
 
     

 

60-jarig jubileum 2013 
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“SeniorenVereniging Rijen is een 60-
jarige vereniging met geschiedenis, 
maar vooral met toekomst.” 
Onze missie: “Goed zorgen voor 
elkaar en samen gezellige dingen 
doen.” 
 
 
 
 
 

Voorzitter: SVR is een toegankelijke, bruisende club 
Deze nieuwsbrief is een bijzondere. Het is een speciale jubileumeditie. 
Onze vereniging, in 1953 gestart als R.K. Bond van Bejaarden en Gepen-
sioneerden, bestaat in september 2013 zestig jaar en gaat vanaf dan verder 
als SeniorenVereniging Rijen. Met de naam is ook de huisstijl van de 
vereniging gewijzigd. Deze nieuwsbrief is de eerste die in de nieuwe 
huisstijl wordt uitgebracht. We hebben hard gewerkt aan een jubileum-
programma met feestelijke onderdelen voor onze vrijwilligers, leden en 
relaties. De nieuwsbrief is helemaal gewijd aan het jubileum en de daarbij 
behorende activiteiten. 
Enkele punten uit onze 60-jarige geschiedenis 
Onze geboorte in 1953 vond plaats in een opbouwperiode na de Tweede 
Wereldoorlog. In de steeds sterker industrialiserende dorpsgemeenschap 
Rijen, was het economisch klimaat gezond, maar daarbij ontstonden ook 
sociale noden. Veel ouderen hadden in de tientallen leerlooierijen en 
schoenfabriekjes vies en zwaar werk moeten verrichten tijdens lange 
werkdagen. Ze raakten daardoor ‘versleten’ en vaak armlastig. In die 
bedding ontstond onze vereniging en de R.K. kerk vervulde daarbij een 
belangrijke rol. 
Met de komst van de AOW en aanvullende pensioenvoorzieningen wordt 
de basis gelegd voor betere leefomstandigheden voor de ouderen. Ook de 
bouw van het bejaardencentrum Sint Petrus en een aantal senioren-
woningen waren een ontwikkeling in de goede richting. Dankzij subsidies 
vanuit de gemeente was het ook voor onze vereniging mogelijk om allerlei 
activiteiten aan te bieden: van kaarten en biljarten in de beginperiode, tot 
en met computercursussen vanaf 1997. De economische omstandigheden 
worden steeds beter en het lijkt niet op te kunnen, totdat in 2008 de 
economische crisis toeslaat. Iedereen, ook onze senioren, moet weer een 
stapje terug doen. 
Langzaam maar zeker kreeg onze vereniging in de loop der jaren een meer 
brede oriëntatie. De strikt katholieke signatuur paste niet meer bij de 
Rijense bevolking waarin meer en meer ook mensen (militairen bij 
voorbeeld) uit niet-katholieke regio’s werden opgenomen. Zo werden we 
van R.K. Bond van Bejaarden en Gepensioneerden, via KBO Rijen en Bond 
van Ouderen Rijen, SeniorenVereniging Rijen (SVR): een bruisende club, die 
toegankelijk is voor alle 50-plussers. 

