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Speciale activiteiten:
vrijdag 29 april
Inschrijven high tea +
Inschrijven busreis Floriade
10:00 uur, de Oase
vrijdag 29 april
Digi-inloopcafé
13:30 uur, de Oase
donderdag 5 mei
De Oase is vandaag gesloten
vrijdag 6 mei
High tea, 13:00 uur, de Oase
donderdag 12 mei
Voorjaarswandeling
Vertrek 9:30 uur bij De Leemput
donderdag 19 mei
Busreis Floriade Expo Almere
Vertrek 9:00 uur vanaf de Oase
vrijdag 20 mei
Digi-inloopcafé
13:30 uur, de Oase
dinsdag 24 mei
Bingo, 14:00 uur, de Oase

Koningsdag
woensdag 27 april
de Oase is gesloten
Deze Nieuwsbrief is ook te vinden
op www.sv-rijen.nl
De volgende papieren Nieuwsbrief
verschijnt op 24 mei

Ed Balkenende, nieuw bestuurslid sociaal domein
Ed Balkenende is ons nieuwe bestuurslid
met het sociaal domein in zijn portefeuille.
Ed is tijdens de algemene ledenvergadering
op 30 maart benoemd als opvolger van
Adriaan Brouwers. Adriaan was na negen
jaar aftredend bestuurslid en om die reden
statutair niet meer herkiesbaar.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat Ed dit
op een voortreffelijke wijze kan invullen. Hij
is jaren secretaris geweest van de adviesraad sociaal domein in onze gemeente en
had ook de Wmo, vrijwilligers en ouderen
als aandachtsgebied. Tevens was hij een
aantal jaren mantelzorger voor zijn partner. We kunnen dus wel zeggen
dat het sociaal domein hem niet onbekend is. Sommigen kennen Ed
misschien nog wel als medewerker van ‘de Wegwijzer’.
SV-Rijen wil graag van zijn kennis en expertise gebruikmaken. Zeker als het
gaat over Wmo-zaken, waar veel van onze senioren mee te maken hebben
of krijgen. Ed zal de coördinatie van de VOA’s, cliëntondersteuners en de
belastinginvullers op zich nemen. Daarnaast is hij lid van het Seniorenplatform gemeente Gilze en Rijen. Best wel een uitgebreide taak dus. Ed
kan daarbij voorlopig nog rekenen op steun van zijn voorganger Adriaan.
Ed is 71 jaar, geboren en getogen in Den Haag. Hij heeft vele jaren gewerkt
bij Rijkswaterstaat als Senior adviseur inkoop. Sinds 2000 woont Ed in
Rijen. Door deel te nemen aan de bridgeclub en lid te worden van de
adviesraad sociaal domein, voelde hij zich al snel thuis in Rijen.
Wij wensen Ed een mooie en succesvolle tijd toe als bestuurslid van
SeniorenVereniging Rijen.

De Oase blijft de hele zomer open!
Ieder jaar waren De Boodschap en de Oase tijdens de zomervakantie
enkele weken gesloten. We zijn blij jullie te kunnen mededelen dat De
Boodschap, de bibliotheek én de Oase deze hele zomer geopend zullen
blijven. De activiteiten in de Oase kunnen dus gewoon doorgaan.
Geen verplichte zomerstop meer. Maak daar gebruik van!

