
  

 

Nummer   2018 

 

Speciale activiteiten: 
 

 
 
 

Maandag 6 juni, 2e Pinksterdag 
De Oase is gesloten 
 

Vrijdag 10 juni 
Inschrijven busreis naar  
Garderen/Veluwe 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
 

Vrijdag 10 juni 
Inschrijven voor Carwash Rijen 
10:00 - 12:00 uur, de Oase 
 

Dinsdag 14 juni 
Excursie Car Wash Rijen 
10:00 uur, Europalaan 11 
 

Woensdag 22 juni 
Fietstocht naar het verleden 
Vertrek 10:00 uur bij de Oase 
 

Donderdag 30 juni 
Busreis Garderen/Veluwe 
Vertrek 08:15 uur bij de Oase 
 

Dinsdag 5 juli 
Bingo 14:00 uur, de Oase 
 

Vrijdag 24 juni en 1, 15 en 29 juli 
Digitale Zomersnacks  
10:00 uur, de Oase 
 
 

    Nummer 6 2022 

 

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

De volgende ONS en papieren 
Nieuwsbrief verschijnt op 26 juli 

 

Afscheid van twee cliëntondersteuners/VOA’s 
 

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven, maar soms kun je 
wel wat hulp gebruiken als het lichamelijk of mentaal niet meer zo goed 
lukt. Voor die mensen staat een team van speciaal opgeleide adviseurs en 
begeleiders klaar die graag willen helpen.  
 

Twee van hen, Sylvia Raaijmakers en Henny Selbach, namen op 25 april 
afscheid als onafhankelijke cliëntondersteuners Wmo (Wet maat-
schappelijke ondersteuning) en als VOA’s (Vrijwillige Ouderenadviseurs). 
 

Sylvia Raaijmakers was de allereerste  
cliëntondersteuner die door SV-Rijen 
werd benaderd. Zij had een achtergrond 
als ambtenaar van de sociale dienst in 
Breda. Vanaf het prille begin heeft Sylvia 
de cliëntondersteuning in onze gemeente 
mee vorm gegeven. Als zodanig had zij 
ook zitting in het Seniorenplatform. Vele 
jaren heeft ze als eerste contactpersoon 
in Rijen en Molenschot burgers met een 
melding voor de Wmo te woord gestaan. 

Sylvia begeleidde een groot aantal cliënten en wees ook veel mensen de 
weg naar een van onze andere cliëntondersteuners/VOA’s. In de corona-
tijd, toen persoonlijk contact moeilijk was, zijn veel hulpvragers met haar 
telefonische adviezen geholpen.  
 

Henny Selbach is de tweede persoon die 
het team gaat verlaten. Henny heeft tot 
zijn pensionering gewerkt bij de afdeling 
Sociale zaken bij gemeente Gilze en Rijen. 
Als vrijwillig ouderenadviseur adviseerde 
hij senioren bij allerlei vragen op het ge-
bied van zorg, welzijn, administratie, for-
mulieren en nalatenschap en ondersteun-
de hij ouderen bij hun gesprekken met de 
gemeente over een Wmo-voorziening.  
Sylvia en Henny hebben hun taak jaren-

lang met volle inzet uitgevoerd, maar vinden het nu tijd om het stokje 
over te dragen. Ben Robbers en Lenie Schuermans zullen binnenkort het 
team gaan versterken. 

Let op: In juni zal er géén ONS en 
géén SVR-nieuwsbrief verspreid  
worden. 

https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/inschrijven-voor-busreis-garderenveluwe
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/inschrijven-voor-busreis-garderenveluwe
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/inschrijven-voor-excursie-carwash-rijen
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/excursie-carwash-rijen
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/fietstocht
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/busreis-zandsculpturen-garderen
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/bingo-juli
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/zomersnacks-potje-nostalgie
http://www.sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onafhankelijke-clientondersteuners-wmo
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onze-vrijwillige-ouderenadviseurs-voas


  

 

  

ANWB Automaatje Rijen  
 

ANWB AutoMaatje is een ver-
voersservice waarbij vrijwilligers 
minder mobiele plaatsgenoten op 
verzoek vervoeren. Het is een aan-
vulling op de bestaande vervoers-
diensten. ANWB AutoMaatje is 
ingezet als middel om inwoners 
langer te laten deelnemen aan het 
maatschappelijke en sociale leven.  

