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Gezellige Senioren Expo Veldhoven 
 

 

Op dinsdag 14 januari vertrokken twee bussen naar de Senioren Expo in 
Veldhoven, een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door KBO-
Brabant. Het is een complete huishoudbeurs voor de 50-plusser met een 
grote variatie in stands. Van makelaars tot hulphonden en van make-up tot 
matrassen. Van magneetsieraden tot hoorapparaten en een welzijnswinkel 
voor hulpmiddelen. Maar ook KBO-Brabant en diverse modezaken waren 
vertegenwoordigd. Het geheel werd opgesierd met modeshows. En op de 
podia kon men genieten van allerlei soorten muziekprogramma’s. De sfeer 
was top. Met een voldaan gevoel, reisden we met de bus terug naar Rijen. 
 

Donderdag 19 maart  

Algemene ledenvergadering 
 

Noteer deze datum alvast in je agenda want ook jouw stem telt mee. Alle 
vergaderstukken liggen vanaf maandag 2 maart ter inzage in de Oase, en 
staan dan ook op de website. Vragen over deze stukken, of andere vragen 
over SV-Rijen, kun je vóór dinsdag 10 maart schriftelijk indienen bij het 
secretariaat of afgeven aan de gastvrouwen in de Oase. Na het officiële  
gedeelte volgt er nog een optreden van onze eigen country line dancegroep 
én van Hans Mallens, Oppersauwelaar van 2019.  

Speciale activiteiten 
 

Vrijdag 7 februari 
Digitaal Café, week 6 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
 
Vrijdag 7 februari 
Inschrijven voor ‘Soldaat van Oranje’ 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
 
Zondag 9 februari 
Alleen? En toch gezellig samen eten! 
17:30 - 19:00 uur, 
Chinees restaurant Chef Chen 
 
Donderdag 13 februari 
55+ BIOS,  titel: The bucket list 
10:00 - 12:00 uur,  
Theaterzaal van CC De Boodschap 
 
Vrijdag 21 februari 
Digitaal café, week 8 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
 
Maandag 24 februari  
Carnavalsbingo 
14:00 - 16:30 uur, de Oase 
 
Donderdag 19 maart 
Algemene ledenvergadering 
13:30 - 16:30 uur, 
Theaterzaal van De Boodschap 

 

 
 

 

 

Adreswijzigingen (ook e-mail) 
graag doorgeven aan: 
ledenadministratie@sv-rijen.nl  
of via de gastvrouwen in de Oase. 
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Kijk voor meer verslagen en foto’s ook eens op onze website 

www.sv-rijen.nl 
 

mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/home/


  

 
 

 
 

Samen het nieuwe jaar in!  
 

Honderden leden waren op vrijdag 20 december aanwezig bij de Kerst- 
viering, waar pastor Rob van Uden het thema ‘Samen zorgen’ erg mooi 
verwoordde. Het Oasekoor zong kerstliederen. De volle zaal genoot na de 
pauze van de toneelvoorstelling ‘Driemaal is scheepsrecht’. 
 

Op 3 januari was de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers. Bestuursleden, 
besturen van activiteitengroepen, gastvrouwen en vrijwel alle actieve  
vrijwilligers waren aanwezig om elkaar het beste te wensen voor 2020.  
 

De microfoon deed het niet, maar vicevoorzitter Ingrid Scheifes heette met 
luide stem iedereen welkom. Ze vertelde dat het met voorzitter Truus Noij 
langzaamaan beter gaat maar dat ze, na inmiddels twee operaties, nog wel 
een poosje in het ziekenhuis moet blijven. Ze wenste alle vrijwilligers een 
goed verenigingsjaar en benadrukte dat 'ontmoeten' en 'samen doen' voor 
ons allemaal de belangrijkste items zijn en zullen blijven. Ze gaf bovendien 
aan dat SV-Rijen meer en meer van zich zal laten horen om te zorgen dat 
iedereen rekening houdt met alle senioren. 
 

