een nieuwe activiteitengroep opgericht 
kan worden. Mensen die graag koken en dat samen met anderen willen 
doen, kunnen zich melden. De groep bereidt eenmaal per maand een 
driegangenmenu. Een culinair centrum kiest de maaltijden, zorgt voor de 
ingrediënten en begeleidt de groep van 8 à 10 ‘koks’. 
 

Het is de bedoeling dat om 16.30 uur een even grote groep aanschuift om 
samen met de koks het driegangenmenu te verorberen. De kosten voor de 
3-gangenmaaltijd: € 15,- voor de koks en voor de gasten € 18,-. 
 

Als er genoeg belangstellende koks zijn, dan maken we nieuwe afspraken. 
Er ligt een intekenlijst bij de gastvrouwen in de Oase. Daarop kun je 
aangeven of je als kok of als gast mee wilt doen. 
 

Plaats  : Culinair Centrum Sjefwaardig, Raadhuisplein 4 in Rijen 
Datum : Eenmaal per maand, dag nog nader te bepalen 
Tijd  : Samen koken: 15.00 uur. Samen eten: 16.30 uur 
Kosten : € 15,00 voor koks; € 18,00 voor gasten 
 
 
 

Een gezellige club bij de Leemput 

Midgetgolf De Meppers 
 

Bij de gezelligste club in Rijen wordt iedere dinsdag een balletje geslagen 
bij de Leemput. Er zijn dan ongeveer 21 leden gezellig bezig in competitie-
verband. In de zomer strijden we iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 
om een wisselbokaal. In de wintermaanden spelen we van 13:45 tot 16:30 
uur. Een keer per jaar organiseren wij een leuk uitje.  
 

Kom eens een keertje langs en speel met ons mee.  

 

 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

Vrijdag 29 maart  

Oogcafé 
 

In CC De Boodschap vindt de bijeen-
komst van het tweede Oogcafé 
plaats.  
 

Aanvang 14.00 uur - 16.00 uur. Deel-
name aan het Oogcafé is gratis. Con-
sumpties zijn voor eigen rekening. 
 

Voor degenen die belangstelling 
hebben is er om 12.00 uur weer een 
‘kom erbij’ lunch. Kosten € 3,50 p.p. 



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (Vrijwilligers Infor-
matie Punt) is dan ook aanwezig.  

 

En heb je iets te repareren? Ook 
de vrijwilligers van het repaircafé 
staan dan voor je klaar.  

Ook vegetarisch koken was een schot in de roos 

 

Met de vegetarische kookavond van 28 januari jl. is een voorlopig einde 
gekomen aan een succesvolle reeks van maar liefst 32 workshops, verdeeld 
over vier jaar. Voorlopig. Want docent Wilma Dazler zei er nu al zin in te 
hebben nieuwe recepten te bedenken: Indonesisch wellicht? Italiaans 
misschien? 

 

SV-Rijen publiceert de workshops in het cursusboekje dat elk najaar 
verschijnt. Net als vorige jaren stelde ’t Boerke ook dit jaar haar keuken 
gastvrij ter beschikking. En dat verdient een dik ‘dankjewel’. Al die avonden 
werd er in de keuken van ‘t Boerke geschild, gehakt, geroerd en met 
specerijen getoverd dat het een lieve lust was. Speciaal voor wie eens wat 
meer wilde weten over onder meer de Bourgondische, Marokkaanse of 
vegetarische keuken. Nieuw en speciaal voor mannen kwamen daar dit 
seizoen nog twee avonden bij: Oostenrijks en Italiaans. 

 

Ook de vegetarische kookavond bleek een schot in de roos: steeds meer 
mensen gaan immers over op het eten van minder vlees. En dat kan ook 
verschrikkelijk lekker zijn. Dat bewezen onder meer de aardappel-courgette 
rondjes, de geroosterde groenten, de linzenballetjes met mango-chutney 
en niet te vergeten de wortelsoep. 