Een bijzondere nieuwsbrief 
Dit is het eerste nummer van de 
Nieuwsbrief in de nieuwe huisstijl.  
U vindt hierin het complete 
jubileumprogramma en onder 
andere speciale bijdragen van ver-
schillende personen buiten de SVR. 
Ter gelegenheid van het jubileum 
krijgt u het in kleur. Volgende 
nummers zullen alleen op de 
website in kleur te zien zijn. De 
papieren versie blijft ‘gewoon’ 
zwart-wit. 
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Feiten en cijfers   
* Er passeerden 9 voorzitters in de 
afgelopen 60 jaar. Hun zittings-
termijn varieerde van minimaal 2 tot 
maximaal 17 jaren. Hulde aan Jan 
van Beek die de vereniging zo lang 
leidde! 
* Er zijn 5 jubilea gevierd, 12 ½ jaar 
in 1966, 25 jaar in 1978, 40 jaar in 
1993, 50 jaar in 2003 en tenslotte 60 
jaar nu in 2013.  Wij gaan voorlopig 
ten minste voor de 75 jaar. Doet u 
met ons mee? 
* We transformeerden van een 
vereniging met een strikt rooms-
katholieke signatuur naar een 
eigentijdse vereniging, die onvoor-
waardelijk toegankelijk is voor alle 
gezindten. 
* We begonnen met kaarten en 
biljarten, nu zijn er 20 activiteiten en 
in de nabije toekomst willen we er, 
bij voldoende belangstelling, daar 
nog enkele aan toevoegen. We 
denken aan midgetgolf, koken voor 
mannen, golf 9 holes, dammen en 
een rikconcours in de zomer; heeft u 
nog andere ideeën, laat ze ons dan 
weten! 
* We waren thuis op 7 locaties: 
achtereenvolgens RAC-kantine 
(Laagstraat), Kantine Ned. Stoom-
lederfabriek, Katholiek Militair 
Tehuis, Harmoniezaal, Bernadette-
school, de voormalige Rabobank en 
tot slot CC De Boodschap. Bijna 
kwam Vita daar nog bij, dat zou de 
achtste zijn geweest. Vooral het 
vertrek uit de Rabobank ‘deed zeer’. 
* Het aantal leden bij de oprichting 
was volgens het archief 25 (nota 
bene 23 mannen en 2 vrouwen); nu 
is dat gestegen tot boven 1300. Met 
beduidend meer vrouwen! 
* We werden van een ontspannings-
vereniging een actieve belangen-
vereniging, zelfbewust en eigenwijs 
met een open blik naar de buiten-
wereld, met meer dan 120 
vrijwilligers, waaronder ook onze 
ouderenadviseurs.  
 

 

 

  

Naar de toekomst toe  
Onze kerntaken liggen op het gebied van voorlichting, informatie, advies 
en belangenbehartiging enerzijds en sport, recreatie, ontspanning, en 
educatie anderzijds. Bij de uitvoering van die taken maken we gebruik van 
moderne communicatiemiddelen, zoals een vernieuwde website en een 
digitale versie van onze nieuwsbrief. (Uiteraard blijft ook de schriftelijke 
versie bestaan.) 
Door een open communicatie met onze leden en met onze activiteiten-
groepen realiseren we maximale transparantie en stimuleren we de 
onderlinge betrokkenheid. 
Wij streven ernaar op zo kort mogelijke termijn de vergrote Oase te 
verwezenlijken door een interne verhuizing in CC De Boodschap. Zoals u 
weet: de gesprekken hierover zijn gaande. Met de Oase hebben we een 
trefpunt waar leden elkaar ook ‘gewoon’ kunnen ontmoeten en waar we 
elke week kunnen genieten van kunst aan de muur en een vers bloem-
stuk op de bar.  
Graag spreek ik de hoop uit dat we met elkaar in onze Senioren-
Vereniging Rijen een bloeiende toekomst tegemoet gaan. Namens het 
voltallige bestuur wens ik alle leden een feestelijke, gezellige en onver-
getelijke jubileumviering toe. Wij bedanken alle vrijwilligers voor hun 
onmisbare inzet en hopen ook in de toekomst op hen te mogen rekenen. 
Carel Gorissen 
voorzitter SeniorenVereniging Rijen 
 
 

 

Het bestuur feliciteert de leden met het zestigjarig jubileum en brengt  
een toast uit op een mooie toekomst voor de vereniging. 
 