 

Het vervoer beperkt zich niet tot 
een bezoek aan ziekenhuis, arts 
of fysiotherapeut. Je schakelt 
ANWB AutoMaatje ook gewoon 
in voor leuke uitjes zoals een be-
zoekje afleggen, naar de kapper 
gaan of gezellig winkelen. 
Aanmelden voor ANWB Auto-
Maatje is gratis. Je betaalt alleen 
een kleine onkostenvergoeding 
van € 0,35 per kilometer en de 
eventuele parkeerkosten.  
Graag 2 dagen vooraf reserveren. 
Bel hiervoor op maandag-
woensdag-vrijdag tussen 9.30 en 
12.00 uur naar: 06 - 2131 2756. 
 

Sportgroep 50+ vierde 35-jarig jubileum 

Lang was uitgekeken naar de viering van dit jubileum, dat eigenlijk in 2021 
gevierd zou worden. Door de pandemie werd dit steeds uitgesteld, maar 
op woensdag 4 mei was het zover. Om het sportieve karakter van de 
groep tot uiting te laten komen, werd De Leemput als locatie gekozen. 
 

‘s Morgens werden de sporters, voormalige docenten, sportcoaches en 
een delegatie van het bestuur van de SVR, ontvangen met koffie/thee en 
een lekkere appelflap. Voorzitter André Aarsman vertelde in zijn toespraak 
hoe Sportgroep 50+ 35 jaar geleden opgericht werd en hoe de afgelopen 
35 jaar verlopen zijn, de verhuizing van de Margriethal naar Den Butter en 
het afscheid van de twee docenten eind 2019. Ook vertelde hij over het  
sociale karakter van de groep. Daarna werden twee spellen bingo  
gespeeld. Er werd enthousiast meegedaan en er heerste een goede sfeer. 
 

Na de lunch kon gekozen worden voor midgetgolf of jeu de boules. Moe 
en voldaan kwamen alle leden na afloop op het terras bij elkaar om nog 
een drankje te nuttigen en na te praten over de gezellige dag. Met dank 
aan de feestcommissie en de vrijwilligers van De Leemput, en ook zeker 
aan alle deelnemers.  Ingezonden door Thea van Sunten 
 

Eind goed, al goed! 

Nieuwe huurovereenkomst voor de Oase  
 

SeniorenVereniging Rijen was al enkele jaren in overleg met CC de Bood-
schap over een nieuwe huurovereenkomst voor de Oase. Vanwege een 
meningsverschil over de bedrijfsvoering van de bar duurde het erg lang. 
 

‘Om de vereniging financieel gezond te houden, zijn de barinkomsten voor 
de SVR onontbeerlijk. Na bemiddeling van de gemeente zijn we tot een 
overeenkomst gekomen en kwam de huurovereenkomst weer terug op de 
agenda’, aldus voorzitter Truus Noij. ‘De Oase is voor SV-Rijen overdag een 
‘huiskamer’, maar kan ’s avonds door CC de Boodschap aan anderen ver-
huurd worden. Dat maakte het allemaal niet eenvoudiger tijdens de be-
sprekingen. Daarnaast lopen de doelstellingen van CC de Boodschap en de 
SVR ook niet altijd gelijk. Zie dat maar eens samen te voegen tot een  
goede overeenkomst voor beide partijen’. 
 

Het heeft lang geduurd, maar in goed, constructief overleg met Michael 
Rijken, operationeel manager van CC de Boodschap, is het nu eindelijk 
gelukt. Op donderdag 14 april is een nieuwe huurovereenkomst getekend 
waar beide partijen zich goed in kunnen vinden.  
Eind goed, al goed! 

 

Michael, Truus en Ingrid tijdens 
het ondertekenen van het huur-
contract voor de Oase. 

