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Speciale activiteiten 
 

NIEUW! Vrijdag 21 januari  
Digi-inloopcafé +  
SeniorWeb computervraagdag 
09:30 - 12:00 uur, de Oase 
 

Vrijdag 28 januari  
Oogcafé 
14:00 - 16:00 uur 
ruimte 6 , CC De Boodschap 
 
 
 
 
 

 
 

    Nummer 1 2022 

 

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

De volgende papieren Nieuwsbrief 
verschijnt op 25 januari. 

‘Wat brengt de toekomst?’ door voorzitter Truus Noij 
 

Ik zit achter mijn computer om 2021 uit te luiden en 
2022 in te luiden. Vorig jaar schreef ik nog dat we in 
2021 alles wat we van plan waren, in de volle 
breedte wilden waarmaken. Dat is slechts ten dele 
gelukt, omdat we toen niet konden vermoeden dat 
we nog steeds moeten dealen met Covid-19. Wat 
dat betreft kan niemand in de toekomst kijken. 
 

Op het moment dat ik dit schrijf is besloten om de 
Kerstviering en de Nieuwjaarsreceptie voor de vrij-
willigers niet te laten doorgaan. Dit besluit is door 
het bestuur met veel pijn in het hart genomen. De 

werkgroep Kerstviering had alweer een mooi programma voorbereid, met 
als thema ‘VRIENDSCHAP’. Het is in deze tijd een heel toepasselijk onder-
werp. Ondanks alles is en blijft vriendschap onder alle omstandigheden 
van groot belang. Vooral als je in je bewegingsvrijheid bent beperkt, geeft 
het steun om te weten dat er mensen zijn die er voor jou zijn. Vrienden 
staan voor elkaar klaar, vriendschap geeft verbondenheid aan. Juist in  
deze tijd is dat bemoedigend. Zo geeft de afbeelding van het icoon op de 
Kerstkaart de verbondenheid weer tussen Anna, Maria en Jezus. Dit mooie 
icoon is geschilderd door ons eigen SVR-lid Paula van Baal. 
 

Binnen de seniorenvereniging bestaan er veel vriendschappen, mensen 
die zich om elkaar bekommeren. Door op vaste tijden samen activiteiten 
te ondernemen, ontstaan er bijna vanzelfsprekend vriendschappen. Onze 
vereniging speelt daarin een belangrijke rol. 
 

Ondanks het feit dat er momenteel helaas veel niet kan doorgaan, wordt 
er door het bestuur achter de schermen toch hard gewerkt, alsook door 
onze vrijwilligers. Ik ben trots op onze vereniging en op alle mensen die, 
ondanks de tegenvallers, de motivatie blijven vinden om door te gaan en 
te blijven kijken wat we nog wél kunnen doen. 
 

Daarom durf ik de toekomst met optimisme tegemoet te zien. Als bestuur 
popelen we om, zodra het weer kan, voluit alles te gaan doen wat we van 
plan zijn, samen met onze leden. 
 

Nu we het einde van het jaar echt naderen, wens ik u allemaal een goede 
tijd met familie en vrienden. Samen slaan we ons er doorheen. 

Fijne kerstdagen en een goed en voorspoedig 2022! 

 

CORONAMAATREGELEN 
 

SV-Rijen volgt de actuele corona-
regels van de overheid. 
Alle activiteiten zijn onder voor-
behoud. Houd de informatie van 
de overheid goed in de gaten.  

https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/digi-inloopcafe-en-seniorweb-computervraagdagen
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/digi-inloopcafe-en-seniorweb-computervraagdagen
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/oogcafe
https://www.sv-rijen.nl/home


  

 

Van Bejaardenbond naar SeniorenVereniging 
 

De oprichting van onze seniorenvereniging in 1953 vond plaats in een 
opbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. In de snel industrialiserende 
dorpsgemeenschap Rijen was het economisch klimaat gezond, maar daarbij 
ontstonden ook sociale noden. Veel senioren hadden in de tientallen 
leerlooierijen en schoenfabriekjes vies en zwaar werk moeten verrichten 
gedurende lange werkdagen. Ze raakten daardoor ‘versleten’ en vaak 
armlastig. In die omstandigheden ontstond onze vereniging en de R.K. kerk 
vervulde daarbij een belangrijke rol. 
 