Geslaagde proefperiode consumptiekaart in de Oase 

 

De proefperiode, waarbij consumpties in de Oase met een consumptiekaart 
betaald kunnen worden is geslaagd, al was het voor sommigen wel even 
wennen aan deze nieuwe manier van betalen. Het bespaart onze vereniging 
veel geld omdat de bank betaald moet worden voor het inleveren van losse 
munten. De kaarten blijven bij de gastvrouwen in de Oase te koop voor 10 
euro per stuk. De gekochte kaarten blijven gewoon geldig, ongeacht of je 
slechts af en toe of dagelijks iets koopt. 
 

Boeiende lezing over de IJzeren eeuw in Brabant 
 

Op vrijdag 17 januari hield Hans van Eeden voor de Kunstkring een boeiende 
lezing waarbij de ontwikkeling van de Brabantse IJzeren, ofwel 19e eeuw, 
centraal stond. Er was toen grote technologische en sociale vooruitgang. 
Noord-Brabant veranderde van een agrarische naar een industriële 
samenleving. Er was een snelle bevolkingsgroei en de gezondheidszorg 
verbeterde. Door ontginningen veranderde Noord-Brabant ingrijpend.  
 

Tijdens de lezing werd aandacht besteed aan de verbetering van de infra-
structuur, zoals de aanleg van wegen, kanalen en spoorwegen.  
Ambachtelijke huisnijverheid ging langzaam over naar industriële productie. 
Voorbeelden zijn de schoen- en leerindustrie, wolindustrie, steenfabrieken, 
Sigarenmakerijen. Ook was er een groot verschil tussen de ontwikkeling van 
de stad en het platteland waarbij ook de positie van de vrouwen verbeterde. 
Het was weer een boeiende ochtend waarin duidelijk gemaakt werd dat 
deze periode veel veranderd heeft in Brabant. 
 

Rijen bakte ze bruin 
 

Eén van de vele workshops dit winterseizoen was een bakavond op 10 
december. Wederom was zorgboerderij Bella Vita gastvrij en mochten we 
van hun faciliteiten gebruik maken. Wilma Dazler had voor veel lekkere 
recepten en ingrediënten gezorgd. Er was keuze uit red velvettaart, 
cranberry cheesecake, lactosevrije perentaart met amandelroom, eclairs 
met chocolade- of hazelnootvulling, choco-pretzels en petitfours met sinaas-
appel en kokos. Ieder mocht zijn eigen favoriete taart bakken. 
 

Na afloop werd geproefd van al die heerlijke baksels en wat ervan over bleef 
mocht natuurlijk mee naar huis. De recepten staan op de SVR-website. 
Ingezonden door Wilma Dazler. 

Er werden allerlei heerlijke taarten 
gemaakt en geproefd tijdens de 
workshop taarten bakken. 

 

Repaircafé 
 

De vrijwilligers van het Repaircafé 
staan elke laatste vrijdag van de 
maand in de Oase voor je klaar 
van 9.30 - 12.00 uur.  



  

Succesvolle minicursus Astrologie  

 

Onder enorme belangstelling startte op 3 december onder leiding van Dré 
Aukes een minicursus Astrologie. We mochten aan astrologie proeven: een 
interessante, maar moeilijke en ingewikkelde materie.  
 

We kregen te horen over de 12 sterrenbeelden, 12 huizen en 10 planeten. 
Dit alles staat met elkaar in verband. Alles heeft een reden, ook al begrijpen 
we die soms niet. We komen nu aan in het Watermantijdperk, onder de 
planeet Pluto. Dat betekent dat macht, leugens, aannames, heersen en de 
‘triple-R status’  (regelen, rommelen, ritselen) gaan verdwijnen. De mensen 
komen in opstand en gaan voor waarheid. Het huidige, onrustige tijdperk 
keert zich ten goede. We gaan naar eerlijkheid, rust en regelmaat, samen 
met elkaar en niet over elkaar. 

 

Dré sloot af met: 'Je intuïtie zegt je hoe het werkelijk is. Volg je hart, dat 
klopt altijd, ondanks leugens, aannames en ondanks dat mensen over 
anderen praten en hen beschadigen. Als de dag niet je vriend was, dan is hij 
je leraar geweest. Kijk positief naar elkaar en naar situaties, leer van elkaar 
en weet dat alles een reden heeft.’ Deelnemers kunnen voor een vervolg 
terecht bij het Astrocafé in de Cammeleur in Dongen.  
Ingezonden door Angelette Akkermans. 
 

