
  

Nummer   2018 

Digitale nieuwsbrief is een blijvertje 
 

De communicatiegroep heeft besloten om een extra digitale nieuwsbrief te 
sturen als er na het verschijnen van een papieren nieuwsbrief iets te 
melden is dat van belang kan zijn voor onze leden. Soms verandert er 
namelijk iets, nét nadat de papieren nieuwsbrief de deur uit is. 
 

Met een extra digitale nieuwsbrief blijf je sneller op de hoogte van het 
meest actuele nieuws. De papieren nieuwsbrief blijven we uiteraard elke 
maand versturen, tegelijk met de ONS.  
 

Heb jij zelf iets te melden? Mail dan naar redactie@sv-rijen.nl en wij zorgen 
ervoor dat het snel digitaal bij de leden komt. 
 

Maandag 19 oktober 

Geen kermis? Wel twee Kermisbingo’s! 
 

Helaas geen kermis dit jaar. Maar onze Kermisbingo gaat wel 
door! Niet, zoals gepland, in de grote zaal van De Boodschap 
maar in onze eigen Oase. De coronaregels zijn afgelopen 
week namelijk weer aangescherpt waardoor ook in de 
Theaterzaal slechts 30 in plaats van 60 personen mogen. 
Vanwege de grote belangstelling voor de kermisbingo zal er 
op dinsdag 20 oktober nog een extra bingomiddag georgani-

seerd worden. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgeven kan tot 9 
oktober bij de gastvrouwen in de Oase. Vol = vol! Consumpties kun je dan 
gewoon in de Oase bestellen. Het gebruik van een mondkapje wordt 
dringend geadviseerd door De Boodschap, dat geldt dus ook voor de Oase. 
 

donderdag 22 oktober 

Herfstwandeling met Willem en Frans 
 

Ga je ook mee wandelen met Frans Jonkers en Willem 
Post? Vertrek vanaf de poort van de Leemput om 9.30 
uur. De herfstwandeling duurt ongeveer 2 uur.  

Er zijn geen kosten aan verbonden. Vooraf opgeven is 
niet nodig, maar wellicht toch handig om telefonisch bereikbaar te zijn voor 
het geval de wandeling onverhoopt niet door kan gaan. Er ligt een 
inschrijflijst bij de gastvrouwen in de Oase. De wandelaars zullen in 2 
groepen gesplitst worden en iedereen wordt verzocht zich aan de 
anderhalve-meter-afstandsregel te houden. 

 
 

 

 

Speciale activiteiten 
 

Maandag 19 oktober 
Kermisbingo  (=vol) 
14:00 - 16:30 uur 
De Oase 
 

Dinsdag 20 oktober 
Extra Kermisbingo 
14:00 - 16:30 uur 
De Oase 
 

Donderdag 22 oktober 
Herfstwandeling 
09:30 - 11:30 uur 
Vertrek vanaf ingang De Leemput, 
vooraf opgeven niet nodig 

 

 
 

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

 

De volgende papieren Nieuwsbrief 
verschijnt op 27 oktober 

   Nummer 10 2020, extra 1 

 

Klik op de LINKS in deze Nieuwsbrief. 
Daar wordt het pijltje een handje.  
 

Zo krijg je nog meer informatie! 

 

Let op: 
Alle activiteiten worden georgani-
seerd met inachtneming van de 
meest actuele RIVM - en overheids-
maatregelen. 
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Rabo ClubSupport 2020 

Hoe kan ik stemmen voor SV-Rijen? 
 
 

Rabobank Tilburg e/o heeft voor 
2020 een nieuwe sponsoractie, 
RaboClubSupport 2020, en 
SeniorenVereniging Rijen doet 
daaraan mee. Hoe meer stemmen 
we krijgen, hoe groter het 
sponsorbedrag wordt! 

 

Elk Rabo-lid kan vijf stemmen uitbrengen. We ontvingen bericht dat het dit 
jaar nét even anders gaat dan vorige jaren. 
 

Je kunt je stem uitbrengen door in te loggen in de Rabo-app of op de 
website van de bank. Via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ 
kan je klikken op Rabo ClubSupport. Daar moet je eerst minstens 4 clubs 
selecteren voordat je je stemmen kunt verdelen. Vervolgens mag je twee 
stemmen uitbrengen op je eigen vereniging, dus op SeniorenVereniging 
Rijen. Dat ga je natuurlijk doen hopen wij. 
 

Heb je geen idee aan welke verenigingen je de overige drie stemmen gaat 
geven? Denk dan eens aan Dagactiviteit VoorMekaar, Zonnebloem Rijen-
Molenschot en Steunpunt Mantelzorg. Hoe meer stemmen hoe groter het 
sponsorbedrag! Je kunt stemmen van 5 tot 25 oktober 2020.  
 

Op 4 november wordt bekend gemaakt welk bedragen de clubs van de bank 
ontvangen. Vorig jaar kregen wij maar liefst € 1.442,38. Gaan we dit bedrag 
overtreffen?  
 

Afscheid van gastvrouw Joke Somers 
 

Na twaalf en een halfjaar jaar trouwe 
dienst als gastvrouw moet Joke 
Somers helaas afscheid nemen. Reden 
voor een gesprekje. 
 

“In maart 2008 ben ik na een vraag 
van Joke Aarts gestart met het vrij-
willigerswerk. Ik had wel behoefte aan 
nieuwe sociale contacten en die heb ik 
echt wel gevonden bij de senioren-
vereniging. Donderdagmiddag ben ik 
altijd te vinden in de Oase, tot begin 
vorig jaar altijd samen met Jeanne de 
Vet. Het gastvrouw zijn is gewoon 
leuk, je bent onder de mensen en je 
hebt prettige contacten.”  

 
 

“In al die jaren is er echt niet zo heel veel veranderd, alleen het betalen aan 
de bar: van alles cash, naar vorig jaar een consumptiekaart, en nu het 
pinnen. Qua publiek verandert er op zich ook weinig, want ik zie helaas niet 
zoveel instroom van jongere senioren. Zelf ben ik 81 jaar, maar mijn ge-
zondheid is de belangrijkste reden om te stoppen.” 
 

Joke wil wel in contact blijven met de vereniging. Ze staat nu op de wacht-
lijst voor de jeu-de-boulesclub ‘Het juiste spoor’ en ze hoopt daar vlug aan 
te kunnen sluiten.  
 

Joke, bedankt voor je inzet en het ga je goed! 

 
 

Rectificatie 
In de papieren 
nieuwsbrief 
stond een foutje. 
De schilderijen 
van de expositie 
in de Oase zijn 
gemaakt door 
Truus Brouwers 

en niet door leden van de teken- en 
schilderclub van SV-Rijen. 
 
 

Omdat weinig leden in de Oase zijn 
geweest vanwege de coronacrisis, is 
haar expositie verlengd tot maart 
2021. Zo kan iedereen de schilderij-
en alsnog komen bewonderen. 

 

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

Deze week staat een advertentie 
van de vier seniorenverenigingen 
van onze gemeente in weekblad 
Gilze en Rijen. 

https://www.rabo-clubsupport.nl/
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