Recht op energietoeslag?
De energiekosten zijn enorm
gestegen, waardoor het moeilijk
kan zijn om de energierekening te
betalen. De energietoeslag bedraagt eenmalig € 800,- per huishouden en is bedoeld voor alle
inwoners met een laag inkomen.
Ontvang jij een bijstandsuitkering
en/of minimaregeling van de
gemeente? Dan is het bedrag op
14 april al automatisch aan jou
overgemaakt.
Krijg jij geen bijstandsuitkering of
minimaregeling, maar heb je wel
een laag inkomen, dan kun je de
energietoeslag zelf aanvragen:
tel: 14 0161, of kijk online:
www.gilzerijen.nl/energietoeslag

Woensdag 11 mei

DVG: ‘Kom en Ontmoet’
Kerngroep Dementie Vriendelijke
Gemeente (DVG) organiseert op
woensdag 11 mei van 19.00 tot
21.30 uur een bijeenkomst bij
lunchroom ‘Smaak’.
Catrien Aarnoudse bespreekt met
de aanwezigen het onderwerp:
‘Hoe verwerkt iemand met
dementie prikkels en hoe kan ik
hiermee omgaan’. Gratis toegang.
Je krijgt ook een gratis kopje
koffie, een drankje en een snack.

Expositie in de Oase

Twee keer per jaar wisselt de
expositie in de Oase. Sinds kort
hangen er nieuwe schilderijen,
geschilderd door ons eigen SVRlid Bob van de Roer. Heb jij ze al
bewonderd?

Volle zaal bij de Algemene ledenvergadering

Maar liefst 85 leden zijn woensdag 30 maart naar De Boodschap gekomen
voor de algemene ledenvergadering. Voorzitter Truus Noij sprak een
welkomstwoordje. Iedereen is blij dat we elkaar na de lange coronaperiode weer kunnen ontmoeten.
Ingrid Scheifes, vicevoorzitter en tevens bestuurslid visie + beleid, werd
herkozen. Adriaan Brouwers neemt na de maximale termijn van negen
jaar afscheid als bestuurslid. Elly Teune (bestuurslid van KBO-Brabant) was
naar Rijen gekomen om Adriaan te bedanken voor zijn jarenlange inzet.
Ze refereerde aan verschillende zaken binnen het sociaal domein waarbij
Adriaan betrokken is geweest: bestuurslid van de SVR, lid van het
Seniorenplatform en de Kring. Samen met Jeanne de Hoon oprichter van
VoorMekaar en kartrekker bij de Cliëntondersteuners Wmo.
Adriaan heeft al die jaren heel veel
voor ons gedaan, had altijd een luisterend oor en bij vragen stond de deur
altijd open. Zeer vereerd ontving hij,
uit handen van Elly Teune, een welverdiende onderscheiding van verdienste: een mooie zilveren KBOspeld met goud.
Tenslotte nam Adriaan zelf nog het
woord. Behalve wat er al gezegd was
en volgens hem dus niet herhaald
hoefde te worden, vertelde hij dat in
2005 alle dagopvang wegbezuinigd werd. ‘VoorMekaar bleek een noodzakelijk aanvulling. Samen met Vita is dit gelukt. De negen jaren zijn snel
voorbij gegaan. Nu is het tijd voor nieuwe mensen met een frisse blik’,
aldus Adriaan.
Ed Balkenende werd unaniem gekozen als nieuw bestuurslid en zal als
coördinator sociaal domein de opvolger worden van Adriaan.
Vervolgens werden de overige agendapunten afgewerkt. Het jaarverslag
werd vastgesteld, evenals de jaarrekening die door penningmeester
Charles Verhoosel uitgebreid en deskundig werd toegelicht.
Het bestuur werd unaniem decharge verleend door de algemene ledenvergadering. De contributie blijft hetzelfde, €25,00.
De verdere invulling van het beleidsplan 2020-2025 heeft vanwege de
coronapandemie stil gelegen, maar zal gauw worden opgepakt.
De vergadering werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het
genot van een hapje en een drankje.

Donderdag 12 mei

Lentewandeling
Donderdagochtend 12 mei staan
onze natuurgidsen Frans Jonkers
en Willem Post klaar om met jullie
een wandeling te maken door de
prachtige bossen rondom Surae.
Frans en Willem zullen jullie alles
kunnen vertellen over wat er in
het bos allemaal verandert in dit
mooie jaargetijde, de lente.
Ga jij ook met ons mee? Haal dan
je wandelschoenen uit de kast en
kom donderdag 12 mei naar de
ingang van de Leemput. Om 9.30
uur vertrekt de groep wandelaars.
Je hoeft jezelf niet vooraf aan te
melden. Na afloop van de ongeveer twee uur durende wandeling
is er gelegenheid om nog iets te
drinken bij de Leemput.