Dankzij subsidies van de gemeente kon onze vereniging allerlei activiteiten 
aanbieden: van kaarten en biljarten, dans- en gymlessen in de begin-
periode, tot en met computercursussen vanaf 1997. Met ingang van 2010 
werden ook andere cursussen aangeboden. Langzaam maar zeker kreeg 
onze vereniging in de loop der jaren een bredere oriëntatie. De strikt 
katholieke signatuur paste niet meer bij de Rijense bevolking. Er kwamen 
steeds meer mensen 'van buiten' wonen. Zo veranderde de naam van de 
vereniging van R.K. Bond van Bejaarden en Gepensioneerden, via KBO Rijen 
en Bond van Ouderen Rijen in SeniorenVereniging Rijen (SV-Rijen) 
 

Vrijwilligers bedankt! 
 

SeniorenVereniging Rijen is een vrijwilligersorganisatie en voor de bijna 150 
vrijwilligers is het vrijwilligerswerk een belangrijke invulling in hun leven. 
Het geeft voldoening, het maakt je eigen bestaan zinvoller. Bij dit werk is 
samenwerking van belang. Daardoor ontstaan vaak hechte vriendschappen. 
Op dit moment bereikt de vereniging met haar vrijwilligers zo’n 400 tot 500 
mensen per week. Daarmee levert de vereniging een belangrijke bijdrage 
aan het tegengaan van eenzaamheid.  
 

Alle activiteiten van SeniorenVereniging Rijen worden georganiseerd en 
begeleid door zo'n 150 vrijwillig(st)ers. 
 

Elke activiteitengroep wordt gerund door een eigen vrijwilligersteam dat de 
financiën beheert en ervoor zorgt dat de activiteiten goed draaien. Ook de 
Oase heeft een vrijwilligersteam van gastvrouwen en een gastheer. 
Daarnaast zijn er allerlei vrijwilligersgroepen die het bestuur ondersteunen 
of algemene activiteiten organiseren: 
 

• Commissie Speciale activiteiten. Deze verzorgt activiteiten waaraan alle 
leden (na inschrijving) kunnen deelnemen. 

• Werkgroep Communicatie. Deze verzorgt de context (tekst en beeld) 
voor de website, de maandelijkse nieuwsbrief en eventuele extra 
(digitale) nieuwsbrieven, artikelen, persberichten, folders en brochures. 

       Ook het technisch beheer valt sinds 2021 onder de taken van de  
       communicatiegroep. 

• Werkgroep Kerstviering. Deze verzorgt de jaarlijkse kerstviering. 

• Natuurwandelingen. Vrijwilligers organiseren in voorjaar en herfst 
wandelingen en geven daarbij informatie over wat er in de natuur 
gebeurt. 

• Ledenadministratie. Deze vrijwilligers zorgen dat de ledenadministratie 
ingevoerd en beheerd wordt met behulp van het ledenprogramma 
'Leaweb' van KBO-Brabant. 

• Bodes en reservebodes. Deze vrijwilligers bezorgen maandelijks het 
blad 'ONS' van KBO-Brabant, onze eigen papieren nieuwsbrief en 
andere post aan onze leden. 

• Cursussen. Deze vrijwilligers helpen bij de ontwikkeling van het 
jaarlijkse cursusaanbod en bij de uitvoering ervan.       

• Persoonlijk advies en begeleiding door onze vrijwillige ouderen-
adviseurs, onafhankelijke cliëntondersteuners en belastinginvullers.  

 

Nieuwsbrief zonder ‘ONS’ 
 

Dit keer vind je alleen onze eigen 
SVR-nieuwsbrief in de brievenbus. 
Deze maand zelfs een dubbele 
editie.  
 

KBO-Brabant heeft, vanwege de 
kosten, besloten om voortaan 
nog maar 10 keer per jaar, in 
plaats van 11 keer, het blad ONS 
uit te brengen.  

 

 

 
VRIJWILLIGERS  

BEDANKT! 
 