 

De resultaten waren geweldig!! Om te zien, maar vooral ook om de smaak. 
En het leuke van deze workshops: alle gerechten werden niet alleen samen 
gemaakt en beoordeeld maar ook samen opgegeten aan smaakvol gedekte 
tafels. Tel daarbij op het gezellige natafelen met een drankje en het avondje 
kookfeest was compleet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belasting terugvragen: maart is de juiste tijd  

Gepensioneerden, vraag je zorgkosten terug!  
 

Tini van der Velden werkt met vijf collega’s in onze gemeente om te helpen 
bij het invullen van terugvragen inkomstenbelasting voor senioren. Deze 
service geldt zowel voor leden als niet-leden van SeniorenVereniging Rijen. 
De belastingdienst heeft al veel gegevens ingevuld, dus het lijkt makkelijk, 
maar zorgkosten staan er niet op vermeld, dus die moet je zelf aangeven.  

 

Tini en de andere belastinginvullers worden jaarlijks bijgeschoold door KBO-
Brabant. Zij ontvangen daarvoor een certificaat van deskundigheid! Bij wat 
ingewikkelder situaties kunnen zij een beroep doen op deskundigen van 
KBO-Brabant.  Onze adviseurs komen bij je thuis en nemen er de tijd voor. 
De kosten: € 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. 

 

 
Werken met de digitale overheid  

‘Digisterker’  

cursus voor senioren    
 

Op 15 maart start weer een cursus  
‘werken met de digitale overheid’ 
op 4 vrijdagochtenden in de biblio-
theek Rijen van 9.30 -11.30 uur. De 
kosten bedragen 15 euro. Je kunt je 
aanmelden in de bibliotheek.  
De organisatie is in handen van 
Theek 5. 



  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Belastingaangifte    

 

Ook dit jaar kun je weer gebruik 
maken van de hulp van onze  
belastinginvullers. Hulp nodig? Bel 
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 

Vrijdag 5 april  

Muziekochtend met Ben Verschuren  
 

Ben Verschuren, bekend van zijn presentatie vorig jaar over kerstliederen, 
verzorgt weer een interessante muziekochtend. Op vrijdagochtend 5 april 
geeft Ben voor leden van de kunstkring een lezing over Godenzangers. 
 

We zullen nooit horen hoe bijzonder hun stemmen waren, hoe ze klonken. 
We zullen ook nooit kunnen zien hoe ze eruitzagen, de popsterren van de 
barok. Hun stemmen klonken als die van een kind met de beweeglijkheid 
als die van een vrouw en met een kracht als die van een man. En ze waren 
groot, dik, soms wat vadsig en met een klein hoofd dat niet in verhouding 
was met de rest van hun lichaam. Toch waren ze aantrekkelijker dan alle 
andere (gewone) mannen, vrouwen vielen flauw bij het horen van hun 
zangstem. We kunnen hen ons alleen maar voorstellen in onze fantasie, 
want al meer dan 100 jaar bestaan ze niet meer: de castraatzangers.  
In zijn lezing geeft Ben alle ins en outs over deze bijzondere wezens aan de 
hand van fragmenten uit films, romans en tijddocumenten. 
  
 
 

Winterpret  

 

Wat mooi, niet te geloven 

toen de gordijnen openschoven! 

 

Bomen, planten, alles wit! 

Alle kindjes met wat pit  

maken van de sneeuw een pop. 

En dat wordt dan ook de top! 

 

Jammer voor het kind 

dat het na dagen niks meer vindt. 

Het wintert niet zoals weleer 

met sneeuw en ijs en nog veel meer! 

 

Men kan nu geen schaatsen rijden, 

zoals wij wel in vroeger tijden. 

Ondergelopen weilanden bij de vleet. 

Die bevroren allemaal, zover ik weet. 

 

We zullen ook niet gauw vergeten 

hoeveel plezier dit heeft gegeven. 

Het hele gezin had samen plezier,  

en ging zonder kosten aan de zwier! 

 

Jeanne van Esdonk 


