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Algemene ledenvergadering 
 

Donderdag 19 maart 2020 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 
SV-Rijen. De agenda vind je bij deze nieuwsbrief. De vergaderstukken liggen 
vanaf maandag 2 maart ter inzage in de Oase. Ze staan ook op de website. 
Vragen kun je vóór dinsdag 10 maart schriftelijk indienen bij het secretariaat 
of afgeven aan de gastvrouwen in de Oase. We hopen op een grote 
opkomst want ook jouw stem is belangrijk! 
 

De vergadering begint om 13.30 uur in de theaterzaal van CC de Boodschap. 
Daar staan tafels en stoelen. Dat is voor veel leden beslist comfortabeler. 
De koffie wordt tijdens de pauze in de zaal geserveerd. 
 

Na de vergadering is er een optreden van onze eigen Country line dance-
groep en van Goochelaar Hakarmi.  
 

 

Seniorenbridge SVR vierde 20-jarig bestaan 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dinsdag 21 januari hield Seniorenbridge SVR haar jaarvergadering en 
werd ook het 20-jarig bestaan gevierd. De 76 aanwezige leden werden 
getrakteerd op koffie met gebak, waarna het bridgen begon. De organisatie 
had allerlei leuke activiteiten bedacht, wat zorgde voor de nodige hilariteit. 
Tussen de middag was er een heerlijke Brabantse koffietafel, waarna nog 
een paar uur verder gespeeld werd. 

 

Na de prijsuitreiking sloot de voorzitter de dag af met een dankwoord aan 
iedereen die meegewerkt had aan het welslagen van dit feest. Met name 
Hennie van den Udenhout en Henk Weterings werden in het zonnetje gezet 
omdat zij zich iedere week belangeloos inzetten voor de vaste bridge-
ochtenden. 

Speciale activiteiten 
 

Vrijdag 6 maart en vrijdag 20 maart 
Digitaal Café, ‘slim op pad deel 1 en 2’ 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
 

Zondag 8 maart 
Alleen? En toch gezellig samen eten! 
17:30 - 19:00 uur, ‘t Boerke 
 

Donderdag 19 maart 
Algemene ledenvergadering 
13:30 - 16:00 uur, 
Theaterzaal van CC de Boodschap 
 

Vrijdag 20 maart 
Kunstkring: lezing ‘Objects trouvés’  
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
 

Donderdag 26 maart 
Ochtend Bios, titel: ‘Collateral Beauty’ 
10:00 - 12:00 uur,  
Theaterzaal van CC de Boodschap 
 

Vrijdag 27 maart 
Oogcafé, 14:00 - 17:00 uur,  
CC de Boodschap, ruimte 7 
 

Vrijdag 3 april 
Workshop Donorregistratie 
14:00 - 15:30 uur, de Oase 
 

Dinsdag 7 april 
Bingo 
14:00 - 16:30 uur, de Oase 

 

 
 

 

 

 

Adreswijzigingen (ook e-mail) 
graag doorgeven aan: 
ledenadministratie@sv-rijen.nl  
of via de gastvrouwen in de Oase. 
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https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/algemene-ledenvergadering
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bridgen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bridgen
https://www.sv-rijen.nl/agenda-overzicht
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/digitaal-cafe-wk-10
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl


  

 

Op bezoek bij Creatieve handvaardigheid en Quilten 
 

Creatieve handvaardigheid, gezellig samen handwerken en kaarten maken. 
 

 

 

 

 
 

Iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur zijn twee activiteitengroepen, 
Quilten en Creatieve handvaardigheid, aan het werk in de Oase. Behalve als 
er een bingomiddag wordt gehouden, want dan moeten ze nood-
gedwongen naar een andere ruimte in De Boodschap.  
 

De redactie zocht beide groepen op om meer te weten te komen over deze 
activiteiten. Quilten en Creatieve handvaardigheid zijn blijkbaar typisch 
vrouwendingetjes, want er waren geen mannen aanwezig. De Quiltgroep 
zat aan de ene kant van de Oase te werken, de groep Creatieve hand-
vaardigheid aan de andere kant. En tijdens het quilten, handwerken en 
kaarten maken werd er gezellig gebabbeld. Natuurlijk met een kopje koffie, 
en een stuk taart als een van de deelnemers jarig is.  
 

De groep Creatieve handvaardigheid houdt zich vooral bezig met hand-
werken en kaarten maken. De Quiltgroep werkt vaak met grote lappen stof. 
Daarom is het makkelijker als beide groepen apart werken aan eigen tafels. 
Alle deelnemers vinden vooral het gezellig samen bezig zijn belangrijk. Wil 
jij ook lid worden? Kom op dinsdagmiddag een keer kijken. 
 

