
  

 

Nummer   2018 

 

Speciale activiteiten: 
 

Woensdag 30 maart 

Algemene ledenvergadering 
Theaterzaal CC de Boodschap 
Aanvang 13:30 uur 

 

Dinsdag 12 april 
Bingomiddag 
14:00 uur, de Oase 
 

Maandag 18 april 

2e Paasdag, 
de Oase is gesloten 
 

 

Dinsdag 10 mei 

Senioren Expo in Veldhoven 

GAAT NIET DOOR  
 

Donderdag 12 mei 

Voorjaarswandeling 
Vertrek 9:30 uur bij De Leemput 

    Nummer 4 2022 

 

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

De volgende papieren Nieuwsbrief 
verschijnt op 26 april 

Carnavalsbingo weer hartstikke gezellig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de laatste dag in februari is het lekker vol in de Oase. Ruim 50 leden 
zijn gekomen om de Carnavalsbingo bij te wonen; de eerste na de op-
heffing van de coronamaatregelen. Er zijn weer veel bekende gezichten te 
herkennen. Bij de deur Nel en haar man Gerrit, en ook Mariet en Riet voor 
de administratie. Luuske en Piet zitten ook weer klaar om de ballen te  
laten rollen en de getallen bekend te maken. 
 

Iedereen zit gezellig te kletsen maar als om 14.00 uur het eerste getal  
bekend wordt gemaakt, is het meteen stil. Tot de pauze drie keer een spel 
met drie rondes. Het loopt op rolletjes en er is slechts één keer een dub-
bele bingo, waardoor er geloot moet worden. Ook éénmaal een valse 
bingo, maar een liedje zingen was niet nodig. Net voor de pauze is er nog 
wel wat rumoer als Piet aangeeft ‘van rechtsboven naar linksonder; een 
kruis’. Als iedereen begrijpt wat de bedoeling is, is het weer rustig. 
 

Als vlak voor de pauze de derde bingokaart helemaal vol is zegt iemand 
dat de man, die net bingo had, afgelopen weekend 60 jaar getrouwd was. 
En die man, Gerrit, is dan weer getrouwd met Nel, dus die gaan even apart 
op de foto. Ieder tafeltje krijgt in de pauze van de gastvrouwen Cor en  
Marianne een bordje met lekkere hapjes. Zonder honger kan het tweede 
gedeelte van de middag worden afgemaakt. 
De volgende bingo is op dinsdagmiddag 12 april, om 14.00 uur in de Oase.                                

Woensdag 27 april 

Koningsdag 
de Oase is gesloten 

https://www.sv-rijen.nl/agenda/algemene-ledenvergadering
https://www.sv-rijen.nl/agenda/bingomiddag
https://www.sv-rijen.nl/agenda/senioren-expo-gaat-niet-door
https://www.sv-rijen.nl/agenda/voorjaarswandeling
https://www.sv-rijen.nl/home
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/carnavalsbingo-weer-hartstikke-gezellig


  

 

 ‘Goede ideeënfonds’  

SeniorenVereniging Rijen mocht 
deze maand een cheque in ont-
vangst nemen namens het ‘Goede 
Ideeënfonds’, een mooi initiatief 
van gemeente Gilze en Rijen, om 
de samenleving een boost te  
geven na de coronacrisis. 
 

Ons ingezonden idee, om de Oase 
op te knappen zodat nog meer 
ouderen elkaar kunnen ont-
moeten en de mensen minder 
eenzaam zullen zijn, werd beloond 
met maar liefst € 12.500,-. Voor-
zitter Truus Noij mocht de cheque 
in ontvangst nemen. 

Vrijwilligersdag met Gerard van Maasakkers 

Vrijdag 11 maart kon de uitgestelde Vrijwilligersdag eindelijk doorgaan. 
Meer dan 100 vrijwilligers van SV-Rijen kwamen bijeen bij ’t Boerke. Na 
ontvangst met koffie en gebak nam iedereen plaats in de zaal voor een 
fantastisch optreden van de Brabantse zanger Gerard van Maasakkers.  
 

