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Agenda 
Dinsdagen tot 1 oktober, 10.00 uur 
Kennismakingsochtend midgetgolf 
De Leemput 
 
Dinsdag 17 september, 10.00 uur, 
Tennisvelden TC Cash 
Open tennisochtend 
 
Vrijdag 4 oktober, 10.00 uur 
Informatie ochtend Schenken en 
erven 
De Oase 
 
Woensdag 9 oktober, 19.30 uur 
Besturen activiteitengroepen 
De Oase 
 
Vrijdag 11 oktober 10.00 uur 
Kunstkring: Lezing Karin Haanappel 
De Oase 
 
Zondag 13 oktober 17.30 uur 
Alleen? Toch gezellig samen eten! 
Restaurant De Drie Linden in 
Molenschot 
 
 
 

Jubileum!!! 
Eind deze week starten de jubileumactiviteiten. Op pagina 2 vindt u in de 
linkerkolom nog een kort overzicht. Het uitgebreide programma staat in de 
speciale jubileumnieuwsbrief die begin deze maand is verspreid. Het 
bestuur hoopt dat het heel druk wordt bij alle geplande activiteiten. Nodig 
vooral uw familie en bekenden uit voor de grote open dag op 22 septem-
ber. Alle activiteiten worden er gepresenteerd, en op het buitenpodium 
kan iedereen genieten van de muziek van The Old Stars. 
En vergeet u niet zich aan te melden voor een van de twee culturele 
programma’s op 26 september? Op vertoon van uw lidmaatschapskaart 
kunt u - voor een van de twee uitvoeringen - een gratis toegangsbewijs 
ophalen bij De Boodschap. 
 

Bij deze nieuwsbrief 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het vernieuwde informatieboekje, het 
cursusboekje voor winterseizoen 2013/2014 en de nieuwe flyer over de 
activiteiten van onze seniorenadviseurs. 
 

Wie wil assisteren bij de bingomiddagen? 
Jaarlijks zo’n 7 dinsdagmiddagen en twee maandagmiddagen wordt er in 
de Oase bingo gespeeld. De bingomiddagen worden altijd druk bezocht. 
Veel van onze leden zien ernaar uit. Ook niet-leden zijn er welkom. We 
zoeken nog iemand die mee wil helpen om het bingoën in goede banen te 
leiden. Iets voor u? Het is niet veel werk en u doet er veel mensen een 
plezier mee. Informatie bij Lenie Schuermans, 22 20 91 of info@sv-rijen.nl 
 

Informatieochtend: Schenken en erven  
Op vrijdag 11 oktober is notaris Prickartz van Daamen Notarissen te gast in 
de Oase. Hij verzorgt dan een informatieochtend rond het thema Schenken 
en erven. Door wetswijzigingen zijn veel bestaande testamenten niet meer 
actueel. Zo zijn bijvoorbeeld onlangs belangrijke wijzigingen doorgevoerd 
in het kader van de eigen bijdrage AWBZ/WMO. Ook de wet die de belas-
tingheffing op erfenissen regelt verandert voortdurend. Uw persoonlijke 
situatie kan daardoor, juridisch en fiscaal, heel anders uitpakken dan u had 
bedoeld toen u een testament liet opstellen. Maar ook het niet hebben van 
een testament kan onvoordelig zijn.  

 
In verband met de grote 
vrijwilligersdag is de Oase gesloten 
op vrijdag 20 september. 
 
 
 
 



  
      

                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie deel wil nemen aan de bede-
vaart naar de Zoete Moeder van Den 
Bosch op 11 oktober 2013, kan zich 
aanmelden bij Peter Claassen, tel. 
0413 27 38 39 of  per mail via 
secretariaat.kbo@ziggo.nl 
De bedevaart wordt georganiseerd 
door KBO-Brabant. Er wordt dit jaar 
geen gezamenlijk vervoer geregeld 
vanuit Rijen, dus men moet voor de 
bedevaart op eigen gelegenheid 
naar Den Bosch reizen. 