Inschrijven busreis naar ‘Soldaat van Oranje’ 
 

Inschrijven hiervoor kan op vrijdag 7 februari van 10.00 - 12.00 uur in de Oase. 
Mis het niet! Zie ook de informatie op de website en in de vorige nieuwsbrief. 
 

Afscheid docenten Sportgroep 50+ 

 

Sportgroep 50+ heeft inmiddels, met een gezellig uur Oud Hollandse spelen, 
afscheid genomen van Carla Busselaar en Ans van Heesch. Zij hebben sinds 
1986 maar liefst 34 jaar lang met veel enthousiasme les gegeven in ‘meer 
bewegen voor senioren’ en daarmee veel 50-plussers een actiever en fitter 
leven bezorgt. Voor de laatste les op 18 december hadden de nieuwe sport-
coaches, Michiel en Stan, Oud Hollandse spelen bedacht. Onderdelen als 
levend Mastermind, boter kaas en eieren, met pittenzakjes gooien op  
pilonnen, slalomhockey en een aantal ballen raden kwamen aan bod.  
Iedereen deed enthousiast mee.  

 

Voorzitter André Aarsman hield daarna een lovende toespraak waarin hij 
beide dames met een presentje bedankte voor hun tomeloze inzet en  
betrokkenheid bij de groep. De sporters hadden zelf ook nog een fraai 
versierde map gemaakt voor Carla en Ans met allerlei leuke herinneringen 
zoals een rijm, een verhaaltje of een knutselwerkje. Dat werd heel erg 
gewaardeerd. Michiel en Stan gaan de lessen voortzetten, zoals gebruikelijk 
op woensdagochtend van 9.00 - 10.15 uur in de sporthal van Den Butter. 
Kom eens langs! Op naar het 35-jarig jubileum in 2021! 
Ingezonden door Thea van Sunten. 

 

 

 

Maandag 24 februari 

Carnavalsbingo 

Ans van Heesch (li) en Carla Busse- 
laar (re), docenten van Sport 50+, 
stoppen ermee na 34 jaar. Dat was 
wel een afscheidsfeestje waard! 

 

Dansmiddagen 
 

In een eerdere nieuwsbrief werd 
gevraagd wie er interesse heeft in 
dansmiddagen bij ‘t Boerke. 

 

Er blijkt te weinig animo te zijn om 
dit te organiseren. 

  Kom je ook naar onze speciale 
  Carnavalsbingo? We beginnen om 
  14.00 uur. Extra leuk natuurlijk als  
  iedereen in carnavalsoutfit naar de 
  Oase komt! 



  

 

Expositie schilder- en tekenclub 

 

Onze schilder- en tekenclub heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
expositie ‘Vrijheid in Kunst’ die ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid tot 9 
februari is te zien in de hal van zorglocatie Vita.  

 

Toen we in 2019 op social media gelezen hadden dat men een expositie 
wilde houden in het kader van 75 jaar vrijheid, hebben we de leden van de 
schilder/tekenclub gevraagd: ‘Willen jullie hier ook aan meedoen?’. De 
reactie was niet meteen van ‘hoera’, maar naarmate de tijd vorderde, en 
men na een jaar vol oorlogsverhalen in films en kranten begreep waar het 
echt over ging, ging men aan de slag met de vrijheid, onze vrijheid. 

 

En daar kwamen ze, de mooie werkjes van onze leden. Ieder met een eigen 
idee over ‘Vrijheid’. Het is ook een veelomvattend begrip. Het is niet alleen 
vrij van oorlog, maar ook ‘Vrijheid van geaardheid’, zoals Willy laat zien in 
haar kunstwerk met twee Hollandse boertjes. Of vrij het strand op rennen, 
‘Vrijheid, Blijheid’, zoals Jopie het thema verwerkte in haar schilderij. Mooi 
om te zien dat er zoveel ideeën bestaan over vrijheid. ‘De poort naar de 
Vrijheid’ van Hanneke was fantastisch, evenals de kinderen die ‘Wandelen 
door de duinen’ van Petra en ‘Vrijheid in Beweging’ van Wilhelmien. En 
wat te denken van de molens ‘Hollands Glorie’, vrij draaiend in de wind, 
van Ellie. En dan de duinen met vogels in ‘Vrijheid’ vliegend, van Mia. Ad 
schilderde zijn witte ‘Vredesduif’ en Riky maakte ‘Verschil in tijd’ met haar 
fietsen met tulpen en uit de as verrezen gebouwen. 
 