Voorzitter Truus Noij bedankte eerst alle vrijwilligers voor hun werk dat ze 
belangeloos voor de SVR hebben gedaan: ‘Jullie zijn de pijlers, de drijven-
de kracht waarop onze seniorenvereniging draait. Na twee jaar corona, 
waarin we hebben geleefd zonder franje, is het tijd om vanmiddag te gaan  
genieten van de mooie liedjes van Gerard. Deze middag praten we alleen 
nog maar Brabants.’ 
  

Gerard zong en speelde veel mooie, herkenbare, soms ontroerende num-
mers in Brabants dialect. De gezellige middag werd afgesloten met een 
heerlijk koud en warm buffet, waarna iedereen tevreden naar huis ging. 
 

Workshop Staphorster Stipwerk was een leuke ervaring 

Onder leiding van Marian van Kessel werden in februari twee workshops 
gegeven in de Oase. Daarbij kon kennis gemaakt worden met het Stap-
horster Stipwerk, dat tot het Nationaal Cultureel en Immaterieel Erfgoed 
behoort. Omdat de klederdracht binnen 50 jaar zal verdwijnen, is het goed 
om de techniek van het Stipwerk te behouden.  
 

Na een eerste oefening op zwart papier, mochten de cursisten een zwarte 
tas te bedrukken. Twee mensen die de workshop al eerder volgden maak-
ten een kleurrijke schort. Er zijn bijzonder mooie creaties gemaakt. Tijdens 
de tweede workshop mocht iedereen een porseleinen bordje bestippen, 
met heel andere verf en techniek dan het voorgaande.  
 

Alle deelnemers waren lovend over deze workshops. Enkele cursisten  
willen zelfs doorgaan met het Staphorster Stipwerk.  

 

Musicalkleding maken, 
iets voor jou? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Babs Levens is eigenaar van  
Theaterschool Babzz. Zij heeft ge-
vraagd of er bij SV-Rijen leden zijn 
die een beetje handig zijn met 
naald en draad, of met een naai-
machine overweg kunnen.  
 

Er is namelijk weer nieuwe kleding 
nodig voor een voorstelling in 
2023. Babs zoekt nu mensen die 
het leuk vinden om die nieuwe 
kostuums voor hun te maken.  
 

SV-Rijen zou hier eventueel een 
nieuwe activiteitengroep van kun-
nen maken als er belangstelling 
voor is. Lijkt het jou leuk?  
Mail dan naar Hanneke Thielen:  
hannekethielen@sv-rijen.nl 
Bellen kan ook: 06 - 2870 8286. 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/cheque-goede-ideeenfonds-voor-sv-rijen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/cheque-goede-ideeenfonds-voor-sv-rijen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/dikke-dankjewel-voor-onze-vrijwilligers
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/staphorster-stipwerk-in-de-oase
mailto:hannekethielen@sv-rijen.nl


  

 

 
 

 

Spoorzone Rijen: een ‘verbinder’ of een barrière? 
 

Een vertegenwoordiger van SeniorenVereniging Rijen heeft eind januari de 
verdiepingsgesprekken over de Stationsomgeving bijgewoond. 
Deze gesprekken waren op zich verhelderend, maar de verkregen 
informatie heeft ons zeker niet gerustgesteld. Als SV-Rijen hebben we 
daarom een uitgebreide brief geschreven naar alle Raadsleden. 
 

Omdat er al zoveel gezegd en geschreven is over de Spoorzone in Rijen, 
en dan vooral over de auto-te-gast-tunnel, willen we het hier kort houden.  
Wij maken ons zeer ernstige zorgen over de veiligheid en toegankelijkheid 
c.q. bruikbaarheid voor diverse doelgroepen. 
 

De auto-te-gast-tunnel is relatief smal en in ieder geval steil. Op de rijbaan 
komen fietsen, e-bikes, scootmobielen, scooters, bromfietsen, motoren, 
auto’s en wat we allemaal nog meer hebben, elkaar tegen. Het zou veilig 
moeten zijn als iedereen zich aan een maximum snelheid houdt van 30 km 
per uur, maar waar gebeurt dat in Rijen? 
 

