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SLUITING OASE VERLENGD

Verhuisplannen Oase: Hoe is het gegaan?

De Boodschap moet, net als de
Oase, de deuren gesloten houden tot woensdag 31 maart.
Tot nader bericht vervallen alle
SVR-activiteiten in de Oase.

De algemene ledenvergadering kon 17 maart niet doorgaan. Daarom
geeft het bestuur in deze nieuwsbrief antwoord op de vraag die jullie het
meest stellen: ‘Wat was dat nu met de Oase?’
In het kort komt het hier op neer: CCGR De Boodschap heeft van de
gemeenteraad een bedrag gekregen om de bibliotheek meer te betrekken
bij De Boodschap. Met dat bedrag kwamen ze niet uit. Men (de bibliotheek, De Boodschap en de gemeente) is verder gaan denken en kwam
bij de Oase uit. Het idee was om de Oase naar de ruimte van de bibliotheek te verhuizen en van de Oase de bibliotheek te maken. Het was een
oriënterende fase en er werd aan ons gevraagd om dit niet openbaar te
maken. Wij zijn gaan kijken en waren om een aantal redenen enthousiast:
het is er veel lichter, heeft een eigen ingang, een eigen postadres, een
parkeerplaats en het is veel ruimer. Juist dat laatste was erg belangrijk,
want binnen het bestuur bestaan al wat zorgen of de huidige ruimte nog
wel groot genoeg is voor het aantal leden.
Tot onze verbazing bleek niet heel de huidige bibliotheek voor ons bedoeld. Een groot deel moet als opslagruimte voor De Boodschap dienen.
Voor ons bleef het bij hetzelfde aantal vierkante meters die we nu in de
huidige Oase hebben, alleen anders gesitueerd. We waren even teleurgesteld maar wilden best meewerken, omdat we nog steeds voordelen
zagen. We namen snel een binnenhuisarchitect in de arm om samen met
ons te kijken naar de mogelijkheden.
In de raadscommissie bleek dat de ‘geheimhouding’ niet voor de gemeente gold, want daar werd het hele plan naar buiten gebracht. Jammer, wij
vonden het al zo vervelend om het niet met jullie, onze leden, te kunnen
delen.
Ondertussen werd uit de tekeningen van onze binnenhuisarchitect duidelijk dat de tafels en stoelen wel in de ruimte passen maar de mensen niet
meer, oftewel de ruimte is te klein. Er is nog wat over en weer gepraat en
naar alternatieven gekeken, maar die waren voor De Boodschap geen optie. Men bleef bij de noodzaak van een opslagruimte.
Het bestuur blijft het jammer vinden dat de opslagruimte voor De Boodschap belangrijker is dan een goede, toekomstbestendige ruimte voor
onze seniorenvereniging. Het zou voor ons niet alleen veel prettiger
zijn geweest, maar het had ook veel kunnen besparen voor de toekomst.

27 april Koningsdag

Hulp nodig?
‘Gilze en Rijen Helpt’
06 - 5734 5182
Bereikbaar:
maandag t/m vrijdag
van 9.00 -17.00 uur

Deze Nieuwsbrief is ook te vinden
op www.sv-rijen.nl
De volgende papieren Nieuwsbrief
verschijnt op 28 april.

Hulp bij belastingaangifte

Cursusseizoen 2020-2021

Fors minder deelnemers in coronatijd

Wil je dit jaar weer gebruik
maken van de hulp van onze
deskundige belastinginvullers?
Bel dan de persoon die in de
voorgaande jaren jouw aangifte
heeft verzorgd.
Als je het telefoonnummer niet
meer hebt, of als het de eerste
keer is dat je van Belastingservice
Rijen gebruik wilt maken, neem
dan contact op met de coördinator: Henny van Oosterhout,
tel: 06 - 81 88 44 06.