 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen
https://www.sv-rijen.nl/societeit-de-oase
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/verwacht
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/cursussen
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/informatie-advies-en-ondersteuning
https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/


  

 

 
 

 

Engelen als ‘Hemelse Helpers’ 
 

Vrijdagmiddag 26 november kwam Kitty Jansen naar de Oase om een 
interessante lezing te geven over Hemelse Helpers. Kitty is cultureel 
antropologe.  
 

Zij heeft er een jaar over gedaan om een selectie te maken uit 70.000 
prentjes met afbeeldingen van engelen. Dit op verzoek van een plaatselijke 
verzamelaar, die de prentjes in bezit had. De bedoeling was om er een boek 
over uit te geven, getiteld ‘Hemelse Helpers’. De prentjes werden door Kitty 
gegroepeerd. Daarna werd er een overzichtelijke verzameling van gemaakt, 
en ook voor verschillende gelegenheden. 
 

Afbeeldingen van engelen zijn in alle geloven terug te vinden. Men ging er 
van uit dat de mensheid beperkt is en je een engel kunt raadplegen als 
tussenpersoon met het bovennatuurlijke.  
 

Kunstenaars hanteerden hun eigen manier om engelen af te beelden: van 
houtdrukkunst in 1250, koperdruk, perkament, steendruk naar de 
boekdrukkunst. Het oudste prentje is gedrukt in Antwerpen in 1700. 
 

Mevrouw Jansen vertelde op een vlotte en humoristische manier en wist de 
aanwezigen te boeien. Nooit geweten dat er zoveel over engelen te ver-
tellen is!  
 

Kitty vertelde over verschillende soorten engelen zoals Aartsengelen met 
Michael als hoogste in de rang en over Serafijnen, met de 6 vleugels en de 
engel van de onbaatzuchtige liefde. Er zijn Cherubijnen, de wachters van 
het paradijs en gewone engelen als boodschappers (kerstverhaal). 
De Engelbewaarder is de stem van het geweten. 
 
 

Je kunt ook een onderverdeling maken in redenen waarvoor de prentjes 
werden uitgeven zoals: 
 
 

Prentjes als herinnering aan je 
Communiefeest, Kerstprentjes, 
Doodsprentjes, Priesterwijdingen, 
Bedevaart prentjes … 
 
 

Kitty concludeerde: 
‘De engel is voor de één een stukje 
hemel op aarde, en voor de ander een 
deel van onszelf’. 
 

Onze conclusie: 
 ‘Je moet wel een ‘Engelengeduld’ 
hebben om uit die 70.000 prentjes zo’n 
goed en duidelijk overzicht te maken!’ 

 

 
 

 

 
 
 
Help jij mee om onze  
ledenadministratie 
up to date te houden? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miriam Gommans beheert onze 
ledenadministratie en verwerkt 
alle wijzigingen in het speciale 
KBO-ledenprogramma ‘LeaWeb’. 
Maar dan moet zij wel de juiste 
gegevens van jullie ontvangen. 
 
 

Daarom het verzoek om steeds 
alle wijzigingen, zoals bijvoor-
beeld een ander woonadres,  
e-mailadres of telefoonnummer, 
via e-mail door te geven aan: 
ledenadministratie@sv-rijen.nl 
Heb je geen e-mail? Dan kun je de 
wijzigingen natuurlijk ook door-
geven aan onze gastvrouwen/-
heer in de Oase.  
 

Ook wijzigingen in bestuurs-
functies of vrijwilligersfuncties 
kun je sturen naar Miriam.  
 

Zij zorgt er vervolgens voor dat 
alle veranderingen ook door-
gegeven worden aan de web-
master, zodat wijzigingen snel 
aangepast kunnen worden op de 
website. 
 

Voor alle overige zaken neem je 
contact op met onze secretaris, 
Louise Keijzers: 
E-mail: secretariaat@sv-rijen.nl 
of bel:  0161-227 197. 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/engelen-als-hemelse-helpers
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl.
mailto:secretariaat@sv-rijen.nl


  

 

 
 

 

Vrijdag 21 januari 2022 

Digi-inloopcafé en SeniorWeb Vraagdagen 2022 
 

 

Het Digitaal Café is halverwege 
2021 gestopt. Het Digi-inloopcafé 
komt daarvoor in de plaats. Vrijdag 
21 januari zal de eerste bijeenkomst 
zijn, in de Oase. In diezelfde week 
worden ook de landelijke Computer 

vraagdagen van SeniorWeb gehouden. Omdat SV-Rijen een leslocatie is van 
SeniorWeb, zullen we daar die dag ook aandacht aan schenken. 
 