Voetgangers die niet zo mobiel zijn, rolstoelers of scootmobielrijders die 
het iets te spannend vinden op de rijbaan, zijn aangewezen op de ‘langzaam 
verkeer route’. Die gaat via twee liften, die beheerd worden door Prorail.  
Of de liften goed toegankelijk zijn voor rolstoelen of scootmobielen kon 
niemand ons met zekerheid zeggen. Net zo min kon er iets gezegd worden 
over de bedrijfszekerheid van de liften. Prorail zegt zelfs op hun eigen 
website dat het niet altijd mogelijk is om kapotte liften binnen redelijke tijd 
weer gebruiksklaar te hebben. Daar sta je dan als je vanuit Rijen-Zuid op 
bezoek wilt in Rijen-Centrum, of omgekeerd.  
 

De hoogte van de brandweerauto schijnt ook een reden te zijn voor deze 
vorm van tunnel. Typisch dat, volgens omwonenden, de brandweerauto pas 
de laatste maanden gebruik maakt van de overgang en daarvoor nooit.  
 

Door die brief aan de Raadsleden te sturen, willen we een dringende 
oproep doen om het raadsbesluit over de auto-te-gast-tunnel te her-
overwegen. ‘Ben er voor alle bewoners zodat echt iedereen profijt kan 
hebben van de tunnel’.             Truus Noij voorzitter SeniorenVereniging Rijen. 
 
 

 
 
 
 

 
Het leukste dagje uit gaat HELAAS NIET DOOR! 
 

Zoals eerder aangekondigd, was de jaarlijkse Senioren Expo in Veldhoven 
verplaatst van januari naar mei. Van dinsdag 10 mei tot en met zondag  
15 mei zou deze leuke seniorenbeurs voor de 19e keer gehouden worden 
in het NH Conferentiecentrum Koningshof in Veldhoven. 
 

De Senioren Expo is een complete huishoudbeurs voor de 50-plusser, met 
ruim 150 stands. Je vindt er alles over sfeervol wonen en leven, reizen, 
gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. Onder het genot van een 
hapje en een drankje kun je in een sfeervolle ambiance genieten van leuke 
optredens van diverse bands, orkesten, koren en artiesten. Maar ... 
 

KBO-Brabant liet ons zojuist weten, dat te weinig standhouders zich hebben 
aangemeld voor deelname. Daarom hebben ze moeten besluiten om de 
Senioren Expo te annuleren.  
De busreis naar Veldhoven op 10 mei gaat dus HELAAS NIET DOOR! 
Het aanmelden voor deze busreis stond gepland op vrijdag 22 april. 
Dit  komt hiermee dus ook te vervallen. 
 

De Senioren Expo zal nu gehouden worden van 17 t/m 22 januari 2023.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Archieffoto:  
 

Gezelligheid tijdens de Senioren 
Expo in 2020.   

 

Donderdag 12 mei 

Lentewandeling 
 

De lente is officieel begonnen. 
Frans Jonkers en Willem Post 
staan te popelen om met jullie de 
natuur in te gaan voor de jaarlijkse  
SVR-voorjaarswandeling. 
 

Tijdens een wandeling van twee 
uur zullen onze gidsen jullie alles 
vertellen over de veranderingen 
die in het voorjaar in het bos 
plaatsvinden. 
 

Het duurt nog even, maar noteer 
deze datum alvast in je agenda. 

https://www.sv-rijen.nl/agenda/senioren-expo-veldhoven
https://www.sv-rijen.nl/agenda/voorjaarswandeling


  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

LET OP! 
 

Artikelen, ideeën en foto’s voor  
de volgende SVR-Nieuwsbrief kun  
je tot 7 april 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 alle overige zaken mail je  
naar secretariaat@sv-rijen.nl  
of bel 0161 - 227 197 

 
 Wordt ‘Koken voor mannen’ nieuwe activiteitengroep? 