Sjoelen met Sport 50+

Vrijdag 6 mei

Zin in een high tea?
Op vrijdag 6 mei organiseren we in de Oase
van 13.00 tot 16.00 uur een gezellige en
lekkere high tea. Je moet wel vooraf inschrijven. Dat kan vanaf vrijdag 29 april
vanaf 10.00 uur bij onze gastvrouwen/-heer
in de Oase. Eerdere aanmeldingen worden
niet in behandeling genomen.
De kosten bedragen € 12,50 per persoon,
vooraf te voldoen bij de inschrijving.
Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers.
Vol = vol!

Donderdag 19 mei

Busreis naar Floriade Expo in Almere
Ga met ons mee naar de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo
2022. Het thema is ‘Growing Green Cities’. In het 60 hectare grote
Floriade-park ontdek je groene oplossingen van innovators uit binnen- en
buitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken op het
gebied van groen, voeding, gezondheid en energie. Floriade Expo vindt
slechts één keer in de 10 jaar plaats, dus mis het niet!
Donderdag 19 mei vertrekken we om 9.00 uur met de bus vanaf de Oase
richting Almere. De kosten voor deze dag bedragen € 73,00 per persoon.
Voor deze prijs krijg je behalve een entreekaart Floriade Expo (incl. enkele
reis kabelbaan) ook koffie/thee met gebak op de heenreis en op de
terugweg een heerlijk 3-gangen diner.
Rond 20.30 uur zullen we weer in terug zijn.
Inschrijven voor deze busreis kan uitsluitend op
vrijdag 29 april tussen 10.00 en 12.00 uur in de
Oase, op vertoon van je KBO-pasje. Ook dien je
bij het inschrijven ter plaatse een eenmalige
machtiging af te geven voor het inschrijfgeld.
Je kunt voor maximaal twee personen inschrijven.

We mogen weer, dus we gaan ervoor!

Dagtocht of meerdaagse reis. Ga jij met ons mee?
Dagtochten:
Woensdag 22 juni: Fietstocht.
Donderdag 30 juni: Busreis Veluws Zandsculpturen festijn in Garderen.
Meer informatie hierover staat al op de website en/of kun je in de
volgende nieuwsbrief lezen.

Meerdaagse reis:
Vrijdag 1 april stond de Oase vol
met sjoelbakken. Het was echter
geen 1 april-grap. Sportgroep 50+
organiseert af en toe een andere
activiteit voor haar leden. Ze lieten
de sportschoenen een keer thuis
en gingen een paar uur sjoelen.
Rinus Haast mocht uiteindelijk de
wisseltrofee mee naar huis nemen.
Het was een geslaagde en supergezellige dag.

Ook willen we graag inventariseren of jullie interesse hebben in een leuke
meerdaagse reis. De werkgroep speciale activiteiten wil bij voldoende
animo kijken naar de mogelijkheid om, bijvoorbeeld in september, een
groepsreisje te organiseren naar Friesland, Duitsland of Oostenrijk, inclusief
ontbijt, diner en excursies.
Lijkt het jou leuk om mee te gaan? Geef dat dan vóór 31 mei door aan:
Hanneke Thielen: tel.nr. 06 - 2870 8286, e-mail: hannekethielen@sv-rijen.nl

Géén Senioren Expo in mei
De Senioren Expo in Veldhoven is door KBO-Brabant helaas geannuleerd.
De geplande busreis op 10 mei gaat dus niet door.