Wat is het verschil tussen het Digitaal café en het nieuwe Digi-inloopcafé? 
Eens in de twee weken werd tijdens het Digitaal café een speciaal 
onderwerp uitgebreid behandeld. Bij het Digi-inloopcafé doen we dat (nog) 
niet. De laatste vrijdagochtend in de maand zullen meerdere vrijwilligers 
van 9.30 tot 12.00 uur in de Oase aanwezig zijn. Heb jij een vraag over, of 
een probleem met je laptop, iPad, tablet, of smartphone? Kom dan gerust 
langs, dan kijken wij of we jou kunnen helpen.  
 

Wandelen met SVR-Wandelgroep of Beweeg!Knarren 
 

Wandelgroep ‘de Beweeg!Knarren’ is sinds 1 november onze nieuwste 
activiteitengroep. Er bestond natuurlijk al een wandelgroep die enkele 
tientallen leden telt en die elke maandagochtend van 9.30 - 11.00 uur in het 
bos gaat wandelen. 'de Beweeg!Knarren' is een nieuwe wandelgroep die op 
maandag- én woensdagochtend gaat lopen. Ze vertrekken, onder leiding 
van Frans Jonkers, om 9.00 uur bij De Boodschap. 
 

Wat het verschil is tussen beide wandelgroepen? 'de Beweeg!Knarren' zijn 
net iets fanatieker dan de 'gewone' wandelgroep. Ze lopen ongeveer net zo 
lang, maar maken in diezelfde tijd wel iets meer meters. Tijdens de 
wandelingen worden ook wat lichamelijke oefeningen gedaan. 
Iedereen wandelt vrijwillig en op eigen verantwoording mee. 
Voel jij wel iets voor een uitdagende wandeling? Loop dan gerust een keer 
vrijblijvend mee. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er wordt gestart met 
degenen die aanwezig zijn. Vond je de wandeling bij nader inzien toch wat 
te intensief, dan kun je natuurlijk ook kiezen voor de andere wandelgroep, 
die doen het wat rustigeraan.  
 

Senioren Expo verzet naar mei 2022 
 

De Senioren Expo 2022, die in januari in Veldhoven gehouden zou worden, 
is verzet naar dinsdag 10 mei tot en met zondag 15 mei. Dit in verband met 
de aangescherpte coronamaatregelen. 

 

 
 

 
 

Rectificatie 
 

In de nieuwsbrief van vorige 
maand stond een foutje in het  
interview met Christ Maas, de 
nieuwe coördinator van onze 
activiteitengroepen. 
Christ is geen trainer bij ‘Atledo’  
in Dongen maar bij ‘Scorpio’ in 
Oosterhout. 

 

Uitslag 
RABO CLUB SUPPORT 

2021 
 
 

De uitslag is inmiddels bekend. 
 

SeniorenVereniging Rijen heeft 
dit jaar € 956,06 in ontvangst  
mogen nemen. 
 

Het bestuur wil iedereen die op 
onze vereniging heeft gestemd 
hierbij hartelijk bedanken. 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/digi-inloopcafe
https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/rijen/rijen
https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/rijen/rijen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/wandelen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/wandelgroep-beweegknarren
https://seniorenexpo.nl/


  

 

 
 

 

Johanna van den Burg, een van onze oudste leden 
 

We gingen op bezoek bij Johanna van den Burg.  
Deze krasse dame is al 98 jaar, Ze is daarmee 
een van de oudste leden van onze senioren-
vereniging. Op de voordeur hangt een briefje: 
‘Lang bellen … even wachten! Ben niet zo vlug!’ 
Johanna loopt met een rollator.  
De deur gaat toch vrij snel open, ze vindt het 
leuk dat we langskomen. Eerst een kop koffie, 
natuurlijk met iets lekkers erbij. Wat een warm 
welkom! We zijn benieuwd hoe lang deze 98-
jarige dame al lid is van SV-Rijen: ‘Ik weet het 

niet precies, maar toch al wel vele jaren’, zegt ze na even nadenken. ‘Ik 
woon al meer dan zestig jaar aan de Nassaulaan, vlakbij de Oase, lekker 
makkelijk, want ik heb altijd met plezier aan veel activiteiten deelgenomen’. 
 