 

De workshop ‘koken voor mannen’ uit het cursusboekje 2021-2022 was 
een groot succes! De ‘Huiskamer’ van CC de Boodschap werd op Valen-
tijnsdag omgetoverd tot een romantische eetkamer, compleet met rood-
witte hartjes, ballonnen en mooie tafeldecoraties. Die versieringen waren 
voor deze gelegenheid speciaal gemaakt door de dames van de huis-
houdelijke dienst, die niet alleen goed kunnen poetsen, maar ook sfeer 
kunnen creëren. 
 

Mark Beerens was het hoofd van de kookbrigade. Onder zijn leiding leer-
den zes leerling koks de kneepjes van het vak. En er zat behoorlijk druk 
achter want er werd gekookt voor hun dames, die later op de avond  
zouden aanschuiven om al dat lekkers te keuren. Er was soms een gevecht 
met de kookplaat, die onverwacht zichzelf uitschakelde, maar dat was  
helemaal niet aan het eindresultaat te merken. 
 

De Valentijns (de dames) waren verbaasd hoe rustig en relaxed het er in 
de keuken aan toeging. Zelfs voor de afwas was geen extra hulp nodig. 
Het werd een heel gezellige avond, waarin het idee geopperd werd om 
misschien één keer per maand als mannenkookclub verder te gaan.  
 

Als er voldoende belangstelling voor bestaat willen we een nieuwe  
activiteitengroep oprichten, speciaal voor de heren binnen de vereniging: 
‘Koken voor mannen’. Interesse? Meld je dan aan bij Wil Simons: 
e-mail: cursussen@sv-rijen.nl of bel 06 - 2928 4548. 
 

Verzekerd bij VGZ? Contributie retour  

 

Leden van SV-Rijen, die naast een basisverzekering ook een collectieve 
aanvullende verzekering hebben lopen via VGZ, kunnen hun contributie 
van SV-Rijen 2021 én 2022 retour krijgen. Op de website van KBO-Brabant 
staat hoe je dat kunt regelen. Je kunt een digitaal formulier op de website 
van KBO-Brabant invullen, maar je kunt ook bellen naar 073 - 64 440 66.  
 

Wlz: Wet langdurige zorg 
 

De afkorting Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is bedoeld voor 
mensen die continue zorg nodig hebben, thuis of in een Wlz-instelling  
zoals een verpleeghuis, instelling voor mensen met een handicap of een  
ggz-instelling. Als een van de partners wordt opgenomen, bijvoorbeeld in 
een verpleeghuis, kan het voor de achterblijvende partner verstandig zijn 
om advies in te winnen bij een vrijwilliger van het Wlz-team van KBO-
Brabant: wat te doen met de AOW, kiezen voor een alleenstaanden- of 
een gehuwden-AOW? De hogere alleenstaanden-AOW lijkt aantrekkelijk, 
maar kan grote nadelige financiële gevolgen hebben. De vrijwilligers van 
het Wlz-team kunnen precies uitzoeken wat in de betreffende situatie de 
juiste keuze is. Er zijn al diverse financiële rampen voorkomen en zelfs  
teruggedraaid dankzij deze Wlz-adviseurs.  
 

Ben jij geïnteresseerd in een gesprek en advies, dan kun je bellen met 
KBO-Brabant: 073 - 644 40 66. Jouw naam en telefoonnummer worden 
dan genoteerd. Iemand van het Wlz-team neemt daarna contact met jou 
op. Het uitbrengen van een advies vergt doorgaans twee bezoeken en kost  
in totaal € 25,- per adres. 

https://sv-rijen.nl/info-en-advies/onze-vrijwillige-ouderenadviseurs-voas
https://sv-rijen.nl/info-en-advies/onafhankelijke-clientondersteuners-wmo
https://sv-rijen.nl/info-en-advies/onafhankelijke-clientondersteuners-wmo
https://sv-rijen.nl/info-en-advies/belastinginvullers
https://www.sv-rijen.nl/files/2022-bestanden/pdf-files/Lijst-van-keuringsartsen-per-3-2-2022.pdf
mailto:redactie@sv-rijen.nl
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl
mailto:secretariaat@sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/files/2021-bestanden/pdf-files/20210713_cursusboekje_2021-2022_definitiefLankhorst.pdf
https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2021/
https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2022/
https://www.kbo-brabant.nl/wlz-adviseurs/