Zwemmen en sporten in Den Butter 
 

Bewegen is belangrijk, zeker als je ouder wordt. Sinds de opening van Den 
Butter zijn veel SVR-leden geregeld in het zwembad en de sporthal te 
vinden. Deze winter was er op maandagmiddag veel belangstelling voor de 
lessen Aqua Vitaal uit ons cursusboekje. 
 

Iedere donderdag is het water extra verwarmd. SVR-leden kunnen dan 
tussen 13.45 - 15.00 uur zwemmen. Ze krijgen 20% korting op vertoon van 
de KBO-pas. Voor een losse toegangskaart betaal je € 4,50. Koop je een 
12-badenkaart, dan betaal je slechts € 45,00. 
Overige zwemtijden en tarieven zijn op te vragen bij Den Butter.  
 

Op woensdagochtend is Sportgroep 50+ in de sporthal te vinden. De nieuwe 
sportcoaches verzorgen sportieve, maar vooral ook hele leuke en gezellige 
groepslessen. Kom gerust eens kennismaken. 
 

Hulp bij belastingaangifte 
 

Per 1 maart 2020 starten onze belastinginvullers met de belastingaangifte 
2019. De werkwijze is ongewijzigd. Je neemt contact op met de belasting-
invuller die in de voorgaande jaren jouw belastingaangifte heeft verzorgd. 
 

Heb je nog niet eerder van onze Belastingservice Rijen gebruik gemaakt, 
neem dan contact op met de coördinator: Henny van Oosterhout,  
tel: 06 - 81 88 44 06.  

 
 
 

Donderdag 9 april 

Lentewandeling 
 

 

 

 

 

Ga mee wandelen met Willem Post 
en Frans Jonkers in Boswachterij 
Dorst. Zij gaan je alles vertellen over 
de veranderingen die nu in de 
natuur plaatsvinden. De flora en  
fauna komen uit de winterslaap.  
Noteer deze datum alvast in je 
agenda. 

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. 

De 90-jarige Sisca Leenaars is het 
oudste lid van de Quiltclub. Ze geniet 
volop van het quilten en ook van het 
wekelijkse praatje met de andere 
leden van de quiltgroep. 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/creatief-handwerken
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/quilten
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/quilten
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/creatief-handwerken
https://optisport.nl/locaties/butter/nieuws/samenwerking-svr-ook-in-2020
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/belastinginvullers
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/voorjaarswandeling-met-frans-en-willem


  

AutoMaatje, nieuw in Rijen 
 

ANWB AutoMaatje is een locale vervoerservice. Minder 
mobiele plaatsgenoten kunnen op verzoek meerijden 
met vrijwilligers. Aanmelden voor ANWB AutoMaatje is 
gratis! Je betaalt aan de vrijwilliger alleen maar € 0,30 
per kilometer en de eventuele parkeerkosten. 

 

Wil je bijvoorbeeld naar de Ochtend Bios in CC de Boodschap, meedoen aan 
een SVR-bingomiddag in de Oase, op bezoek in het ziekenhuis of gaan 
zwemmen in Den Butter? Als je zelf geen vervoer hebt dan kan AutoMaatje 
jou wellicht helpen.   
 

Meer weten? Kijk op de website van ANWB AutoMaatje, stuur een e-mail 
naar automaatje@vipvoorelkaar.nl  of bel 06 - 21 31 27 56 en ontdek wat 
AutoMaatje voor jou kan betekenen. 
 

Sjoelen is meer dan ‘schijven schuiven’ 

 

Sjoelclub Rijen van SV-Rijen bestaat al sinds 1991 en hoopt dus volgend jaar 
het 30-jarig jubileum te vieren. De club telt 22 leden die iedere maandag
middag vanaf 14.00 uur in de Oase geconcentreerd hun best doen om 
zoveel mogelijk punten te behalen.  

 

Er wordt in vier klassen gespeeld, zodat iedereen op zijn eigen niveau mee 
kan doen. Iedere deelnemer begint bij aanvang van het seizoen met een 
eigen gemiddelde. Afhankelijk van de resultaten van de wekelijkse 
wedstrijden kan dit gemiddelde het volgende seizoen naar boven worden 
bijgesteld.  
 

Maar sjoelen is veel meer dan ‘schijven schuiven’. Samen actief bezig zijn is 
het allerbelangrijkste. Na een uur spelen is er een pauze voor een praatje 
en een kop koffie of thee. Wil je ook eens meedoen? Er is plaats voor 
nieuwe leden. Je mag dan de eerste vier keer gratis meedoen.  
 

