
  

 

Extra zomeractiviteiten in de OASE 
 

In juli en augustus organiseert SV-Rijen een aantal extra activiteiten.  
De leden hebben vanwege het coronavirus immers al lang genoeg thuis 
gezeten. Ben jij ook toe aan wat gezelligheid? Kom dan naar de Oase! 
Let op: er mogen maximaal 31 personen in de Oase. 
 

Vrijdag 24 juli 
Digitaal café. Vrije inloop, vol = vol (maximaal 31 personen) 
10:00 – 12:00 uur, de Oase. 

 

Dinsdag 28 juli 
‘Porselein stippen’. Vol = vol (maximaal 31 personen) 
10:00 – 12:00 uur, de Oase 
Kosten € 5.00 inclusief alle materiaal. 
Vooraf aanmelden bij Wil Simons i.v.m. het inkopen van de materialen. 
 

Dinsdag 4 augustus 
Spelletjesochtend. Vrije inloop, vol = vol (maximaal 31 personen) 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
Zoals rummikub, 4 op een rij, kaarten. 
 

Dinsdag 11 augustus 
Creatieve ochtend met ‘Canvas en stiften’.   
Vol = vol (maximaal 31 personen) 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
Kosten € 5.00 inclusief alle materiaal. Leuk om een persoonlijk cadeautje te 
maken. Vooraf aanmelden bij Wil Simons i.v.m. het inkopen van de 
materialen. 
 

Dinsdag 18 augustus 
Kledingreparatie. Vrije inloop, vol = vol (maximaal 31 personen) 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
Kleine kledingreparaties zoals broekspijpen korter maken, nieuwe rits. 
 

Vrijdag 21 augustus 
Vakantiefilm ‘As good as it gets’.  
Vrije inloop, vol = vol (maximaal 31 personen) 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
Lekker luchtige film. Kosten 3,00 euro. 
 

Vrijdag 28 augustus 
Repaircafé. Vrije inloop, vol = vol (maximaal 31 personen) 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
Laatste repaircafé van dit seizoen. VIPvoorelkaar pakt deze laatste keer 
extra uit. Ook voor niet-leden SVR. 
 
 

Meer informatie of wil je jezelf aanmelden? 
Wil Simons: E-mail: cursussen@sv-rijen.nl  of  Tel: 06 - 292 84 548. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Klik op de LINKS in deze Nieuwsbrief. 
Daar wordt het pijltje een handje.  
Zo krijg je nog meer informatie! 
 
 
 
 

 
 
 

 

17 juli 2020 

 

Artikelen, ideeën en foto’s voor de 
nieuwsbrief kun je mailen naar:  
redactie@sv-rijen.nl 
 

Adreswijzigingen, ook van je tele-
foonnummer of e-mailadres,  
kun je mailen naar: 
ledenadministratie@sv-rijen.nl 
 

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

 

Openingstijden Oase 
 

Van 13 juli tot 24 augustus is de 
Boodschap 6 weken dicht wegens 
vakantiesluiting. De Oase blijft 
open, echter alleen op de tijden 
dat er een activiteit in de Oase is. 
Toegang via de zij-ingang van de 
Oase, herkenbaar aan de SVR-vlag 
tijdens de openingstijden. 

Voorbeeld van ‘Porselein stippen’ 

De volgende (papieren) nieuwsbrief verschijnt op 28 juli 
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Overzicht van de vaste activiteiten in de Oase.  
 

* Vrij biljarten kan vanaf maandag 3 augustus, de sjoelclub begint op maandag 17 augustus. 

 


