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

Schilder- en tekenclub startte met een ‘Buitenatelier’

Agenda:
Donderdag 17 september
Film: ‘Wei’
Dementievriendelijk Gilze en Rijen
Theaterzaal CC De Boodschap
aanvang 19:30 uur
Vrijdag 18 september
Digitaal Café
10:00 - 12:00 uur, Oase
Vrijdag 18 september
Algemene Ledenvergadering
Theaterzaal CC De Boodschap
13:30 - 15:00 uur
Maandag 19 oktober
Kermisbingo
Theaterzaal CC De Boodschap
14:00 - 16.30 uur
Donderdag 22 oktober
Herfstwandeling
Start bij de poort van De Leemput
09:30 - 11:30 uur
Let op:
Alle activiteiten worden georganiseerd met inachtneming van de
meest actuele RIVM - en overheidsmaatregelen.

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 schilder- en tekenclub van SV-Rijen start ieder seizoen met een
‘Buitenatelier’. Zo ook op dinsdag 25 augustus. We waren te gast bij De
Leemput. Wat een heerlijke accommodatie is dat. Dank je wel aan alle
vrijwilligers van de Leemput, waar wij te gast mochten zijn.
Onze fanatieke schilders arriveerden rond tien uur om heerlijk aan de slag
te gaan. Na de abrupte afsluiting eind maart door corona, zagen de meesten elkaar hier weer voor het eerst, en dat was zéér hartverwarmend.
Helaas liet het weer ons deze keer in de kou staan! Voorgaande jaren hadden wij het prachtigste weer van de wereld, soms zelfs zo warm dat de
kwasten al droog waren voor je ermee kon werken. Deze reis was dat niet
het geval.
We begonnen met een heerlijke kop koffie of thee met ... warme appelflap.
Daarna koos ieder zijn stek, coronaproef uiteraard. Dat kon dit jaar niet in
het park door het slechte weer, maar onder het afdak zat iedereen veilig en
droog. De mooiste werken kwamen daar uit de handen van onze deelnemers. Om twaalf uur gingen we gezellig lunchen en bijkletsen. Daarna
maakten sommigen hun werk af. Anderen werkten nog even door aan een
stevig opzetje om thuis verder te kunnen. Voor we vertrokken, dronken we
nog iets om daarna voldaan naar huis te gaan.
Vanaf dinsdag 1 september is er elke week weer een schilder- en
tekenochtend in De Boodschap.
Ingezonden door Wilhelmien van der Heijden, contactpersoon schilder- en tekenclub

Vrijdag 18 september

Algemene ledenvergadering SV-Rijen
Heb jij jezelf al opgegeven om de Algemene ledenvergadering bij te wonen?
Dat kan deze week nog tot 6 september via e-mail: info@sv-rijen.nl,
telefonisch: 0161 -227197, of bij de gastvrouwen in de Oase. Er komen
tafels en stoelen te staan op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar,
dus volledig coronaproof.

Film in Oase was top!

Wereld Alzheimerdag
Ter gelegenheid van Wereld
Alzheimerdag vertoont de
kerngroep Dementievriendelijk
Gilze en Rijen, in samenwerking
met de dorpsondersteuner en het
Lokaal Steunpunt Mantelzorg, de
documentaire ‘Wei’ van Ruud
Lenssen.

Vrijdag 21 augustus draaide, als
allerlaatste extra zomeractiviteit,
een komische film in de Oase. En als
Jack Nicholson de hoofdrol heeft,
dan weet je bij voorbaat al dat het
een geweldige film is. Helen Hunt,
Greg Kinnear en hondje Melvin
speelden hun rol ook voortreffelijk.
Er kwamen zo’n 10 personen naar
de Oase. Er stonden tafels en stoelen op ruime afstand van elkaar.
Anderhalve meter afstand houden
was daardoor geen enkel probleem.
Het gratis kopje koffie na afloop
smaakte voortreffelijk. Wat een
goed idee van Wil Simons om op
deze manier een gezellige filmochtend te organiseren!

Recreatief biljarten

Vanaf nu kan er voortaan ook op
maandagmorgen recreatief biljart
gespeeld worden.
Het maximum aantal personen in de
biljartzaal is verhoogd van 13 naar
14 personen.

‘Wei’ is een ontroerende film over een man die Alzheimer heeft. Zijn zoon
portretteert de man tot aan zijn opname in het verpleeghuis. Hij laat de
ongelijke strijd zien van de vader tegen dementie. Een strijd die hij uiteindelijk verliest. Ieder zal in deze film, hoewel zeer persoonlijk, iets herkennen. De film is een indringend verslag van een groot verlies, hartverscheurend, maar ook een ode aan alle mantelzorgers.
Na de film kun je in een kleine groep in gesprek gaan met leden van de drie
organisaties. Er is ook een informatiemarkt met onder andere documentatie van Alzheimer Nederland.
De film wordt vertoond op donderdag 17 september in De Boodschap in
Rijen (aanvang 19.30 uur). Kaartjes zijn digitaal te bestellen op de website
bij De Boodschap, losse kaartjes zijn te koop bij Zorgcentrum Vita.
De kaartjes kosten €5,00 inclusief een drankje na afloop.

