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Vrijdag 18 september

Speciale activiteiten

Algemene ledenvergadering

Vrijdag 28 augustus
Repaircafé
10:00 - 12:00 uur, de Oase

Op vrijdag 18 september wordt de algemene ledenvergadering gehouden.
Aanvang 13.30 uur in de Theaterzaal van de Boodschap.
De agenda, als losse bijlage bij deze Nieuwsbrief, is iets aangepast omdat de
oorspronkelijke vergadering in maart gepland stond. Henny van den Udenhout is aftredend als bestuurslid. Het bestuur draagt Charles Verhoosel en
Marian Heesbeen voor. De vergaderstukken staan op de website en liggen
ook ter inzage bij de gastvrouwen in de Oase.
Na afloop van de vergadering is er geen extra programma. Om anderhalve
meter afstand te kunnen waarborgen staan tafels en stoelen in de zaal.
Omdat er vanwege de coronamaatregelen een maximaal aantal personen in
de Theaterzaal mag, is vooraf aanmelden verplicht.
Wil je de algemene ledenvergadering bijwonen, stuur dan uiterlijk 6
september een e-mail met je naam, adres en telefoonnummer naar
info@sv-rijen.nl of meld je aan bij de gastvrouwen in de Oase. Bij veel
aanmeldingen zal een tweede sessie volgen om 15.00 uur.

Vrijdag 18 september
Algemene Ledenvergadering
13:30 - 15:00 uur
Theaterzaal CC De Boodschap

Agenda vanaf september
Als de overheidsmaatregelen het
toelaten zullen de vaste activiteitengroepen vanaf 1 september weer
beginnen. De leden krijgen hierover
bericht van hun bestuur.
Alle overige activiteiten staan momenteel nog op een laag pitje.
Veel activiteiten zijn namelijk nog
niet te organiseren vanwege de
anderhalvemetermaatregel, er
mogen 31 personen in de Oase en
13 personen in de biljartzaal.
Houd de agenda op de website en
het weekblad in de gaten.

Deze Nieuwsbrief is ook te vinden
op www.sv-rijen.nl
De volgende Nieuwsbrief verschijnt
op 29 september

Porselein stippen

In de maanden juli en augustus werden een paar extra activiteiten
georganiseerd in de Oase. Een ervan was een workshop ‘porselein stippen’
op dinsdag 28 juli. Alle materialen waren aanwezig om een leuk kunstwerkje te maken. Negen deelnemers hebben genoten van deze ochtend en
konden na afloop een zelfgestipt schaaltje mee naar huis nemen.

Vrijdag 28 augustus

Repaircafé
Het Repaircafé is op vrijdag 28
augustus van 10.00 - 12.00 uur
voor de allerlaatste keer in de
Oase. Daarna zal het Repaircafé
verhuizen naar een andere ruimte
in de Boodschap.
VIPvoorelkaar pakt deze laatste
keer extra uit. Vrije inloop maar
vol = vol (er mogen maximaal 31
personen in de Oase en 13 personen in de biljartzaal).

Ingrid Scheifes draagt voorzittershamer over
Eind 2019 moest voorzitter Truus Noij
de voorzittershamer wegens ziekte
overdragen aan vice-voorzitter Ingrid
Scheifes. Wij zijn heel blij dat het
weer beter gaat met Truus, zodat ze
vanaf 1 september haar
voorzitterstaak weer kan opnemen.
Onze vereniging kreeg te maken met
de coronacrisis Maar dat bracht Ingrid
niet van slag. Ze is wel wat gewend,
zoals blijkt uit onderstaand gesprek
dat wij met haar hadden.
Toen Ingrid met Joost ging trouwen,
bijna 50 jaar geleden, was er overal
woningnood. Omdat zij in Breda
studeerde en Joost in Tilburg werkte, was Rijen een handige woonplaats. Ze
hadden geluk: er was een appartementje te huur boven winkels.
Een grote tegenvaller bleek de stank van de leerlooierijen. Daar was geen
ontkomen aan, want Rijen had in die jaren nog altijd 42 schoorstenen van
leerfabrieken en looierijen. Inmiddels zijn die allemaal verdwenen op één
na in de Gillisstraat, als herinnering aan vervlogen tijden.
Ingrid: “Mijn interesses liggen in een breed vlak. Maar drie aspecten zijn het
allerbelangrijkste voor mij: ik wil een bijdrage leveren aan de maatschappij;
ik wil met mensen omgaan en het doel moet me ook interesseren. Ik ben
erg politiek gearrangeerd: zo kwam ik in de lokale politiek. Ik ben 20 jaar
lang wethouder geweest en zat in commissies van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Zo was ik bijvoorbeeld betrokken bij de
ontwikkeling van de Wmo, de kinderopvang en het passend onderwijs.”