Jubileum vieren is belangrijk 
Een 60-jarig jubileum van een grote vereniging als de onze moét gevierd 
worden, dat kan gewoon niet anders. Trudy Eisinga en Jeanne de Hoon 
aarzelden dan ook niet toen het bestuur hen vroeg om - samen met 
enkele andere leden - een jubileumprogramma uit te werken. Met 
Marianne Staps, Toos Jansen en Ria Mulkens vormen zij de jubileum-
werkgroep. Al in juni 2012 startte de werkgroep met de voorbereidingen. 
Maar de jubileumwerkgroep heeft het feestprogramma niet alleen 
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gemaakt omdat dat nu eenmaal zo hoort. Het jubileum biedt de 
vereniging een unieke kans om naar buiten te treden met haar activi-
teiten en zich te presenteren aan de Rijense gemeenschap en de zuster-
verenigingen. Dat gebeurt vooral op de open dag. Alle activiteiten-
groepen zijn enthousiast en creatief bezig met hun presentatie. Elk op 
hun eigen manier willen ze laten zien wat hun activiteit inhoudt. Dat is 
interessant voor mensen die overwegen lid te worden van Senioren-
Vereniging Rijen maar ook voor familieleden en kennissen van leden. Zij 
kunnen dan eens met eigen ogen zien wat er zo aantrekkelijk is aan het 
lidmaatschap, en waarom zo veel senioren regelmatig te vinden zijn in de 
Oase of op een van de andere locaties waar activiteiten plaatsvinden. Ook 
het bestuur en de seniorenadviseurs presenteren zich op de open dag en 
er wordt een kunsthoek ingericht. 
En nog een goede reden voor de jubileumviering: het is een mooi 
moment om eens iets te doen voor de vele vrijwilligers die in de 
vereniging actief zijn. De vrijwilligersdag wordt dan ook een van de 
hoogtepunten van het jubileum. Wat er die dag precies gaat gebeuren 
blijft een verrassing. De anders zo actieve vrijwilligers hoeven nu eens 
niets te regelen of voor te bereiden. De enige tip die ze meekrijgen is het 
advies makkelijke kleding en comfortabele schoenen aan te trekken. 
Voor alle leden is er de culturele dag. De jubileumwerkgroep hoopt dat 
velen zich daarvoor inschrijven want het programma is beslist de moeite 
waard (en gratis). En natuurlijk zijn er ook de meer officiële momenten. 
Een speciale oecumenische dienst en een receptie maken het programma 
in dat opzicht compleet. 
Het jubileum valt – niet helemaal toevallig – samen met de formele 
invoering van de nieuwe naam en de nieuwe huisstijl. Ze onderstrepen 
het eigentijdse karakter van een vereniging die veel te bieden heeft en 
die saamhorigheid hoog in het vaandel draagt.  
 
 

Felicitatie burgemeester Boelhouwer: Frisse wind 
Een nieuwe naam, een vernieuwde website, een andere huisstijl en nu de 
eerste nieuwsbrief in die aangepaste stijl. En dat allemaal bij het 
zestigjarig jubileum.  
Er waait een frisse wind door de wereld van de ouderen in Rijen. Of zoals 
het bestuur aangeeft,  de vereniging groeit mee met de maatschappelijke 
ontwikkelingen, met behoud van het goede.  
Er is aardig wat van dat goede opgebouwd in die zestig KBO-jaren. De 
SeniorenVereniging Rijen kan voortbouwen op een mooie basis. U kunt 
kiezen uit tal van activiteiten, afgestemd op dat andere levensritme: 
jachten en jagen hoeft niet meer, maar uitdagingen zijn nog welkom. Van 
wandelen, zwemmen, fietsen en dansen tot activiteiten op het gebied 
van kunst, cultuur en educatie. En niet te vergeten de belangenbehar-
tiging van de leden en ondersteuning bij zaken als belastingaangifte.  
Wie verdienen dit meer dan u als ouderen? Niet alleen vanwege het 
aangename tijdverdrijf. Een actieve seniorenvereniging voorkomt dat 
mensen in een isolement raken. En dat aspect wordt des te belangrijker 
nu met de vergrijzing in het vooruitzicht, de groep ouderen in onze 
samenleving alleen maar groter wordt.   
De SeniorenVereniging Rijen feliciteer ik van harte met dit mooie  
 