 
 
 

Donderdag 16 juni  

Cabaret ‘The Blue Stars’  
 

Kerngroep DementieVriendelijke 
Gemeente (DVG) bestaat 5 jaar. 
Daarom treedt cabaretgroep 
‘The Blue Stars’ op in De Schakel 
met de voorstelling ’Voor ik het 
Vergeet’. Aanvang 19.30 uur.  
Toegangskaarten kun je kopen bij 
CC de Boodschap à € 12,50 pp. 
Meer info: tel. 0161 - 224 314. 

https://www.vipvoorelkaar.nl/automaatje-1
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/onvergetelijke-jubileumdag-sportgroep-50
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/sportgroep-50-plus
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/sportclub-50-nam-afscheid-van-docenten
https://www.thebluestars.nl/blue-stars/


  

 

 
 

 

 

Woensdag 22 juni 

Fietstocht naar het verleden 
 

Vanaf de Oase fietsen we door de 
mooie natuur en komen aan bij 
het Brabants Museum ‘Oud 
Oosterhout’. Daar krijgen we een 
rondleiding door een gids die ons 
meeneemt door het museumpark 
met 250 miniaturen, een Vlaamse 
schuur met oude ambachten, het 
Abrahamorgel, een voormalige 
droogloods met oude voertuigen, 
een binnenmuseum met een 

traditionele woonkamer en keuken uit grootmoederstijd en nog véél meer. 
In de koffiekamer krijgen we koffie of thee met iets lekkers en is er 
gelegenheid om jouw zelf meegebrachte lunchpakketje op te eten.  
 

Daarna fietsen we naar Dongen waar we een bezoek brengen aan de 
IJzertijdboerderij. Hier volgt een interessante rondleiding. Een gids neemt 
ons mee naar het leven van ca.700 jaar voor Chr. Met al deze opgedane 
wetenschap stappen we weer op onze (al dan niet elektrische) fietsen voor 
het laatste stuk naar de Oase in Rijen.  
 

Het vertrek is vanaf de Oase om 10.00 uur. Tussen 16.00 en 17.00 uur zijn 
we weer terug. Inschrijven kan tot vrijdag 17 juni bij de gastvrouwen/-
heer in de Oase. Deelname inclusief beide entrees, rondleidingen en koffie/
thee met iets lekkers kost € 15,00 per persoon. 
 

Donderdag 30 juni 

Busreis naar Garderen en de Veluwe 
 

Donderdag 30 juni brengen wij een bezoek aan ‘t Veluws Zandsculpturen 
festijn met dit jaar als thema ‘Onze Vaderlandse Geschiedenis’. Na de lunch 
neemt onze gids Cor Wiesnekker als ‘Job de Veluweranger’ ons mee in de 
wondere wereld van de Veluwse Natuur. Van Job krijg je niet echt hoogte, 
maar wie even met hem oploopt, ligt al snel dubbel van het lachen. Maar 
Job houdt je bij de les, want hij heeft écht iets te vertellen. 
 

Programma: 
08.15 uur: Vertrek bus bij CC de Boodschap 
09.15 uur: 2x koffie/thee + gebak bij restaurant Het Witte Huis in Zeeland 
10.00 uur: Vertrek vanuit Zeeland naar Garderen 
11.00 uur: Aankomst in Garderen. We bezoeken de Zandsculpturen en 
                    je hebt ook toegang tot het showroomdorp en de Beeldentuin 
13.00 uur: Lunch bij ‘t Veluws Zandsculpturen Festijn, bestaande uit een 
                    kopje soep, 2 broodjes ham/kaas en 1 consumptie 
14.00 uur: Een gids, Cor Wiesnekker, gaat met ons een mooie rit rijden 
                    met de bus over de Veluwe       
15.45 uur: Terugkomst in Garderen. Hier heb je nog een half uurtje om een  
                    consumptie te gebruiken (niet bij de prijs inbegrepen) 
16.15 uur: Vertrek vanuit Garderen naar Wagenberg 
18.00 uur: Driegangendiner bij Restaurant De Ruif  
Rond 20.30 uur: Aankomsttijd in Rijen 
 

De kosten voor deze dag bedragen € 68,50 per persoon, exclusief niet 
genoemde maaltijden en consumpties. Inschrijven voor deze busreis kan 
uitsluitend op vrijdag 10 juni 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 
éénmalige machtiging af te geven voor het inschrijfgeld.  
Je kunt voor maximaal twee personen inschrijven. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Digitale Zomersnacks 
 

Theek 5 biedt weer een zomer-
programma met ‘Digisnacks’ aan. 
Een mediacoach praat je bij over 
diverse digitale onderwerpen. Het 
zijn korte presentaties van een 
half uur, waarna er nog volop tijd 
is om het geleerde te oefenen.  
 