Deelnemers van de cursus Acryl schilderen tonen hun prachtige schilderijen.
Dit jaar kon deze populaire cursus helaas niet doorgaan. (archieffoto 2019)
De organisatie van de cursussen en workshops 2020-2021 lag in handen van
Wil Simons. Zij werd daarbij geholpen door Mieke van Iersel. Dit seizoen
lukte het hen om maar liefst 22 cursussen aan te bieden, maar er waren
door de coronacrisis wel minder aanmeldingen dan vorig jaar.
Alle ‘Kookcursussen’ en de ‘Wijncursus’ moesten geannuleerd worden en
ook ‘Acryl schilderen’ verviel, omdat De Boodschap en de Oase voor langere
tijd moesten sluiten.
‘Aqua Vitaal’ en ‘Bloemschikken voor de Kerst‘ gingen wel door. Dat waren
erg geslaagde dagen. Het is afwachten of ‘Bloemschikken voor Pasen’ nog
door kan gaan, maar het ziet er momenteel niet goed uit. Op de cursus
‘Stoel Yoga’ kwamen heel veel enthousiaste reacties. Er zijn zelfs al serieuze
plannen om een nieuwe activiteitengroep ‘Stoel Yoga’ op te starten.
‘Boetseren’ kon slechts één middag doorgaan, waarna alles in een vochtige
doek in de kast moest worden bewaard, wachtend op betere tijden. De
deelnemers aan de workshop ‘Astrologie’ houden nog één lesmiddag
tegoed. Terwijl tussen alle annuleringen door het ‘Staphorster Stippen’ wel
doorgang kon vinden, werd de cursus ‘Cultureel erfgoed’ verzet naar het
najaar. Frans Seelen komt daar graag voor terug. Ook de cursussen
‘Mozaïek’, ‘Doe meer met je DigiD’, ‘Weet de weg met Google’ en ‘B&B
voor insecten’ zijn afgelast en worden verplaatst naar het nieuwe seizoen.
Heb je nog vragen over het cursusseizoen 2020-2021? Bel dan Wil Simons:
06 - 2928 4548 of mail naar cursussen@sv-rijen.nl.

Er mag weer gespeeld worden bij De Leemput

De Leemput was de hele winter
gesloten maar mag nu weer open
voor leden van de activiteitengroepen Pitch & Putt, Midgetgolf
en Jeu de Boules.

Een jaar geleden konden we ons niet voorstellen hoe groot de impact van
het COVID-19 virus zou zijn op ons leven. Naarmate meer mensen een
vaccinatie krijgen, zullen de maatregelen geleidelijk aan versoepeld
worden. Veel ouderen hebben hun eerste vaccinatie al gehad. Dat biedt
perspectief voor onze activiteiten. Zodra de deuren van De Boodschap en
de Oase weer opengaan, kunnen we elkaar weer ontmoeten en samen
leuke dingen ondernemen.
Omdat er bij De Leemput al geruime tijd niets gedaan kon worden, terwijl
er wel behoefte aan is, mogen onze activiteitengroepen Midgetgolf,
Jeu de Boules en Pitch & Putt daar nu toch al komen spelen. Uiteraard met
inachtneming van de bestaande coronaregels.

Vorm en zin: zoeken - vinden - geven

Het levensmotto van Jeanne van Leijsen

Jeanne van Leijsen, een grote
inspiratiebron voor schrijfgroep
‘SchrijveRijen’.

Jeanne maakt van de gevonden
voorwerpen ware kunstwerken.

Voor Jeanne van Leijsen is het ‘zoeken, vinden en geven van vorm en zin’
een levensmotto geworden. Wandelend, in de buurt of tijdens vakanties,
vindt ze allerlei voorwerpen (het zoeken). Vaak heeft ze meteen al een
voorstelling waar ze het object voor zou kunnen gebruiken (het vinden).
Met de gevonden voorwerpen gaat ze thuis aan de slag en omschrijft het
gevoel wat het nieuwe object bij haar oproept (het geven).
We beginnen eerst met het omschrijven van het gevoel, want via het
schrijven is Jeanne aan SeniorenVereniging Rijen verbonden.
‘In 2014 vroeg Jeanne de Hoon mij of ik interesse had om een schrijfgroep
te beginnen als nieuwe SVR-activiteit. Ieder voor- en najaar komen we om
de twee weken bij elkaar om op een gezellige en leerzame manier bezig te
zijn met taal en verhaal. Normaal gesproken zitten we in de Oase maar
vanwege corona doen we nu alles digitaal. Elke bijeenkomst heeft vijf vaste
onderdelen. We beginnen met een inschrijfoefening en lezen hierna de
thuiswerkopdracht (niet verplicht) aan elkaar voor. Hierna komt het thema
van de dag op tafel: een voorwerp dat ik van thuis meebreng. Dit voorwerp
roept bij de aanwezigen woorden en zinnen op, die met elkaar worden gedeeld. Als laatste volgt een nieuwe thuisopdracht.’
‘Omdat de ‘schrijfsels’ aan elkaar worden voorgelezen, ontstaat vaak herkenning. En dat voelt goed, dat is iets wat zeker is. Geen lange biografie,
geen taalcorrecties, maar op een leuke manier bezig zijn met Schrijven in
Rijen, ‘SchrijveRijen’ dus.’
Nog even terugkomend op de gevonden voorwerpen, oftewel ‘objets
trouvés’. Voor Jeanne is dit een echte levenskunst geworden. Haar voorkeur gaat uit naar voorwerpen waarin het menselijk handelen te herkennen
is. Dit kun je goed zien als je met Jeanne als gids rondloopt bij haar thuis in
de woonkamer, tuin, berging en garage. Bij al haar kunstwerken heeft ze
een verhaal of een gedicht. Zoals Jeanne het zelf noemt: ‘het woord geven
aan haar verbeelding’. In haar werkruimte, waar ze vooral ’s zomers bezig
is, liggen nog volop gevonden voorwerpen om nieuwe objecten mee samen
te stellen. De ‘Verloren Voorwerpen’ worden in haar handen ‘Gevonden
Onderwerpen’.