Uitspraken van leden 
“Waar ik vandaan kom was het altijd 
kliekjesvorming. Hier is het veel 
gemoedelijker onder elkaar, mensen 
hebben belangstelling. Ze informe-
ren bijvoorbeeld altijd als er iets is 
geweest, als je op vakantie bent 
geweest. Als we elkaar op straat 
tegenkomen wordt er altijd goeie 
dag gezegd.” 
 
“Het is zo prettig om te komen 
biljarten met deze mensen, het is 
net een warm bad.” 
 
“Het vrijwilligerswerk bij de 
vereniging is een passie.” 
 
“Achter de geraniums? Kom nou, er 
is zoveel te doen bij de Senioren-
Vereniging Rijen.” 
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gedenkwaardige zestigjarig jubileum en wens ik een bijzonder fijne 
jubileumviering in de maand september toe! 
U als lezer wens ik nog veel van deze nieuwsbrieven toe, met berichten 
die u inspireren en uitdagen om aan allerlei activiteiten deel te nemen.  
Jan Boelhouwer 
Burgemeester 
 

Negen voorzitters 

Tot nu kende de vereniging negen voorzitter. Ze droegen/dragen allen, 
met hun bestuur, een steentje bij aan de ontwikkeling van de vereniging. 
De huidige voorzitter ontbreekt hier. U ziet hem op pagina één. 
 

 

 
Felicitatie Truus Noij: Ouderen willen meepraten!  
Namens het bestuur van KBO-Brabant wil ik alle leden, vrijwilligers en 
bestuur van harte feliciteren met deze mijlpaal. 60 jaar is niet niks en nog 
steeds heeft Rijen een bloeiende seniorenvereniging wat de verdienste is 
van de vele, vele vrijwilligers over de afgelopen jaren. 
In het verleden en nog steeds is het organiseren van activiteiten een van 
de belangrijkste taken. Een breed scala aan activiteiten, waaronder een 
zomerprogramma, zorgt ervoor dat senioren tot op hoge leeftijd nog 
kunnen meedoen in de maatschappij. Daarnaast behoren grotere 
projecten zoals een Seniorenbeurs ook tot de activiteiten van de 
vereniging. Hiermee ontstaat een brede maatschappelijke verbonden-
heid, wat ook een van de doelstellingen van de KBO is. Dit alles dankzij de 
jarenlange inzet van veel vrijwilligers. Omdat de maatschappij om ons 
heen de laatste tijd in sneltreinvaart verandert van een verzorgings-
maatschappij naar een ‘meedoen/zelf doen’ maatschappij is belangen-
behartiging voor KBO-Brabant één van de speerpunten. Er wordt op vele 
niveaus óver senioren gepraat en beslist, maar zelden of nooit zitten 
senioren daarbij zélf aan tafel. We worden in de media vaak weggezet als 
kostenpost maar kijk eens om je heen om te zien hoeveel vrijwilligers-
werk we dagelijks op velerlei terreinen verrichten. Als dat allemaal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

C. v.d. Steen 1953-1955 
B. van Dun 1955-1959 

B. Jansen 1959-1965 
J. van Beek 1965-1982 

 
 
 
 
 
 
 
 