Cursusboekje 2020-2021

Haar lichamelijke gezondheid mag dan niet optimaal zijn, Ingrids geestelijke
vermogens compenseren dat. Sinds ze werd afgekeurd voor haar werk in
2007, werden haar allerlei bestuursfuncties aangeboden. Zo is zij nu nog
voorzitter van de Raad van toezicht van het IMW (maatschappelijk werk)
Breda.
Geen wonder dat men Ingrid met open armen ontving, toen ze bestuurslid
van SV-Rijen werd. Door de ziekte van voorzitter Truus Noij deed men al
meteen een beroep op haar als waarnemend voorzitter. “Per 1 september
kan Truus het gelukkig weer overnemen. Maar de nauwe samenwerking in
het voorzitterschap, die houden we erin!”
Ingrids voornaamste hobby is koken. Maar ze is geen doorsnee kokkin. Ze
wil de achtergrond van internationale recepten kennen. Als ze met Joost
naar een vlooienmarkt gaat - hopelijk komt die tijd ooit weer - duikt zij in
de afdeling ‘andere’ kookboeken. Ze leest de ingrediënten en de bereidingswijze en proeft als het ware al het gerecht.

Het cursusboekje 2020-2021 is
inmiddels per e-mail verstuurd en
het staat ook op onze website.
Heb je geen internet?
Je kunt telefonisch een geprint
exemplaar opvragen bij
Wil Simons: 06 - 29 28 45 48
Geef je op tijd op want vol = vol!

“Het verbaast me, dat er nog zoveel groenten en kruiden voor ons westerlingen totaal onbekend zijn, laat staan te koop. Daarom is het voor mij
steeds weer een ontdekkingsreis om de geschiedenis en de smaken van
wereldwijd te leren kennen. Kortom: sociale contacten en een gezellig
etentje met vrienden of familie, dat is mijn lust en mijn leven.”

Kijk voor het actuele nieuws ook op www.sv-rijen.nl

Speakerboxen te koop aangeboden

Voor de liefhebber is deze set
speakerboxen te koop.

Er is begin dit jaar een nieuwe geluidsinstallatie aangebracht in het plafond
van de Oase. Daarom hebben we de oude speakerboxen over. Kun jij, tegen
een aannemelijk bod, een nog goed werkende installatie gebruiken?
Het gaat om een goed functionerende set, bestaande uit twee Bose 6.2
direct reflecting speakerboxen van 4 Ohm, met een rating van 10 tot 100
Watt. Afmetingen 25,4 x 50,8 x 24,4 cm. (zie foto hiernaast)
Ze zijn voor de hoogste bieder. Bieden kan tot 1 september.
Stuur bij interesse een mailtje naar Sjef Douma (sjefdouma@sv-rijen.nl)
met je naam, adres en het bedrag dat je ervoor zou willen betalen. Je kunt
ook een briefje met je gegevens afgeven bij de gastvrouwen in de Oase.
Laat deze unieke kans niet aan je voorbij gaan!

Vrijwilligers Bedankt!
7 nieuwe leden
Sinds het uitbreken van de coronapandemie hebben zich maar liefst
zeven nieuwe leden aangemeld.
Ondanks het feit dat onze SVR die
maanden minder actief was, hebben
zij ons toch weten te vinden via de
website, het weekblad, de extra
nieuwsbrieven en via mond op
mondreclame. Top!

Pinbetaling in de Oase

De afgelopen maanden zijn voor het bestuur en veel
van onze vrijwilligers een drukke periode geweest.
Vanwege de coronapandemie kon veel niet doorgaan,
moesten er op zeer korte termijn belangrijke
beslissingen genomen worden en werden strenge
maatregelen getroffen.
Daarom een dikke dank je wel aan iedereen die onze
SVR door deze moeilijke tijd heeft geholpen zoals
Hanneke Thielen, die de problemen rondom Soldaat van Oranje en de
Passiespelen voor ons heeft opgelost; aan Wil Simons, die extra activiteiten
in de Oase heeft georganiseerd en ervoor gezorgd heeft dat er toch een
cursusboekje verscheen. Of aan Charles Verhoosel, die als nieuwe
penningmeester in het diepe gegooid werd; aan de redactie die 20 extra
digitale nieuwsbrieven uit hun mouw schudde, en aan de vele bodes die
dankzij een bijgewerkte ledenlijst door Miriam Gommans de ONS en de
Nieuwsbrieven bij de leden bezorgden.
Dank ook aan Sjef Douma, die nauw contact hield met de besturen van de
activiteitengroepen en schema’s maakte toen we langzaamaan weer
mochten beginnen met onze activiteiten. Ook de gastvrouwen zijn een
bedankje waard want zonder hen kon de Oase nog niet eens open. En dank
je wel Ingrid Scheifes en Truus Noij, die ervoor zorgden dat er toch een
prikpost voor VGZ verzekerden in Rijen blijft.
De lijst is veel te lang om iedereen persoonlijk te noemen. Bedankt aan
iedereen die, op wat voor manier dan ook, achter de schermen heeft
geholpen om onze SVR draaiende te houden. Het is zó fijn om te weten dat
SV-Rijen zo’n eenheid is in moeilijke tijden.

