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Algemene ledenvergadering 2020 
 

Voorzitter Truus Noij 
opende de vergadering 
die eigenlijk al in maart 
gehouden zou worden. 
Ze was blij iedereen 
weer te zien en 
waardeerde het dat 
zoveel leden de moeite 
namen om hier aan 
deel te nemen.  
 

 

Het verslag van de vorige ledenvergadering werd ongewijzigd goedgekeurd.  
 

Er werd afscheid genomen van bestuurslid Henny van den Udenhout. Hij 
coördineerde vanaf 2015 het werk van activiteitengroepen. Charles 
Verhoosel en Marian Heesbeen werden voorgedragen als nieuwe bestuurs-
leden. Charles als opvolger van penningmeester Joep Wouters, die ons 
eerder dit jaar helaas ontviel. Marian Heesbeen is coördinator van de groep 
Communicatie. Beiden werden in het bestuur gestemd. 
 

Het Jaarverslag over 2019 werd ongewijzigd goedgekeurd.  
 

De pas benoemde penningmeester gaf een heldere toelichting op de 
balans, exploitatierekening en de begroting over 2020. Ciska Vonk bracht 
namens de kascommissie verslag uit en stelde voor decharge te verlenen.  
In de kascommissie voor het volgend jaar zijn benoemd: Wim Schaffelaars, 
Carel Gorisse en reservelid is Henny van den Udenhout. 
 

De contributie kan gehandhaafd blijven op het huidige niveau van 25 euro. 
 

Vervolgens gaf de voorzitter een toelichting op het Beleidsplan 2020-2025 
waarin naast de activiteiten de belangenbehartiging een belangrijke rol 
krijgt. Er komt een werkplan.  
 

Tijdens de rondvraag werden er vragen gesteld over: mogelijkheden tot 
uitbreiding van openingstijden Oase, de vrijwilligersdag, de hogere 
temperatuur in de biljartzaal en over het zwemmen in Den Butter. Het 
bestuur gaat dit bekijken. Als laatste bedankte Cor Andeweg voor de steun 
bij het 50-jarig bestaan van het koor Oase en voor de communicatie via de 
extra nieuwbrieven in coronatijd. 
 

Tot slot bedankte de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en werd de 
bijeenkomst gesloten. 

 
 

Speciale activiteiten 
 

Dinsdag 19 oktober 
Kermisbingo 
14:00 - 16:30 uur 
Theaterzaal van CC De Boodschap 
 
Donderdag 22 oktober 
Herfstwandeling 
09:30 - 11:30 uur 
Vertrek vanaf ingang De Leemput 
 

 

 

 

 

 
 

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

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt 
op 27 oktober 

   Nummer 10 2020 

 

Voorzitter Truus Noij overhandigde 
een bierpakket aan aftredend be-
stuurslid Henny van den Udenhout, 
als dank voor zijn jarenlange inzet.  

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/algemene-ledenveragdering-2020-eidelijk-gehouden
https://www.sv-rijen.nl/files/pdfdownloads/Beleidsplan_2020-2025_SV-Rijen_CONCEPT_voor_ALV.pdf
https://www.sv-rijen.nl/agenda/kermisbingo-gaat-door
https://www.sv-rijen.nl/agenda/herfstwandeling-met-willem-en-frans
https://www.sv-rijen.nl/home


  

 

 

Voorzitter Cor Andeweg opende jubileumfeest: 

Het koor Oase van SV-Rijen bestaat een halve eeuw! 
 
 

Woensdag 2 september: prachtig weer voor een feestje, buiten, op De 
Leemput. Om 14.00 uur heette voorzitter Cor Andeweg iedereen van harte 
welkom. Ook de mensen die regelmatig voor het vervoer van koorleden 
zorgden, waren erbij.  
 

Cor Andeweg: “Dit jubileum rechtvaardigt een blik in de geschiedenis. Het 
koor ontstond in 1970 als onderdeel van de Bejaardenbond, onder de naam 
Bejaardenkoor. Bijzonder daarbij is, dat er in deze 50 jaar slechts drie 
voorzitters zijn geweest. Mevrouw van de Corput was de eerste tot 1985. 
In die tijd werd het koor voornamelijk ingezet bij plechtigheden als rouw- 
en trouwdiensten in de kerk en in bejaardenhuis Sint Petrus. In 1985 werd 
het voorzitterschap overgenomen door mevrouw Toos Joosten.”  
 