Quilters maakten leuke kerstcadeautjes

Februari 2020: De Quiltgroep aan
het werk, een maand voordat de
Oase vanwege het coronavirus
moest sluiten.

In de negen jaar dat de quiltgroep bestaat zijn er al heel veel werkstukjes
gemaakt, zoals quilts, placemats, tassen, kussens, beddenspreien, wandkleedjes, diverse kerstversierselen en kerstlopers. Na de sluiting van de
Oase in 2020 hielden de leden contact via Skype. Zo konden ze hun werkjes
online toch aan elkaar laten zien. Begin december is een klein groepje leden
porseleinen schaaltjes gaan stippen. Deze werden leuk ingepakt met
lekkere chocolaatjes erbij. Samen met een kerstkaart van de Quiltgroep
werden die bij iedereen persoonlijk langsgebracht. Zelfs de gastvrouwen en
oud-leden werden daarbij niet vergeten. Wat was dat een leuke verrassing!

Coronatest en vaccinatie

Heb je vragen over de coronatest
of de vaccinatie? Bel de GGD:
tel: 0800 - 1351. Zij zijn iedere dag
(dus ook in het weekend) bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.
Heb je geen vervoer naar de testof vaccinatielocatie? Neem dan
tijdig contact op met AutoMaatje:
tel: 06 - 2131 2756.

Bewegen is goed voor iedereen

Coronavirus zorgt voor stramme ledematen
Iedere maandagochtend komen de leden van de
Seniorengymnastiek een uurtje bij elkaar in de
Theaterzaal van De Boodschap. Docente Nicole
Akkermans weet precies welke oefeningen geschikt
zijn om hun stramme gewrichten en stijve spieren
soepel te maken.
Maar het coronavirus heeft de ledematen flink stijf laten worden. De
leden konden in het derde en vierde kwartaal slechts twee keer gymmen.
Het jaarlijkse uitje ging ook niet door. Ze wilden gaan bloemschikken,
maar wat in het vat zit verzuurt niet. De leden hebben rond Kerst en
Nieuwjaar een kaart ontvangen, met de wens dat het er in 2021 beter uit
zal zien. De sportieve senioren hopen op korte termijn hun oefeningen
weer te mogen doen in de gymzaal. Als je voldoende beweegt heb je
minder kans op hart- en vaatziekten, botontkalking, overgewicht, suikerziekte, hoge bloeddruk en spierpijn. Reden genoeg dus om meer te gaan
bewegen! Wil jij ook meedoen? Bel Helma van Gils, tel: 06 - 3003 0449.

Materiaal blijft noodgedwongen in de kast

Jubileumfeest Koersbal 50+ door corona uitgesteld
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.

Colofon
Artikelen, ideeën en foto’s voor
de SVR-Nieuwsbrief kun je tot
8 april sturen naar:
redactie@sv-rijen.nl
Wijziging van je adres, telefoonnummer of e-mailadres graag
sturen naar:
ledenadministratie@sv-rijen.nl
of doorgeven aan de gastvrouwen.
Voor overige zaken mail je naar het
secretariaat: info@sv-rijen.nl
of bel 06 - 1606 8995.

Koersbal 50+ bestaat al sinds april 2000. In 2020 zou het 20-jarig jubileum
gevierd worden, maar de coronapandemie gooide roet in het eten en
hield de kurk op de champagnefles.
Net als alle andere activiteitengroepen was ook de koersbalvereniging
vorig jaar noodgedwongen weinig actief. De speelperiodes werden
ingekort. De groene mat kon tot 6 maart acht keer uitgerold worden.
Daarna ging de materiaalkast op slot tot begin september. In de maand
die volgde kon er zes keer gespeeld worden en tenslotte vanaf eind
november nog eens drie keer. En toen … ging de Oase weer dicht.
Normaal spelen de koersballers 43 keer per jaar. In 2020 kwamen ze door
de coronaperikelen echter niet verder dan 17 speeldagen.
Ze kunnen daarom niet wachten tot de Oase weer open mag. De rode
loper, in dit geval de groene mat, ligt al klaar om uitgerold te worden.

Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wist je dat je gratis gebruik kunt maken van deskundige ondersteuning als
je met de gemeente in gesprek gaat over een voorziening die onder de
Wmo valt? Zoals bijvoorbeeld aanpassing van de woning, speciaal vervoer,
een vervoershulpmiddel of huishoudelijke hulp. Bel voor meer informatie
naar Sylvia Raaijmakers: tel: 06 - 2454 4071 of vraag haar naar de folder.