Johanna heeft fijne herinneringen aan de leuke uitstapjes. Diverse keren 
heeft ze de Senioren Expo van KBO-Brabant bezocht. Ook aan bingo-
middagen nam ze deel. ‘Met mijn overbuurvrouw ga ik vaak op pad en doen 
we boodschappen’. Ze vertelt met enige spijt in haar stem dat autorijden 
niet meer lukt. Dat heeft ze tot haar 95e kunnen doen. Zwemmen, een 
andere hobby van haar, lukt helaas ook niet meer. Maar met 3 kinderen,  
6 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen hoeft ze zich niet te vervelen. 
 

Hoe ze haar dagen nu vult? ’Ik maak graag een puzzel, ook de puzzels die 
wel eens in de nieuwsbrief staan. En ik speel ook spelletjes op mijn iPad’.  
 

Francesco Beterams, een van onze jongste leden 
 

Een van de jongste leden van SV-Rijen is 
Francesco Beterams, geboren in september 1970 
en nu dus 51 jaar. Ook aan hem stelden we de 
vraag waarom hij bij de SVR lid is geworden en 
hoe hij het ervaart. 
 

‘Humor dat mij gevraagd wordt wat te vertellen 
over de vereniging. Dat geeft toch wel aan dat ik 
kennelijk een drempel over ben gegaan naar een 
nieuwe periode. Mijn oma was tot op hoge leef-
tijd lid van de KBO en genoot van de uitstapjes. 
Nu zijn mijn ouders en schoonmoeder lid van 

SeniorenVereniging Rijen en dus hoor ik wel eens wat. Door zelf vroeg lid te 
worden kan ik de activiteiten goed volgen en wordt de overgang op latere 
leeftijd wat gemakkelijker’.  
 

Op de vraag of hij al aangesloten is bij een van de activiteitengroepen zegt 
Francesco ‘Op dit moment is er nog te weinig tijd om lid te worden van een 
activiteitengroep. Naast mijn werk heb ik een maatschappelijke functie en 
als hobby’s nog scouting en stijldansen. Ik heb overigens al wel gezien waar 
mijn voorkeuren liggen’. 
 

‘Ondersteunende diensten van de SVR heb ik nog niet nodig gehad, maar 
mooi om te weten dat deze er zijn om eventueel in een gesprek met 
anderen naar toe te kunnen verwijzen’. 
 

‘Via de website heb ik mezelf ingeschreven, ik heb vervolgens een aantal 
nieuwsbrieven teruggelezen. De artikelen van het weekblad lees ik vooral 
digitaal op die momenten dat ik daar tijd voor neem. Het zijn leuke be-
richten die een goede indruk geven. Mijn eerste indruk is dat het een 
actieve seniorenvereniging is met veel activiteiten, een goede communica-
tie en die de mogelijkheden schept tot samenzijn voor degenen die dat 
willen. Een compliment aan iedereen die dit mogelijk maakt’. 

 

 
 
 
 

 
 

Bingo vooraf aanmelden 
 

 

Zolang er een beperkt aantal  
bezoekers in de Oase mag van-
wege de coronabeperkingen, is 
vooraf aanmelden voor de bingo-
middagen verplicht. Je kunt dit 
doen bij de gastvrouwen/-heer in 
de Oase. 
De nieuwe datums voor 2022 zijn 
nog niet bekend, maar zullen op 
de website geplaatst worden. Ze 
komen ook in de agenda van de 
papieren nieuwsbrieven te staan. 

 

Naar de film op 2e kerstdag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 2e kerstdag kun je gratis naar 
de film in CC de Boodschap.  
Er wordt dan een speciale kerst-
editie vertoond, incl. hapje en 
drankje. Aanvang 14.00 uur. 
De titel van de film is: 
‘An old fashioned Christmas’. 
 