Zij is inmiddels 96 jaar en verblijft in de Buurstede in Oosterhout. Over haar 
werd verteld dat ze daar in haar eerste jaren steeds weer de wijde wereld in 
wilde trekken. In 2006 nam Cor Andeweg het roer over. En hij leidt de zang-
vereniging nog steeds, en met verve.  
 

Onder de vlag van het Gecoördineerde Ouderenwerk zong het koor door 
van 1980 tot 1990. Daarna werd het een van activiteiten van de lokale 
ouderenbond van de KBO, die inmiddels is omgedoopt in Senioren-
Vereniging Rijen. 
 

Het koor Oase uit Rijen sloot zich aan bij het landelijke overleg via de 
Regionale Bond voor Ouderen, en daardoor waren de Buma-rechten 
gewaarborgd. Het koor kan nu alle muziek gebruiken die het graag wil laten 
horen. In de loop van de tijd waren er verschillende dirigenten. Jan 
Schellekens leidt het koor nu al 18 jaar. In 2004 had het koor 49 leden: een 
hoogtepunt. Momenteel zijn dat er 19.  
 

Dan krijgt Truus Noij, voorzitter van SV-Rijen het woord. Zij merkt op dat 
het jammer is dat er op het jubileumfeest niet gezongen mag worden 
vanwege corona. “Maar naast zingen is een bakje koffie en een babbeltje 
zeker zo belangrijk. Het koor is een wezenlijk onderdeel van het sociale 
leven van de zangers. Door te zingen geniet je van elkaar en kun je anderen 
ook laten genieten. Veel activiteiten zijn leuk om te doen, maar de interesse 
in elkaar is minstens zo belangrijk. Hopelijk is er volgend jaar weer meer 
mogelijk.” Ze wenst tot slot iedereen een fijne middag. 
 

Cor Andeweg besluit de bijeenkomst met een voorstel. Hij doet dat met een 
schuin oog naar de coördinator van het werk van de activiteitengroepen, 
Sjef Douma. Hij stelt voor om eens in de maand een bijeenkomst voor de 
koorleden te organiseren. Dan kunnen ze daar de laatste nieuwtjes bij een 
kopje koffie uitwisselen. En daar was iedereen wel voor te vinden! 

 
 

Boekbespreking Leeskring 2 

 

Na een noodgedwongen pauze door  
corona startte op donderdag 3 sep-
tember leeskring 2 met de bespre-
king van het boek ‘De geniale 
vriendin’ van Elena Ferrante. 
 

Na wat passen en meten kwamen 
we tot een opstelling, coronaproof  
voor alle 12 deelnemers. Vol en-
thousiasme begonnen we aan de 
bespreking. De leden gingen na 
afloop tevreden weer naar huis. 
 

Een week eerder startte leeskring 1, 
ook daar ging het goed. Het begin is 
weer gemaakt. 
 

Ingezonden door Betty Olivier,  
lid van leeskring 2. 

 

Recreatief biljarten 
 

Voortaan kan er ook op maandag-
morgen recreatief biljart gespeeld 
worden in de Oase.  
 

Het maximum aantal personen in de 
biljartruimte is uitgebreid van 13 
naar 14 personen. 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/oasekoor-viert-50-jarig-jubleum
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/leeskring-boekbespreking


  

Geen lezingen meer dit jaar bij Kunstkring SV-Rijen 
 

Begin dit jaar had het bestuur van de Kunstkring de planning voor 2020 
helemaal rond. Maar inmiddels hebben enkele sprekers al lezingen 
afgezegd en het is onzeker hoe alles verder zal verlopen dit jaar. Het 
bestuur van de Kunstkring heeft daarom besloten voor zekerheid te gaan en 
dat betekent helaas: geen lezingen dit jaar. Het programma wordt door-
geschoven naar 2021. 