  

Hoe zit het nou precies, en wat zijn de mogelijkheden om in te spelen op 
al die veranderingen? U hoort er meer over op de informatieochtend. 
Aanvangstijd 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur kunt u al terecht voor een kopje 
koffie of thee. 
 

Vergadering besturen activiteitengroepen 
Op 9 oktober vergaderen de besturen van de activiteitengroepen met het 
SVR-bestuur. Alle recente ontwikkelingen binnen de vereniging zullen dan 
op tafel komen. Onder andere de gevolgen van de gewijzigde huisves-
tingsplannen (zie laatste pagina). De bijeenkomst begint om 19.30 uur. 
 

Kunstkring Rijen 
Kunsthistorica Karin Haanappel komt voor de leden van Kunstkring Rijen 
naar Rijen! Op vrijdag 11 oktober 2013 vanaf 10.00 uur zullen wij kunnen 
genieten van een lezing (met beeld), die we aanduiden als LIEFDESPAREN 
IN DE KUNST. Vanaf  9.15 uur zijn onze leden al welkom, want het is een 
traditie aan het worden dat we na de zomerstop de eerste activiteit in de 
Oase beginnen met een kop koffie of thee en met onze leden bijpraten. 
Maar vanaf 10.00 uur is het woord aan  Karin Haanappel. Zij schreef:  De 
‘kunstbestuiving' tussen man en vrouw spreekt tot de verbeelding, 
mooier is het bijna niet voor te stellen: passie in de liefde en passie in de 
kunst. Intens kunnen de relaties zijn, soms ook diep tragisch. Maar op 
welke wijze de liefde zich ook ontwikkelde, de onderlinge afhankelijkheid 
en daaraan gerelateerde beïnvloeding heeft een grote rol gespeeld in de 
artistieke productie van een kunstenaarspaar. In deze lezing zullen we 
eerst het fenomeen kunstenaarsparen in historische context bekijken om 
vervolgens dieper in te gaan op enkele beroemde koppels. Judith Leyster 
& Jan Miense Molenaar, Eduard Manet & Berthe Morisot, Edgar Degas & 
Mary Cassatt, Camille Claudel & Auguste Rodin, Gabriële Münter & Was-
sily Kandinsky, en Dora Naar & Pablo Picasso. Voor deze bijzondere lezing 
van Karin Haanappel vragen wij de deelnemende leden een eigen 
bijdrage van € 4,-. Dit is inclusief een kop koffie of thee. Zou ook jij wel lid 
willen worden van Kunstkring Rijen?  Via www.sv-rijen.nl  kom je bij 
informatie over Kunstkring Rijen. Je kunt ook opbellen naar de secretaris 
0161 22 34 86 of haar een mailtje sturen betty@nervatuur.nl    Dan hoor 
je hoe je je het beste aan kunt melden. 
Inschrijving  voor de ochtend met Karin Haanappel kan tot donderdag 26 
september 2013. (B.L.) 
 

Alleen? En toch gezellig samen eten! 
Af en toe eens uit eten vindt bijna iedereen gezellig, vooral als je dat 
samen met anderen kunt doen. Voor alleenstaande senioren kan dat 
laatste wel eens een probleem zijn. Daarom organiseert SeniorenVer-
eniging Rijen elk jaar in de wintermaanden een aantal restaurantbe-
zoeken, onder het motto Alleen? En toch gezellig samen eten! Dit seizoen 
(2013/2014) gebeurt dat alweer voor de zevende keer.  
Er staan zes data in de planning voor de gezamenlijke maaltijden. De 
eerste keer kunt u mee gaan eten op 13 oktober bij Herberg De Drie 
Linden in Molenschot. Vanaf 17.00 uur kunt u naar binnen, om 17.30 uur 
begint het diner. 
Alle alleenstaanden in Rijen vanaf 55 jaar kunnen zich aanmelden, ook als 
ze geen lid zijn van SeniorenVereniging Rijen. Inschrijven kan in de Oase. 