Workshop Bloemschikken 
 

Op donderdag 6 februari stond Maartje Frijters bij GardenMaster weer 
klaar voor een altijd populaire workshop bloemschikken. Het wordt al weer 
een beetje voorjaar, dus konden de liefhebbers aan de slag om een mooi 
bloemstuk te maken met frisse vrolijke voorjaarsbloemen. 
 

Het werd een gezellige ochtend met tussendoor tijd voor een praatje en 
een lekker kopje koffie of thee. Waar nodig adviseerde Maartje de cursisten 
bij het maken van de vele prachtige werkstukken. 
 

De workshop Bloemschikken, een in elk seizoen, is een van vele de SVR-
cursussen. 

 

 

 

Consumptiekaart in Oase  
per 1 maart definitief 
 

Na een proefperiode van ruim 4 
maanden heeft het bestuur besloten 
om de consumptiekaarten per  
1 maart definitief te gebruiken als 
betaalmiddel in de Oase.  
 

Het is overzichtelijk, bespaart kosten 
en er is geen gedoe meer met losse 
muntjes.  
 

Voor € 10,00 kun je een kaart kopen 
bij de gastvrouwen in de Oase. Het 
bedrag voor je drankje wordt afge
stempeld op je kaart.  
 

Uiteraard blijven gekochte kaarten 
gewoon geldig. Stop de kaart in je 
portemonnee en je hebt hem altijd 
bij de hand.  

 
Fraaie bloemstukken, het resultaat 
van de workshop bloemschikken 
onder leiding van Maartje Frijters. 

https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje
mailto:automaatje@vipvoorelkaar.nl
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/sjoelen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/sjoelen


  

 
 

 

Koersbal, iets voor jou? 

 

Koersbal 50+ is in 2000 opgericht en bestaat dit jaar 20 jaar. Koersbal is 
een leuke sport die door iedereen kan worden gespeeld, ongeacht leeftijd 
of conditie. Er is geen kracht voor nodig, iedereen heeft gelijke kansen. 
 

Het spel is niet moeilijk. Koersballen lijkt wat op ‘jeu de boules’, maar 
wordt binnen gespeeld. Het ene team speelt met zwarte, en het andere 
team met bruine ballen. De bedoeling van het spel is om de ballen zo dicht 
mogelijk bij een wit doelballetje, de jack, te rollen. Het zwaartepunt van 
de bal ligt echter iets naast het midden waardoor de ballen een rare boog 
maken. Dat maakt het koersballen extra leuk.   
 

Koersbal 50+ speelt elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur in 
de Oase. Nieuwe leden zijn welkom. Kom kijken en doe een keer mee. 
 

SchrijveRijen 
 

Over kaarten 
 

Ik zal meteen open kaart spelen. Ik ben 

gaan Googelen, want ik kwam niet verder 

dan jokeren, rikken, pesten en nog meer 

van dit soort kaartspellen.  
 

Ik wilde er eigenlijk toch wel meer over weten en er over 

schrijven. Ik was toch wel van de kaart, en ook verbaasd, 

dat er een  ‘museum van de speelkaart ’ in Turnhout is. 

Hiermee wordt Turnhout op de kaart gezet.  
 

Ook wil ik even aankaarten dat er speelkaarten op markt-

plaats geruild worden, zoals stokken kaarten en  joker-

kaarten. Men kan een waarzegger een kaart laten leggen 

om je wat over de toekomst te vertellen. Maar dat is 

volgens mij doorgestoken kaart.  
 

Goochelaars leiden je om de tuin door de ene na de 

andere kaart te laten verdwijnen, om ze weer uit een 

mouw te laten komen. 
 

Conclusie: Er kan hier nog lang over nagekaart worden.   

 

Ingezonden door Rina van Baal. 
 

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 7 april 
 
 

Kopij en foto’s kun je tot 19 maart 
sturen naar redactie@sv-rijen.nl 

 
 
 

Ochtend Bios, 
ook voor jou! 
 
 
 

 

Vorig jaar is gestart met Bios55+. 
Dat wordt voortgezet onder de 
naam Ochtend Bios, want vanaf nu 
is iedereen welkom. Je hoeft ook 
geen SVR-lid te zijn. 
 

Eén keer per maand wordt op een 
donderdagochtend een mooie film 
vertoond.  
 

Voor € 5,50 koop je bij De Bood
schap, online of aan de kassa een 
kaartje, dat is inclusief een kop  
koffie in de pauze. 

 
Kijk voor meer verslagen en foto’s op www.sv-rijen.nl 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/koersbal
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/koersbal
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/schrijverijen
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onze-vrijwillige-ouderenadviseurs-voas
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onafhankelijke-clientondersteuners-wmo
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/belastinginvullers
https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2019/05/Lijst-van-keuringsartsen-2019-1.pdf
mailto:redactie@sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/home/