 

Burgemeester Alsema op bezoek in de Oase 

Burgemeester onder de indruk van onze vereniging 
 
 

Op maandag 7 september 2020 kwam burgemeester Derk Alssema naar de 
Oase om kennis te maken met onze seniorenvereniging. Voorzitter Truus 
Noij en Wil Simons, coördinator van de cursussen en het werk van de 
gastvrouwen, leidden hem rond. 
 

Eerst bezochten ze de Oase, waar de gastvrouwen druk werkten aan de 
voorbereidingen voor de wekelijkse sjoelmiddag. Wil gaf de burgemeester 
de activiteitenwaaier die gemaakt was bij het 65-jarig bestaan van onze 
vereniging. Hij was er verbaasd over dat de Oase vijf dagen per week van 
9 tot 17 uur open is voor veel activiteiten. Met zijn 34 jaar hoort onze 
nieuwe burgemeester nog lang niet tot de doelgroep, maar hij had er 
bewondering voor dat zoveel oudere vrijwilligers dit mogelijk maken. 
 

In het kantoor vertelden Truus en Wil over de organisatie van de meer dan 
20 zelfstandig opererende activiteitengroepen van SV-Rijen. Die groepen 
organiseren alles zelf en betalen dat uit de eigen bijdrage van de deel-
nemers. Daarnaast kwamen de problemen als gevolg van corona aan de 
orde. Veel groepen kunnen nog niet aan de slag. Er zijn ook veel ouderen 
die nog niet durven meedoen. Maar gelukkig is in de Oase alles in orde.  
De ventilatie is goedgekeurd. De inrichting laat zich simpel aanpassen op  
1,5 meter afstand. En ook in de keuken zijn er geen problemen met de 
richtlijnen van het RIVM.  
 

Na een half uurtje maakte de burgemeester nog even een praatje met een 
paar sjoelers en daarna ging hij samen met Truus en Wil naar een andere 
ruimte in De Boodschap voor een gesprek met de overige bestuursleden.  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

donderdag 22 oktober 

Herfstwandeling met  
Willem en Frans 
 

De bladeren verkleuren. De eerste 
blaadjes vallen. In de boswachterij 
verschijnen paddenstoelen. Wat 
gebeurt er allemaal nu het herfst 
wordt?  
 

Frans Jonkers en Willem Post weten 
er alles van. Wandel mee en geniet! 
Vertrek vanaf de poort van de Leem-
put om 9.30 uur. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. 

 

Maandag 19 oktober 

Geen kermis? 
Wel een Kermisbingo! 
 

 

Wellicht geen kermis dit jaar. Maar 
onze Kermisbingo gaat door! Niet in 
de Oase, maar in de grote zaal van 
De Boodschap. Er kunnen 56 perso-
nen meedoen. Vol is vol! Dit bete-
kent dat je je vooraf even verplicht 
moet aanmelden bij de gastvrouwen 
in de Oase. Dat kan tot 9 oktober. 
Consumpties tijdens de bingo-
middag bestel je dan bij De Bood-
schap. 

 

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

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/kunstkring-rijen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/burgemeester-alssema-bezocht-de-oase
https://www.sv-rijen.nl/files/2020-bestanden/pdf-files-2020/cursusboekje_2020-2021_2.pdf
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen
https://www.sv-rijen.nl/agenda/herfstwandeling-met-willem-en-frans
https://www.sv-rijen.nl/home


  

Expositie schilderijen in Oase 
 

Omdat de Oase door corona lange tijd gesloten was, wordt de expositie 
van de schilderijen, gemaakt door leden van de schilder- en tekengroep, 
verlengd tot maart 2021. Zo kan iedereen de schilderijen alsnog komen 
bewonderen. 
 

Rabo ClubSupport 2020 

Hoe meer stemmen, hoe groter het sponsorbedrag!  
 

Rabobank Tilburg e/o heeft voor 2020 een nieuwe sponsoractie en 
SeniorenVereniging Rijen doet daaraan mee.  
 

Alle klanten van de Rabobank kunnen zich gratis aanmelden als lid. Elk lid 
krijgt in september een brief met een unieke code. Met deze code kan elk 
lid vijf stemmen uitbrengen. Je mag twee stemmen uitbrengen op je eigen 
vereniging: op SeniorenVereniging Rijen dus. 
 

