3 augustus 2020
Klik op de LINKS in deze Nieuwsbrief.
Daar wordt het pijltje een handje.
Zo krijg je nog meer informatie!

Extra zomeractiviteiten in de OASE
Dinsdag 4 augustus

Spelletjesochtend. Vrije inloop, vol = vol (max. 31 pp)
10:00 - 12:00 uur, de Oase. Speel rummikub, 4 op een rij, kaarten, enz.
Dinsdag 11 augustus

Creatieve ochtend met ‘Canvas en stiften’. Vol = vol (max. 31 pp)
10:00 - 12:00 uur, de Oase. Kosten € 5.00 inclusief alle materiaal.
Vooraf aanmelden bij Wil Simons of bel 06 - 292 84 548.

Bingomiddag gaat niet door

Dinsdag 18 augustus
Kledingreparatie. Vrije inloop, vol = vol (max. 31 pp)
10:00 - 12:00 uur, de Oase. Mevrouw Backx komt je helpen met kleine
kledingreparaties zoals broekspijpen korter maken, nieuwe rits.
Vrijdag 21 augustus

Vakantiefilm ‘As good as it gets’.
Vrije inloop, vol = vol (max. 31 pp). Aanmelden bij Wil Simons gewenst.
10:00 - 12:00 uur, de Oase. Lekker luchtige film. Kosten 3,00 euro.

Vrijdag 28 augustus
Repaircafé. Vrije inloop, vol = vol (max. 31 pp)
10:00 - 12:00 uur, de Oase. Ook voor niet-leden SVR.

Let op: dinsdag 11 augustus
is er géén bingomiddag.

Iets gemist? Lees het alsnog op de website.
Digitaal café
Lees hier het verslag over de bijeenkomst van 24 juli. Wanneer het digitaal
café weer gaat opstarten is nog niet bekend maar zal tijdig bekend gemaakt
worden.

‘Porselein stippen’
Lees hier het verslag over de workshop op 28 juli.

Artikelen, ideeën en foto’s voor de
nieuwsbrief kun je mailen naar:
redactie@sv-rijen.nl
Adreswijzigingen, ook van je telefoonnummer of e-mailadres,
kun je mailen naar:
ledenadministratie@sv-rijen.nl
Voor overige zaken kun je mailen
naar het secretariaat:
info@sv-rijen.nl

De volgende (papieren) nieuwsbrief verschijnt op 25 augustus

Overzicht van de vaste activiteiten in de Oase.
* Vrij biljarten is weer gestart op 3 augustus, de sjoelclub begint op maandag 17 augustus.

Legpuzzels in de Oase
‘Gilze en Rijen Helpt!’ heeft een aantal legpuzzels naar de Oase gebracht.
Kom er een halen! Je kunt een puzzel gratis lenen of ruilen. Er staat een
potje voor een vrijwillige bijdrage.
Klik hiervoor meer informatie.

Te koop
Er een nieuwe geluidsinstallatie aangebracht in het plafond van de Oase.
Daarom hebben we de oude geluidsboxen over. Kun jij, tegen een
aannemelijk bod, een nog goed werkende installatie gebruiken?
Neem dan contact op met Sjef Douma: sjefdouma@sv-rijen.nl
Een tafel vol legpuzzels in de Oase.
Kom er gerust een halen!

Pinbetaling in de Oase
Betalen van de consumpties in de Oase gebeurt steeds vaker met een SVRconsumptiekaart. Vanaf heden is het ook mogelijk om je drankjes bij de
gastvrouwen af te rekenen via pinbetaling.

Inschrijfformulier Cursusboekje 2020-2021
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.

Sommige leden konden het meegestuurde inschrijfformulier niet invullen.
Daarom is via e-mail een exemplaar in Word nagestuurd. Als je het
formulier hebt ingevuld kun je het opslaan op je computer en daarna als
bijlage meesturen met een e-mail naar Wil Simons: cursussen@sv-rijen.nl.
Lukt het niet om het formulier in te vullen, print het dan uit en vul het met
een pen in. Geef je ingevulde formulier daarna af bij de gastvrouwen in de
Oase.
Heb je geen printer of weet je niet hoe het werkt?
Bel dan Wil Simons: 06-29284548.
Zij helpt je graag verder.