Deze zomer staan de volgende 
‘Digisnacks’ op het menu:  
 

24 juni: Potje Nostalgie  
01 juli:  Relaxt op reis 
15 juli:  Haal meer uit je mobiel 
29 juli:  Met je mobiel naar buiten 
 

De bijeenkomsten zijn steeds op 
vrijdag van 10.00 - 12.00 uur in de 
Oase. De kosten bedragen € 5,00 
per keer. Aanmelden kan via  
cursussen@sv-rijen.nl. Kijk op de 
website voor meer informatie. 

Het Zandsculpturen Festijn in Gar-
deren heeft elk jaar een ander the-
ma. Een paar jaar geleden was dat 
‘Hollandsche Meesters’ (foto), nu 
‘Onze Vaderlandse Geschiedenis’. 

Nieuw! Adverteren in de Oase 

Prikbord voor leden SVR 
 
 

Heb jij iets aan te bieden, ben je 
op zoek naar iets, wil je wellicht 
iets ruilen of heb je een leuk idee? 
 

Er hangt vanaf nu een prikbord in 
de Oase waarop SVR-leden een 
(niet-commerciële) advertentie 
mogen plaatsen. Zorg ervoor dat 
jouw naam, telefoonnummer + 
evt. mailadres op het briefje staat. 
 

Iets gevonden? Bel de adverteer-
der maar laat het briefje hangen. 
De adverteerder verwijdert zelf de 
advertentie van het prikbord. 

https://www.sv-rijen.nl/agenda/fietstocht
https://www.brabantsmuseumoudoosterhout.nl/
https://www.brabantsmuseumoudoosterhout.nl/
https://ijzertijdboerderij.nl/
https://www.sv-rijen.nl/agenda/busreis-zandsculpturen-garderen
https://zandsculpturen.nl/
https://zandsculpturen.nl/
https://www.sv-rijen.nl/agenda/zomersnacks-potje-nostalgie
https://www.sv-rijen.nl/agenda/zomersnacks-relaxt-op-reis
https://www.sv-rijen.nl/agenda/zomersnacks-haal-meer-uit-je-mobiel
https://www.sv-rijen.nl/agenda/zomersnacks-met-je-mobiel-naar-buiten
mailto:cursussen@sv-rijen.nl


  

 

 

  

 

 
 

Advies of begeleiding nodig? 
 
 

VOA’s: Onze Vrijwillige Ouderen 
Adviseurs (VOA’s) helpen je bij 
vragen en problemen over bijvoor-
beeld thuisadministratie, zorg en 
welzijn, nalatenschap, invullen van 
formulieren enz.  
Tel: 06 - 2454 4071  

 
 

Cliëntondersteuners:  
Onze onafhankelijke cliëntonder-
steuners helpen je bij het aan-
vragen van een Wmo-voorziening. 
Tel: 06 - 2454 4071  
 

Belastinginvullers: 
Wil je hulp bij belastingaangifte?  
Bel naar Henny van Oosterhout 
Tel: 06 - 8188 4406 
 

Keuringsarts rijbewijs: 
Op www.sv-rijen.nl staat 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 7 juli sturen naar: 
redactie@sv-rijen.nl 
 

Wijziging van je adres, telefoon-
nummer 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 

Zwemmen in den Butter 
 

Leden van alle seniorenverenigin-
gen in gemeente Gilze en Rijen 
krijgen op vertoon van hun  
KBO-pasje extra korting op een 
badenkaart. Op vertoon van deze 
KBO-pas kun je 14 keer gaan  
banenzwemmen voor de prijs van 
10 keer. Een voordeel van € 24,40 
want een los kaartje kost € 6,10 
per keer. Je kunt op alle reguliere 
openingstijden deelnemen. Wil je 
meer weten? Bel 0161 - 820 999 
voor meer informatie. 