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 2 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?  
 

Rijbewijzen blijven langer geldig 
 

Is je rijbewijs verlopen sinds 1 februari 2020, of gaat het verlopen voor 30 
november 2020? Dan hoef je het niet te verlengen. Vanwege corona mag 
je er na de verloopdatum nog negen maanden mee doorrijden, aldus het 
CBR. 
 

Hulp bij Donorregistratie 
 

Per 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet van kracht. Heb je je nog niet als 
donor geregistreerd, dan krijg je een brief met het verzoek om dit alsnog 
te doen. Als je je keuze niet vastlegt na een tweede schriftelijk verzoek dan 
word je automatisch geregistreerd als donor. Het ministerie van VWS 
werkt samen met de bibliotheken. Zo ook met Theek 5. Heb je vragen over 
de nieuwe wet of heb je hulp nodig bij de registratie, neem dan contact op 
met Mara van der Weijden van Theek 5. 

 

Dan kom je nog eens ergens! 
 

Kun jij moeilijk uit de voeten en is er geen 
gemakkelijk openbaar vervoer?  
De vrijwillige chauffeurs van ANWB 
AutoMaatje brengen je tegen een ver-
goeding van € 0,30 per km en eventuele 
parkeerkosten naar bijvoorbeeld de 

huisarts, ziekenhuis, de fysiotherapeut of een vriend(in).  
 

Vraag een rit twee werkdagen van te voren aan. Bel daarvoor 06-2131 
2756 op maandag-, woensdag- of vrijdagmorgen tussen 9.30 en 12.00 uur. 
Je wordt geregistreerd en je beantwoordt natuurlijk even de gezondheids-
vragen die men je voorlegt. Automaatje werkt coronaproef, dus neem 
voor de rit een mondkapje mee.  
 

Meer weten? Of wil je je je als vrijwillige chauffeur melden? Bel dan    
06-2131 2756 of stuur een e-mail naar automaatje@vipvoorelkaar.nl 

 
Colofon 
 

Artikelen, ideeën en foto’s voor  
deze SVR-Nieuwsbrief kun je tot  
8 oktober sturen naar: 
redactie@sv-rijen.nl 
 

Adreswijzigingen, ook van je tele-
foonnummer of e-mailadres,  
kun je per e-mail melden naar: 
ledenadministratie@sv-rijen.nl 
of doorgeven aan de gastvrouwen. 
 

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

 
 
 

Hulp, advies of begeleiding nodig? 
 

Onze VOA’s helpen en adviseren je.  
Bel Sylvia Raaijmakers: 
tel. 06-2454 4071 
 

Hulp nodig bij aanvraag van een 
Wmo-voorziening? 
Bel Sylvia Raaijmakers:  
tel. 06-2454 4071 
 

Wil je hulp bij belastingaangifte?  
Bel Henny van Oosterhout:  
tel. 0161-227 939 of 06-8188 4406 
 

Keuringsarts rijbewijs: 
Op www.sv-rijen.nl staat onder 
‘Links’ een lijst met keuringsartsen. 
Deze lijst ligt ook ter inzage bij de 
gastvrouwen in de Oase. 

Een van de portretten van de  
schilderexpositie in de Oase. 

http://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/schilder-en-tekengroep
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-situatie/gezondheidsverklaring-75-jaar-of-ouder/blijven-rijden-met-een-verlopen-rijbewijs.htm
https://www.theek5.nl/iguana/www.main.cls?surl=donor
https://www.gilzerijen.nl/nieuws/actueel/archief/2020/03/artikel/automaatje-rijen-van-start-291.html
mailto:automaatje@vipvoorelkaar.nl
mailto:redactie@sv-rijen.nl
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl
mailto:info@sv-rijen.nl
http://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onze-vrijwillige-ouderenadviseurs-voas
http://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onafhankelijke-clientondersteuners-wmo
http://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onafhankelijke-clientondersteuners-wmo
http://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/belastinginvullers
http://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2020/09/Lijst-van-keuringsartsen-2020-1.pdf