Kledingreparatie

Uit de brand met een nieuwe band

Op dinsdag 18 augustus was een van de laatst extra activiteiten in de Oase.
Om 10.00 uur zaten Wil en Toos te wachten op de eerste klant. Wil Simons
als organisator, Toos Backx was deze ochtend gekomen om kleding te
herstellen.
Om zeker te weten dat ze zich niet zouden vervelen hadden ze ook wat
herstelwerk van zichzelf meegebracht. Rond half elf stapte toch de eerste
klant al binnen. De band van zijn hartslagmeter was zo erg uitgerekt, dat hij
niet meer bruikbaar is. De koffer met herstelmateriaal werd doorzocht en
er bleken verschillende elastische banden beschikbaar. Deze klant is uit de
brand met een nieuwe band. Een meneer die wat later binnenstapte, had
minder geluk. Een nieuwe rits voor in zijn broek zat helaas niet in de koffer.
Deze extra activiteit is op zich een goed idee, maar volgende keer is er voor
Toos hopelijk wat meer klandizie.

Donderdag 22 oktober

Sjoelclub weer in de Oase

Herfstwandeling

Zin om een frisse neus te halen na
zoveel maanden binnenzitten?
Noteer dan de datum alvast in je
agenda. Twee gidsen (Willem Post
en Frans Jonkers) nemen je graag
mee naar boswachterij Dorst.

De leden van de sjoelclub hebben hun eerste sjoelmiddagen weer achter de
rug. Nog niet iedereen durfde naar de Oase te komen vanwege het coronavirus. Voor enkele spelers bleek het in het begin wel wat lastig om zich de
hele tijd te houden aan de verplichte anderhalve meter afstand. Maar dat
ging daarna steeds beter.

KBO-Brabant bestrijdt oplichting van senioren

In memoriam
José Frijters
15 april 1946 3 augustus 2020
Wij hebben afscheid moeten nemen
van José Frijters, de motor van de
gymclub van SeniorenVereniging
Rijen op maandagmorgen. Heel veel
jaren leidde zij die op haar vriendelijke en bescheiden wijze. Naast
haar gezin had José nog veel andere
interesses, waaraan zij haar aandacht gaf en waarvan ze genoot.
Op 10 augustus hebben wij haar
herdacht in de herdenkingsdienst in
de Maria Magdalenakerk. Zij werd
er beschreven als ‘bijzonder’. Inderdaad, dat was zij in veel opzichten!
Wij zullen haar erg missen, maar
zeker niet vergeten.
Wij wensen haar man, gezin en
familie veel liefde en sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
Ingezonden door het bestuur van de
Seniorengymnastiek.

Op 1 september start de campagne
Senioren en Veiligheid; samen met het
ministerie van Justitie en Veiligheid zet
KBO-Brabant de schouders onder het
bestrijden van oplichting van senioren.
Daar is alle reden voor: één op de tien
senioren is ooit slachtoffer geweest van
(online) criminaliteit. Het gaat daarbij om het afhandig maken van geld.
Maar niet alleen het geld is weg: ook het vertrouwen van mensen wordt
ernstig geschaad. Een gewaarschuwd mens telt echter voor twee!
KBO-Brabant is blij te kunnen samenwerken met het ministerie van Justitie
en Veiligheid aan de bestrijding van oplichting. Deze vorm van criminaliteit
treft mensen zwaar, niet alleen materieel, maar ook sociaal-emotioneel.
In september staat iedere week een ander onderwerp centraal: meekijken
bij het pinnen, babbeltruc, hulpvraagfraude en phishing. Met online
webinars en filmpjes worden senioren voorgelicht over kwalijke praktijken.
Catherine Keyl presenteert iedere dinsdag om 10.30 uur de webinars.
Acteur Kees Hulst, bekend van Het geheime dagboek van Hendrik Groen,
vervult de hoofdrol in de voorlichtingsfilmpjes. Op de website van KBOBrabant is alle informatie te vinden (www.kbo-brabant.nl).

Hulp aan slachtoffers
Bovendien biedt KBO-Brabant hulp aan slachtoffers. Mensen die zelf iets
onprettigs op dit gebied hebben meegemaakt en erover willen praten
kunnen terecht bij vrijwilligers van Ons Veilig thuis. Ook daarover informatie op de website van KBO-Brabant. Want slachtoffer worden van deze
criminele praktijken, dat willen we allemaal zoveel mogelijk voorkomen.
Dat begint bij bewustwording. Als je direct een niet-pluis gevoel hebt, en al
eerder iets hebt gehoord over dergelijke vormen van criminaliteit, dan denk
je wel twee keer na voordat je handelt!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Edith Mostert, beleidsmedewerker KBO-Brabant, telefoon: 06 - 54 92 31 48 of stuur haar een
e-mail met je telefoonnummer. Ze neemt dan zo spoedig mogelijk contact
met je op.