Dinsdag 14 juni 

Excursie Carwash Rijen 
 

Dinsdag 14 juni brengen we een bezoek aan Carwash Rijen, Europalaan 11. 
Fam. van Dorst; Jac en zijn dochter Chantal, ontvangen ons om 10.00 uur 
op het stofzuigerplein met een kopje koffie/thee met een traktatie. Hierna 
zal Chantal via een PowerPoint-presentatie uitleg geven over de werking 
van de wasstraat. Je leert bijvoorbeeld hoe het systeem recycled water en 
osmosewater werkt. Vervolgens mag je gratis door de 45 meter lange was-
straat met je eigen auto. Ook hier zal de nodige uitleg worden gegeven. 
Teruggekomen op het stofzuigerplein kun je jouw auto nog van binnen 
schoonmaken, met alle gemakken die hiervoor aangeboden worden. 
Om 12.00 uur is het afgelopen en kunnen we met een berg aan informatie 
en een blinkende auto voldaan weer naar huis. 
 

Heb jij interesse? Inschrijven kan in de Oase op vrijdag 10 juni tussen 
10.00 en 12.00 uur. De kosten bedragen € 2,00 per persoon, contant te 
betalen bij inschrijving. Heb je geen auto, of rijd je zelf geen auto maar 
vind je het toch leuk om aan deze excursie mee te doen? Geef dit dan 
door bij inschrijving, dan halen wij je op! 
 

High tea, gastvrouwen pakten flink uit 
 

Op vrijdag 6 mei kwamen 
38 leden naar de high tea 
in de Oase. Een van de  
eerste activiteiten ná de 
coronatijd. Geen uitver-
kochte zaal, maar dat kon 
de pret niet drukken. Wat 
was het gezellig én lekker!  
De organisatie en de gast-
vrouwen hadden flink uit-
gepakt, waarvoor dank!!! 

De heerlijke koude en warme hapjes waren met veel zorg en creativiteit 
samengesteld: een soepje, scones, cupcakes, sandwiches, en nog véél 
meer lekkere hapjes. Alle ingrediënten voor een geslaagde high tea waren 
aanwezig. De middag werd afgesloten met een advocaatje met slagroom.  
 

Het Dorpsteam, voor vragen en ideeën! 
 

Bij het Dorpsteam kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld geldzaken, 
gezondheid, wonen en daginvulling. Wil je graag andere mensen ont-
moeten of ben je op zoek naar activiteiten, maar weet je niet goed waar je  
terecht kunt? Heb je problemen om rond te komen met je geld? Of heb je 
vragen over een aangepaste woning? Kom dan eens langs bij het Dorps-
team. Wij luisteren naar je en we gaan samen met jou met je vraag aan de 
slag. Samen kijken we naar de mogelijkheden die er voor jou zijn.  
We helpen je verder of we zoeken samen naar andere hulp. Onze onder-
steuning is gratis. Wij zijn er voor alle inwoners in Gilze en Rijen, van jong 
tot oud.  
 

Maar we doen meer dan dat! Wij maken samen met jou en je dorpsge-
noten van ‘ons dorp’ een fijnere plek. Heb jij een leuk idee? Dan brengen 
wij je in contact met mensen die je daarmee kunnen helpen.  
 

Bel ons of kom langs! 
Tel: 088 - 60 506 05, van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur.  
Een e-mail sturen kan ook: contact@dorpsteamgilzerijen.nl. 
Of loop eens bij binnen tijdens ons inloopspreekuur in CC de Boodschap 
op dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur. 

https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onze-vrijwillige-ouderenadviseurs-voas
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onafhankelijke-clientondersteuners-wmo
https://www.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/activiteiten/high-tea-gastvrouwen-pakken-uit
https://www.gilzerijen.nl/dorpsteam.html
mailto:contact@dorpsteamgilzerijen.nl