Website bijgewerkt
Onlangs is de website helemaal bijgewerkt. Op de homepage kun je steeds
het laatste nieuws en recente foto’s vinden. Bij de activiteitengroepen zijn
de namen en contactgegevens van de bestuursleden geüpdatet. Zie je nog
iets dat niet klopt? Geef het dan per e-mail door aan onze webmaster Joost
Scheifes: webmaster@sv-rijen.nl

Nieuwe activiteitengroepen gezocht
Betalen van de consumpties in de
Oase gebeurt steeds vaker met
een SVR-consumptiekaart. Vanaf
nu is het ook mogelijk om je
drankjes bij de gastvrouwen af te
rekenen met een pinbetaling.

Het bestuur is op zoek naar leden die enorme passie hebben voor hun werk
of hobby. Herken jij je hierin en zou je het leuk vinden om een nieuwe
activiteitengroep op te starten? Het bestuur biedt je graag een mogelijkheid
en zal je graag helpen. Interesse? Neem dan contact op met Sjef Douma:
sjefdouma@sv-rijen.nl. Natuurlijk kun je ook een van de gastvrouwen in de
Oase aanspreken. Zij zullen je dan in contact brengen met Sjef.

Zaterdag 5 september

Open dag ABEL
Abel dagbesteding heeft een
nieuwe locatie aan de Vincent
van Goghstraat 15a in Rijen.
Zaterdag 5 september kun je
tussen 13.00 en 16.00 uur een
kijkje komen nemen.
Meer weten? Bel 06-22007543.

Kom een legpuzzel ophalen
‘Gilze en Rijen Helpt!’ heeft in de Oase legpuzzels afgegeven. Die mag je gratis ophalen
om thuis lekker te kunnen puzzelen. Je mag ook
een puzzel komen ruilen. Er staat een potje
voor een vrijwillige bijdrage om de activiteiten
van ‘Gilze en Rijen Helpt!’ te ondersteunen.
Ze zijn nog steeds bereikbaar als je hulp nodig
hebt zoals boodschappen doen of om een
praatje te maken: 06-57 34 51 82.

Workshop ‘Canvas en stiften’

Hulp, advies of begeleiding nodig?
Onze VOA’s helpen en adviseren je.
Bel Sylvia Raaijmakers:
tel. 06-24 54 40 71
Hulp nodig bij aanvraag van een
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.

Op dinsdag 4 augustus stond een spelletjesochtend in de Oase op de
agenda. Jammer genoeg kwam er niemand op af. Mogelijk was de
extreme warmte de oorzaak?
Een week later, op 11 augustus, zou normaal gesproken een bingomiddag
gehouden worden. Helaas kon die de afgelopen maanden niet doorgaan
vanwege de coronamaatregelen. In plaats daarvan had Wil Simons een
leuke workshop geregeld. Je kon met behulp van stiften op canvas een
leuk schilderijtje maken. Erg leuk om op die manier een persoonlijk
cadeautje mee naar huis te kunnen nemen. Hiervoor had zich maar een
persoon aangemeld, maar zij heeft ervan genoten. Daar gaat het om!

Luisteren
Het geldt voor alle mensen
Wie of wat je ook bent

Colofon
Artikelen, ideeën en foto’s voor de
nieuwsbrief kun je tot 10 september
sturen naar redactie@sv-rijen.nl

Luisteren naar een ander
Is een groot talent
Aldoor luisteren naar jezelf
Dat misleidt ontiegelijk
Want de eigen akoestiek
Is ongehoord bedrieglijk

Adreswijzigingen, ook van je telefoonnummer of e-mailadres,
kun je mailen naar:
ledenadministratie@sv-rijen.nl
of doorgeven aan de gastvrouwen
in de Oase.

(Tijdens dialoogavond van het Humanistisch Verbond. Febr.’20.)

Voor overige zaken kun je mailen
naar het secretariaat:
info@sv-rijen.nl

In de eerste week van september verschijnt de Verenigingskrant van
weekblad Gilze en Rijen. In deze speciale uitgave zal SV-Rijen zich ook
presenteren.

Ingezonden door Yvonne van Ginderen.
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