J. Jacobs 1982-1994 
H. Hendrikx 1994-1996 

K. Dikker 1996-2009 
B. de Baar 2009-2012 
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zou wegvallen, dan weet ik niet wat er zou gebeuren. 
KBO-Brabant komt op voor de belangen van alle senioren op zowel 
gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. We laten niet meer over 
ons praten, maar we willen meepraten. Als grootste vereniging van 
Brabant en 3e grootste seniorenvereniging van Nederland hebben wij 
recht van spreken. Maar zonder de steun van ruim 300 afdelingen zouden 
we onze stem niet met zoveel kracht kunnen verheffen, want belangen-
behartiging begint op lokaal niveau. De macht van het getal en de 
verwevenheid met zoveel plaatsen en buurten geeft ons een voorsprong 
op vele anderen. Dankzij uw lidmaatschap draagt de KBO bij aan de 
behartiging van uw belangen en kan SeniorenVereniging Rijen activiteiten 
blijven organiseren.  
Ik wens u 21 september een onvergetelijke dag toe. Tot mijn grote spijt 
kan ik niet aanwezig zijn, maar ik hoop u op niet al te lange termijn op 
een ander tijdstip te ontmoeten. 
Truus Noij 
bestuurslid KBO-Brabant 
 

Felicitatie Jan de Wee: nauwe band met De Leemput 
Graag wil ik voldoen aan het verzoek om voor een speciale editie van de 
nieuwsbrief een gelegenheidswoordje te schrijven. 
Zo’n jaar of negen geleden bestond er bij de BVO-Rijen een wens om 
ergens in Rijen midgetgolf te kunnen spelen. Een paar enthousiaste leden 
van de KBO’s uit Rijen en Molenschot ging daaraan werken. Hieruit is een 
prachtig initiatief ontstaan om een sportpark op te richten waar niet 
alleen midgetgolf, maar ook jeu de boules en pitch en put kan worden 
gespeeld. Het moest ook toegankelijk zijn voor mensen met een 
beperking. Het allermooiste was en is nog steeds, dat het park geheel 
wordt gerund door vrijwilligers. Vrijwilligers die veelal afkomstig zijn uit 
de BVO.  Zo is het dus gebeurd dat aan de Vijf Eiken De Leemput is 
opgericht. Op het sportpark floreert een jeu de boules en pitch en put 
vereniging, beide onderdeel van de BVO-Rijen. Een midgetgolfvereniging 
van de BVO  ziet vandaag het levenslicht. Velen hebben de weg naar De 
Leemput gevonden en beleven daar, in een fijne sfeer, leuke en gezellige 
uurtjes met elkaar. Heerlijk buiten zijn, gezellig op het terras of in het 
paviljoen. Ook de vrijwilligers hebben een leuke vrijetijdsinvulling en 
ontmoeten daar mensen waar ze gezellig mee optrekken. Zij werken in de 
tuin, anderen zorgen er voor dat het schoon blijft, staan achter de bar, 
begeleiden groepen, verrichten administratieve werkzaamheden, regelen 
zaken of besturen De Leemput. Veel families, verenigingen en bedrijven 
hebben op De Leemput een dagje uit. We zien er regelmatig opa’s en 
oma’s die met hun kinderen en/of kleinkinderen een spel komen spelen.  
Op De Leemput zijn jong en oud van harte welkom. 
En dat allemaal vanuit een oudereninitiatief een aantal jaren geleden. Wij 
als Leemput zijn er trots op. En u als ouderenorganisatie mag daar ook 
trots op zijn. 
Graag wil ik u van harte feliciteren met het 60-jarig bestaan. Met elkaar 
heeft u een prachtige en actieve organisatie. Ik wens u nog een toekomst 
tot in lengte van jaren en een mooi jubileum feest. En u weet 
het…………….ook u bent van harte welkom op De Leemput. 
Jan de Wee 
Voorzitter van De Leemput 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oud? Het gaat niet om leeftijd. We 
zijn gewoon mensen die leuke en 
interessante dingen doen met elkaar 
en die waarde hechten aan 
onderling contact. Het is heel 
bijzonder om daar activiteiten voor 
te bedenken en uit te werken.” 
(Trudy is binnen het bestuur 
verantwoordelijk voor de speciale 
activiteiten.) 
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Astrid en Leida: vriendinnen door de SVR 
Als vrijwilliger bij een ouderenbond ontmoet je veel mensen. Bij Leida 
Grave en Astrid Boelhouwer heeft dat geleid tot een hechte vriendschap. 
Ze leerden elkaar kennen als gastvrouw in de Oase. Ze konden goed 
samenwerken, en het bleek ook verder prima te klikken tussen hen. 
Inmiddels hebben ze heel wat uitstapjes samen achter de rug en weten ze 
elkaar ook per telefoon goed te vinden: “En dan zijn het meestal geen 
gesprekjes van 5 minuten.” 
Behalve in de Oase werken Astrid en Leida ook samen op De Leemput. 
Astrid is bovendien actief als ouderenadviseur. En samen runnen ze nog 
de vrijdagochtend-fietsgroep. Andere activiteiten waar ze binnen de SVR 
aan meedoen: wandelen voor Astrid en kaarten, sjoelen en jokeren voor 
Leida. Het kan dan ook niet anders dan dat ze heel positief zijn over de 
SVR, vooral vanwege het grote aantal activiteiten. 
Als vrijwilliger wordt je gelukkig erg gewaardeerd binnen de SVR. Dat is 
belangrijk zeggen beide dames. Iedereen vindt het geweldig wat je doet 
en je krijgt vaak een pluim. Je betékent wat voor de mensen. Daar doe je 
het toch vooral voor. En dan kán het gebeuren dat je er ook nog een 
goede vriendin bij krijgt.  
 