Let op: 
Aanmelden kan tot 21 december 
via bertha@vipvoorelkaar.nl 
 
Dit is anders dan in de papieren 
nieuwsbrief staat vermeld. De 
wijziging was ons tijdens het 
drukken van de nieuwsbrief he-
laas nog niet bekend. 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bingo
https://ccgr.nl/tickets/


  

 

Foto’s aanleveren, waar moet ik op letten? 
 

Als jouw activiteitengroep een foto wil van een bepaalde activiteit, dan kun 
je altijd een van onze fotografen vragen om foto’s te komen maken. Ook 
voor het laten schrijven van een leuk verslag kun je bij de redactie terecht. 
 

Soms maken leden zelf foto’s van een bijzondere activiteit. Deze foto’s kun 
je voor plaatsing in de nieuwsbrief, op de website of in het weekblad, naar 
de redactie sturen. Gebruik hiervoor het e-mailadres: redactie@sv-rijen.nl 
 

Let bij het zelf maken van foto’s op de volgende punten: 
- zorg dat het onderwerp dat je wilt vastleggen, echt goed scherp op de 
voorgrond staat.  
- als je in je toestel de kwaliteit van het beeld kunt instellen, kies dan voor 
de maximale kwaliteit. 
- stuur altijd het originele bestand door; laat je computer of telefoon de 
beelden niet verkleinen.  
- foto’s alleen als bijlagen via e-mail of WeTransfer naar de redactie sturen, 
nooit via een WhatsApp bericht. 
- plak de foto’s nooit in een tekstdocument. 
- bewerk je foto’s niet zelf; als het nodig is kunnen onze eigen fotografen 
dat doen. 
 

Twijfel je ergens aan of heb je vragen? We horen het graag.  

 
 

 

PUZZEL Filippine, welk woord staat op de rode streepjes?  
 

1.   Afgelaste SVR-activiteit op 17 december.                                               

2.   Wat betekent QR in het woord QR-code? 

3.   Synoniem voor Volontairs. 

4.   Voor- en achternaam van secretaris SV-Rijen. 

5.   Wat betekent V in het woord SV-Rijen? 

6.   Ander woord voor Santé! 

 

     7.  Voor- en achternaam van de coördinator  

           van onze activiteitengroepen. 

     8.   De Oase is een ruimte in de ……... 

     9.   Locatie waar je kunt opstappen op de bus. 

   10.   Eerste maand van 2022. 

   11.   In welke straat vind je Star-shl? 

1: _     _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    X    X    

2: _     _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    X   

3: X     _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    X    

4: _     _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    X   

5: X     _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    X    X    X    

6: _     _    _    _    _    _    _    _    _    _    X   X    X    X    

7: X     _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    X    X    X    

8: _     _    _    _    _    _    _    _    _    X   X    X    X    X    

9:  X     X    _    _    _    _    _    _    _    _    X    X    X    X    

10: X       _    _    _    _    _    _    _    X    X    X    X    X    X    

11:          _    _    _    _    _    _    _    _    _     _    _    _    _    

mailto:redactie@sv-rijen.nl
mailto:redactie@sv-rijen.nl


  

 

Al onze activiteitengroepen in een notendop 
 

Binnen SeniorenVereniging Rijen zijn tientallen groepen bezig met activi-
teiten op het gebied van sport, cultuur, recreatie en educatie. Om deel te 
kunnen nemen aan een activiteitengroep moet je lid te zijn van SV-Rijen en 
je aanmelden bij de groep. Wil je lid worden van een van onze 
activiteitengroepen, maar weet je nog niet wat jou leuk lijkt? Kom gewoon 
een keer kijken of meedoen. Kijk voor uitgebreide informatie op de 
website, of bel de contactpersoon van de activiteitengroep om te vragen of 
er plaats is. 
 