NIEUW: Stoelyoga
De nieuwe activiteitengroep Stoelyoga gaat bij voldoende deelnemers al in mei van start. Het is
de meest laagdrempelige vorm van
yoga; een rustige bewegingsvorm,
voor iedereen haalbaar, ongeacht
leeftijd, omvang, lenigheid of
conditie. Docente Kristel Fransen
heeft zich extra verdiept in de
voordelen ervan bij artritis en
reumaklachten. Voor € 75,- kun je
meedoen aan 13 lessen, één les in
de twee weken, op woensdag van
11-12 uur. Opgeven kan bij:
Wil Simons: tel: 06 - 2928 4548 of
mail naar cursussen@sv-rijen.nl

Advies of begeleiding nodig?

Nieuwe voorzitter Seniorenbridgeclub
Na een lange coronaperiode
zijn we in maart weer gestart
met bridgen.
De leden vonden het heel fijn
om elkaar weer te ontmoeten
en uiteraard te kunnen bridgen. Zoals bij veel mensen
bekend, is Berry van Nistelrooy helaas overleden. Hij
was jarenlang onze geliefde
Secretaris Leny van Unen bedankt aftredend
voorzitter en heeft dat met
voorzitter Jan van Brummelen.
ontzettend veel inzet gedaan.
Gedurende de ziekte van Berry heeft Jan van Brummelen, naast zijn taak
als penningmeester, ook de taak als voorzitter op zich genomen.
Na 18 jaar in het bestuur te hebben gezeten, geeft Jan het stokje nu over
aan Antoinette van Brummelen. Ongetwijfeld zal zij deze taak met volle
inzet uitvoeren. Daarbij zal ze zich vooral richten op het gezelligheidsaspect, want bij onze bridgeclub is gezelligheid troef!
Een verslag van de Paasdrive op 19 april vind je op de website.
Ingezonden door Leny van Unen, secretaris Seniorenbridgeclub SVR

De Leeskringen bestaan 20 jaar!

Onze VOA’s helpen en adviseren je.
Bel 06 - 2454 4071
Hulp nodig bij aanvraag van een
Wmo-voorziening?
Bel 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.

Contactgegevens
Artikelen, ideeën en foto’s voor
de volgende SVR-Nieuwsbrief kun
je tot 5 mei sturen naar:
redactie@sv-rijen.nl
Wijziging van je adres, telefoonnummer of e-mailadres doorgeven
aan de gastvrouwen/-heer in de
Oase, of mailen naar:
ledenadministratie@sv-rijen.nl
Voor alle overige zaken mail je
naar: secretariaat@sv-rijen.nl
of bel naar 0161 - 227 197

20 Jaar geleden werd de Leeskring opgericht door Joke Aarts en Riek
Dikker. Er was zoveel belangstelling dat er een tweede Kring bij moest
komen. Wat hebben we veel gelezen! 197 boeken samen in twee Kringen.
We bespreken auteurs, inhoud van een boek, schrijfstijl en nog veel meer.
Vaak met verrassende conclusies.
Dat er behoefte aan is, blijkt uit het feit dat veel leden al jarenlang lid zijn.
Naast de boekbesprekingen ondernemen we samen ook een aantal
andere activiteiten. We gaan naar lezingen van auteurs of naar films over
gelezen boeken. We hebben ook de Loc Hal in Tilburg bezocht.
Nu we 20 jaar bestaan, hebben we dat op 7 april al een klein beetje
gevierd. Daarnaast willen we binnenkort nog een nieuwe, gezamenlijke
activiteit plannen. We zijn nog op zoek naar iets leuks!
Houd jij ook van lezen? Er zijn enkele plaatsen vrijgekomen bij Leeskring 2.
Je bent van harte welkom om donderdagochtend 12 mei of 19 mei
vrijblijvend te komen kijken bij één van onze leeskringen.
Ingezonden door Toos Jansen, voorzitter Leeskring SVR