 

 
 

Jan van Avendonk: uitdaging ligt bij ‘nieuwe’ senioren 
Jan van Avendonk past beslist in de categorie ‘actieve senioren’. Hij zingt 
bij Euterpe, zit in de onderhoudsgroep van het kerkhof, en is lid van de 
groenploeg voor het Architect Aartsplein. Bij de SVR is hij voorzitter van 
de Sportgroep 50+, die wekelijks ‘gymt’ in de Rijense sporthal. Deze club 
telt maar liefst 50 leden. 
Hij kende de ouderenbonden al voor hij, tien jaar geleden, lid werd. En hij 
heeft ‘onze’ SVR in de loop der jaren duidelijk zien veranderen. Dat zit 
hem vooral in de verbreding van het werkterrein. Het was een club voor 
kaarters en biljarters. Nu zijn er zo veel activiteitengroepen dat iedereen 
daar wel iets van zijn/haar gading in kan vinden. De activiteitengroepen 
vormen, zegt hij, echt de drijfkracht van de vereniging. Daarnaast heeft 
de vereniging destijds een flinke slag gemaakt met de computercursussen 
en het werk van de ouderenadviseurs. Veel senioren die niet met de  

In deze jubileumspecial mochten de 
leden natuurlijk niet ontbreken. 
Vandaar dat we een gesprekje 
hebben gehad met Astrid en Leida 
en met Jan van Avendonk. Voor 
toekomstige nieuwsbrieven zullen 
we nog wel eens vaker leden 
interviewen: ze hebben genoeg te 
vertellen! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s uit het verleden. 
Boven het prille begin, daaronder 
het bestuur bij het 25-jarig jubileum 
en daaronder het bestuur bij het 40-
jarig jubileum. 
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Deze ‘Old Friends’ verzorgen het 
gevarieerde muziekprogramma van 
de culturele ledenmiddag. Zie voor 
het complete programma de 
achterzijde van deze nieuwsbrief. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