1. Eetclub:  Henk van Opstal, tel: 06 4295 78 00 

2. Biljarten: Adri Jonkers, tel: 06 5157 6389 

3. Bingo: Luuske Weterings, tel: 0161 223 279 

4. Bridgen SVR: Leny van Unen, tel: 06 2827 5751 

5. Bridgen MMBC: Ko Vleugel, tel: 06 1327 2447 

6. Country Linedance: Marian Houtepen, tel: 06 1919 1533 

7. Creatieve Handvaardigheid: Neeltje Willemen, tel: 0161 224 535  

8. Digi-inloopcafé: Kees Bakker, tel: 06 8211 2938 

9. Fietsen: Astrid Boelhouwer, tel: 0161 227 061  

10. Fotografieclub: Christ Maas, tel: 0161 224 165  

11. Kaarten: Piet van Kuijk, tel: 0161 225 271  

12. Jeu de boules: Henny van Oosterhout, tel:  0161 227 939  

13. Koersbal: Joke Aarts, tel: 0161 223 333  

14. Koor: Henny Reinieren, tel: 0161 223 208  

15. Kunstkring: Betty Leenaars, tel: 0161 223 486  

16. Leeskring/boekbespreking: Mia Hesemans, tel: 06 3400 9616  

17. Midgetgolf: Annie Nelemans, tel: 0161 220 888 

18. Nordic walking: Christ Maas tel: 0161 224 165  

19. Pitch & Putt: Jopie Verhees, tel: 06 5712 3795 

20. Quilten: Renata Hoogerwerf, tel: 0161 231 098  

21. Seniorengymnastiek: Colette Hultermans, tel: 0161 222 956  

22. Schilderen/tekenen: Wilhelmien van der Heijden, tel: 06 4344 4217  

23. Schrijfgroep: Zetty Toonen, tel: 0161 225 881  

24. Sjoelen: Frans van Gils, tel: 0161 225 985  

25. Sportgroep 50+: Thea van Sunten, tel: 0161-223 529  

26. Wandelgroep 1: Marius Pruijsen, tel: 0161 223 809  

27. Wandelgroep 2: Frans Jonkers, tel: 0161-231743  
 

De Oase is open van maandag tot en met vrijdag. Tussen 9.00 - 12.00 uur en   
tussen 13.00 – 17.00 uur zijn er diverse activiteitengroepen actief. Wil je 
eens komen kijken wat er te doen is, of wil je meer weten over onze 
seniorenvereniging?  
Onze gastvrouwen/-heer in de Oase staan voor je klaar om al jouw vragen 
te beantwoorden. Kom gerust eens vrijblijvend langs.  
De koffie staat klaar! 

 

Maak kennis met het Oogcafé 

 

Ondanks het slechte weer en de 
coronamaatregelen kwam een 
klein groepje, op vrijdagmiddag 
26 november, bijeen in het oog-
café om te luisteren naar gast-
spreker Maurits Emmen.  
 

De bijeenkomst had een familiair 
en ontspannen karakter. Maurits 
is werkzaam bij Visio, een experti-
secentrum voor slechtziende en 
blinde mensen. Hij legde uit wat 
Visio doet: ondersteuning bieden 
aan blinden en slechtzienden bij 
het leven van een zo zelfstandig 
mogelijk bestaan, samen met de 
mensen om hen heen. Wil jij eens 
kennis maken met het oogcafé? 
Vrijdag 28 januari is de volgende 
bijeenkomst. Je bent van harte 
welkom. 

 

 
 
 

 

De Communicatiegroep van 
SeniorenVereniging Rijen 
 - momenteel bestaande uit 
Wim, Huub, Lenie, Kees en 
Marian - wensen alle lezers 
Prettige Feestdagen en een 
goed 2022. 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/gezellig-samen-eten
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/biljarten
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bingo
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bridgen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bridgen-mmbc
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/country-line-dance
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/creatief-handwerken
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/digi-inloopcafe
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/fietsen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/fotografie
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/kaarten
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/jeu-de-boules
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/koersbal
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/zangkoor-oase
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/kunstkring-rijen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/leeskring-boekbespreking
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/midgetgolf
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/nordic-walking
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/pitch-and-putt
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/quilten
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/gymnastiek
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/schilder-en-tekengroep
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/schrijverijen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/sjoelen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/sportgroep-50-plus
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/wandelen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/wandelgroep-beweegknarren
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/vrije-inloop-de-oase


  

 

Schuldhulpverlening 
 

Als je jouw rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich 
snel opstapelen. Je krijgt aanmaningen, er staat misschien een deur-
waarder op de stoep, je piekert over geld ... Voor inwoners uit Gilze en 
Rijen is er een instantie waar je terecht kunt voor hulp.  
 

Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. In Nederland heeft één 
op de vijf mensen moeite om iedere maand de rekeningen te betalen. De 
kans is groot dat jij mensen kent die zich zorgen maken over geld. Of 
misschien ben je zelf op zoek naar advies.  
 

Vraag om hulp, voordat de situatie uit de hand loopt. De gemeente werkt 
samen met PLANgroep. PLANgroep biedt in combinatie met schuldhulp, 
begeleiding en budgetbeheer aan (bijvoorbeeld bij automatische betaling 
van vaste lasten). De ondersteuning door PLANgroep is gratis.  
 

Je kunt PLANgroep op de volgende manieren bereiken: 
- telefonisch via 088-5004899 
- per e-mail via GR@PLANgroep.nl 
- webloket PLANgroep 
- je kunt binnenlopen bij het Budgetcafé in Rijen 
 

Overzicht bewaren over jouw geldzaken kan soms lastig zijn. Hierover 
praten kan dan helpen, want vragen over geld zijn heel normaal. Je kunt 
hiervoor terecht in het Budgetcafé, gevestigd in het Palet in Rijen. 
 

Waarvoor kan ik terecht? 
In het Budgetcafé kun je terecht met allerlei vragen als het gaat om jouw 
geldzaken. Bijvoorbeeld met het invullen van formulieren voor bijzondere 
bijstand van de gemeente of het aanvragen van toeslagen bij de Belasting-
dienst (onder ander huur- of zorgtoeslag).  
 

Wie helpt mij? 
Je wordt in het Budgetcafé geholpen door een team van professionals en 
vrijwilligers. Zij geven jou tips en bieden jou hulp. Bijvoorbeeld met het in 
orde brengen van jouw administratie. Het advies is gratis. 
 

Waar kan ik terecht en wanneer? 
Het Budgetcafé is gevestigd in het Palet op de Rembrandtlaan 54 in Rijen. 
De openingstijden zijn elke vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Door de coronacrisis is het Budgetcafé uitsluitend op afspraak geopend. 
Voor vragen of om een afspraak te maken, kun je een mail sturen 
naar bertseverens@abg.nl, of bellen met 06-5760 1816. 

 

 

 
 

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 volgende SVR-Nieuwsbrief kun  
je tot 6 januari sturen naar: 
redactie@sv-rijen.nl 
 

Wijziging van je adres, telefoon-
nummer of e-mailadres graag  
sturen naar: 
ledenadministratie@sv-rijen.nl 
of doorgeven aan de gastvrouwen/ 
-heer in de Oase. 
 

Voor overige zaken mail je naar 
secretariaat@sv-rijen.nl of bel 
0161 - 227 197 

 

MMBC naar 
SV-Rijen 
 
 

Met ingang van 1 januari zal de 
Maandagmiddag Bridgeclub 
(MMBC) uit Rijen zich aansluiten 
bij SeniorenVereniging Rijen. 
 

Dat betekent dat SV-Rijen er een 
tweede bridgeclub bij krijgt. 
MMBC speelt op maandagmiddag 
in De Boodschap, Seniorenbridge 
SVR speelt op dinsdagochtend in 
de Oase.  
In de volgende nieuwsbrief volgt 
meer info over deze nieuwe acti-
viteitengroep. 

 

 

Maak veel contacten  

in een tijd van verbinden 

samen op afstand 
 

Geef mensen weer hoop 

ontvang met open armen 

een lichtpuntje zijn  
 

Kijk naar de toekomst 

wereld staat open 

ga er samen voor 
 

Contact jong en oud 

hebben steun aan elkaar 

zo hartverwarmend 
 

Geluksmomentjes 

met familie en vrienden 

fijne feestdagen 

Ingezonden door Rina van Baal 
van ‘SchrijveRijen’ 

https://www.gilzerijen.nl/hulpbijschulden.html
mailto:GR@PLANgroep.nl
https://www.contourdetwern.nl/locaties/budgetcafe-rijen/
mailto:bertseverens@abg.nl
https://www.sv-rijen.nl/files/2021-bestanden/pdf-files/Lijst-van-keuringsartsen-16-3-2021.pdf
mailto:redactie@sv-rijen.nl
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl
mailto:secretariaat@sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bridgen-mmbc