Op 11 januari om 14.00 uur was de opening. Mark Titulaer sprak een  
openingswoord in huize Vita en bedankte iedereen voor zijn of haar 
bijdrage. Daarna werd de opening verricht. Onze jeugdburgemeester en 
het echtpaar Seelen dat in de Regent woont, mochten samen het lint 
doorknippen. We kregen een glaasje champagne aangeboden, met of 
zonder alcohol, en iedereen ging vol belangstelling kijken. Het was erg 
gezellig en druk. In totaal hingen en stonden er maar liefst 60 kunstwerken. 
Het een al mooier dan het ander.  
 

We zijn blij dat we de stap gemaakt hebben en de werken hebben  
aangeleverd. En trots ben ik op al onze leden die zo hun best gedaan 
hebben en de moed hadden om mee te doen. Dank je wel allemaal! 
Ingezonden door Wilhelmien van der Heijden. 
 

SchrijveRijen 
 

 

 

 
 

 
 

Op afstand 
 

‘Jij bent op afstand het dichtst bij me’, zegt mijn nieuwe 
dagkalender van 2020 vandaag tegen mij. Een kalender  
vol dwarse uitspraken, zoals ‘Ik zie me al aankomen met  
afvallen’ en ‘Opzouten met die pekel’. Over afstand  
gesproken, er is in geen velden of wegen sneeuw of ijs te 
zien deze winter. Wel zijn er nieuwe planeten ontdekt, 
maar dan op lichtjaren, misschien wel lichteeuwen afstand. 

Niet te bevatten. Zelfs het zonlicht heeft er al acht minuten voor nodig om 
op de aarde te schijnen. Het is in te denken dat in die acht minuten de zon 
ooit kans ziet om op zijn beurt te ‘oerknallen’, zodat wij (opnieuw) in chaos 
geraken. Dan vallen we met zijn allen in een zwart gat, want die zijn er ook 
in het heelal. Raar vind ik dat. Een gat is toch niets. En toch iets volgens de 
‘hemelogen’. Heb een huis-, tuin- en keukenfilosoof ooit eens horen  
zeggen: ‘Een gat in een sok is díe plek waar de sok niet is’.  
Zo dichtbij, toch?  Ingezonden door Jeanne van Leijsen. 

 
 

Hulp, advies of begeleiding nodig? 
 

Onze VOA’s helpen en adviseren je.  
Bel Sylvia Raaijmakers: 
tel. 06-24 54 40 71 
 
Hulp bij aanvraag Wmo-voorziening? 
Bel Sylvia Raaijmakers:  
tel. 06-24 54 40 71 
 
Wil je hulp bij belastingaangifte?  
Bel Henny van Oosterhout:  
tel. 0161-22 79 39 of 06-81 88 44 06 
 
Keuringsarts rijbewijs: 
Op www.sv-rijen.nl staat een lijst met 
keuringsartsen. Deze lijst ligt ook ter 
inzage bij de gastvrouwen in de Oase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Colofon 
 

Deze Nieuwsbrief is ook te vinden op 
www.sv-rijen.nl  
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt 
op 3 maart 
 
 

Kopij en foto’s kun je tot 13 februari 
sturen naar redactie@sv-rijen.nl 

Hanneke Thielen schilderde voor de 
expositie ‘De poort naar de Vrijheid’.  

Kijk op de website voor de andere 
werken van onze schilder- en teken-
club, of bezoek de expositie in Vita. 
(nog geopend tot en met 9 februari) 

https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2019/05/Lijst-van-keuringsartsen-2019-1.pdf
https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2019/05/Lijst-van-keuringsartsen-2019-1.pdf
mailto:redactie@sv-rijen.nl
https://pixabay.com/nl/vectors/kalligrafie-kantoor-school-145521/