computer waren opgegroeid hebben zo toch het medium leren kennen en 
gebruiken.  
Jan vindt het jammer dat de wereld van de ouderenbonden zo versnipperd 
is. Als er een politieke partij kan zijn die landelijk wil opkomen voor 50-
plussers moet het voor organisaties als KBO en ANBO toch ook mogelijk zijn 
om tot meer eenheid te komen? Daar zouden ze alleen maar sterker door 
worden.  
Voor de SVR ligt, zo zegt hij, de uitdaging vooral bij de nieuwe senioren. 
Mensen die nu met pensioen gaan hebben, gemiddeld genomen, een 
groter blikveld dan dat vroeger het geval was. Ze zijn minder aan een 
bepaalde streek gebonden, zijn ondernemender en voelen zich daardoor 
minder aangetrokken tot de traditionele seniorenvereniging. Ze willen 
zeker niet als ‘bejaarden’ worden bestempeld. Het zal voor de SVR een hele 
klus zijn om die mensen in de vereniging ‘te vangen’. De verandering van 
naam en huisstijl geeft een intentie aan, maar er is meer nodig om die 
omslag te maken. Jan hoopt dat het bestuur er in zal slagen dat 
veranderingsproces te verwezenlijken: een mooie wens ter gelegenheid 
van het 60-jarig jubileum. 
 

 

 

www.sv-rijen.nl  
 

 

 

 

Nassaulaan 62-64, 5121 BC  Rijen 

Telefoon 0161 22 71 97 

info@sv-rijen.nl, www.sv-rijen.nl  

mailto:info@sv-rijen.nl
http://www.sv-rijen.nl/
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September 2013 – SVR 60 jaar 

Vrijdag 20 september 2013: verrassingsdag voor de vrijwilligers 
 
8.15 uur  vertrek met de bus bij De Boodschap 
21.00 uur  weer terug bij De Boodschap 
 
Alle vrijwilligers hebben voor deze dag een persoonlijke uitnodiging ontvangen met een invulstrook om zich op 
te geven. Tot 2 september  kan deze strook nog worden ingeleverd in de Oase.  
Het precieze programma blijft een verrassing. Trek makkelijke kleding en schoenen aan en laat u verrassen! 
 

Zaterdag 21 september 2013: dag met een ‘officieel’ tintje 
 
10.30 uur  oecumenische dienst in de Maria Magdalenakerk, Rijen 
15.00-17.00 uur receptie in De Boodschap 
 
De oecumenische dienst heeft als thema ‘verbondenheid’. Hij wordt geleid door Rob van Sambeek. Tijdens de 
dienst wordt gezongen door Seniorenkoor Oase. Iedereen is in deze dienst van harte welkom. 
Voor de receptie zijn alle leden uitgenodigd, alsook een aantal relaties van SeniorenVereniging Rijen.De receptie 
wordt muzikaal opgeluisterd door Gerard Koopmans. Hij is van vele (muzikale) markten thuis. 
 

Zondag 22 september 2013: de grote open dag 
 
13.30-17.00 uur Open Dag in De Boodschap 
 
Op deze dag laat SeniorenVereniging Rijen zien waar ze voor staat. Overweegt u lid te worden? Dan is dit een 
uitgelezen kans om de sfeer te proeven en antwoord te krijgen op al uw vragen over de SVR. Bent u al lid? Kom 
met (klein)kinderen, andere familieleden, vrienden en buren, en laat ze zien waarom u bent aangesloten.  
Bezoekers kunnen onder andere zelf jeu-de-boulen, koersballen, bingoën en sjoelen. En op het buitenpodium 
zorgen The Old Stars met hun muziek voor extra sfeer. Iedereen uit Rijen en omgeving is welkom! 
 

Donderdag 26 september 2013: culturele ledendag 
 
14.00 uur  muzikaal optreden van de band Old Friends 
20.00 uur  voorstelling verzorgd door TheaterRijk 
 
Old Friends brengt een gevarieerd programma. Op hun repertoire staan Ierse/Schotse muziek, Indische muziek, 
Country Balads en liedjes uit de Sixties. 
TheaterRijk verzorgt ’s avonds een uniek concert met een keur aan oude en nieuwe musicalsongs uit onder 
andere The Sound of Music, Les Misérables, The Wizard of Oz en Sister Act.  
Kaarten voor een van deze voorstellingen kunt u op vertoon van uw lidmaatschapskaart gratis ophalen bij de 
Boodschap. 
 
 
 

 