Jubileumprogramma 
Vrijdag 20 september, 8.15 uur 
60-jarig jubileum: vrijwilligersdag 
Vertrek bij de Oase 
 
Zaterdag 21 september, 10.30 uur 
60-jarig jubileum: oecumenische 
dienst met optreden van 
Seniorenkoor Oase 
Maria Magdalenakerk 
 
Zaterdag 21 september, 15.00 uur 
60-jarig jubileum: receptie voor 
leden en relaties 
De Boodschap 
 
Zondag 22 september, 13.30 uur, 
60-jarig jubileum: presentatie 
activiteitengroepen op open dag 
De Boodschap en de Oase 
 
Donderdag 26 september 14.00 of 
20.00 uur 
60-jarig jubileum: cultureel 
programma voor leden 
De Boodschap 
 



  
      

                                                                                                     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Knock out toernooi gewonnen 
door Chris Koevoets 
Het jaarlijkse Knock Out Toernooi 
van biljartclub De Oase is gewon-
nen door Chris Koevoets. Hij won 
de spannende finalewedstrijd met 
33 punten tegen 23 van Ad van de 
Putten. De twee andere halve 
finalisten waren Ad Biemans en 
Joop van Twist.  
 

 

 
 

  

De intekenlijst ligt op de leestafel. U kunt kiezen voor vlees of vis. U 
betaalt, voor een drie gangen diner € 15,50. Wilt u meer informatie, bel 
dan naar Jeanne de Hoon, tel. 22 69 79. De data worden steeds in het 
weekblad en in de Nieuwsbrief bekend gemaakt. Als u van een Chinees 
buffet houdt kunt u 10 november ook vast in uw agenda noteren. 
 

Foto 40-jarig jubileum 
U heeft het natuurlijk al gezien. In de jubileumnieuwsbrief stond een 
dubbele foto. Dat was uiteraard niet de bedoeling. Want het bestuur zag 
er bij het 40-jarig jubileum toch echt anders uit dan 15 jaar daarvoor. De 
foto die daar had moeten staan plaatsen we daarom hieronder. 
 

 

 

Laatste kans gratis tennisochtend senioren 
Op 17 september kunt u nog deelnemen aan de open tennisochtend bij 
TC Cash. Aanvang 10.00 uur. Kom vrijblijvend de sfeer proeven en een 
balletje slaan. Voor materiaal wordt gezorgd; er is een trainer aanwezig. 
 

Een leuke ‘smokkeltrip’ 
De firma Van Mook biedt haar relaties een bedankreis aan. Ook de leden 
van onze vereniging kunnen zich inschrijven voor een dagje uit in de 
Brabantse Kempen. Datum: 6 november 2013. U wordt met een bus 
opgehaald bij De Boodschap. De precieze vertrektijd wordt nog bekend 
gemaakt. Om 12.00 uur wordt u met koffie/thee, een broodje en een 
kroket ontvangen in partycentrum Soerendonk. Daarna krijgt u een film te 
zien, en maakt u een smokkeltocht mee met de touringcar. Ook wordt dan 
even gestopt bij de Achelse kluis. Bij terugkomst in het partycentrum is er 
live muziek en een tonprater. En u krijgt er een driegangendiner geser-
veerd. Daarna wordt u weer teruggereden naar De Boodschap. Voor deze 
bijzondere dag betaalt u € 37,50 per persoon. U kunt zich inschrijven in De 
Oase. Daar kunt u dan meteen afrekenen. 

 

Adreswijzigingen 
Een aantal van onze leden verhuis-
de onlangs naar een appartement 
in De Regent. Aanleiding voor ons 
om nog eens te vragen om  ook 
SeniorenVereniging Rijen een 
verhuisbericht te sturen als u een 
ander adres krijgt. U kunt uw 
nieuwe gegevens afgeven in de 
Oase, mailen naar info@sv-rijen.nl, 
of sturen naar Nassaulaan 62-64, 
5121 BC  Rijen. 
 



  
      

                                                                                                     

Ouderenadviseurs 
Voor vragen op het gebied van 
inkomen, welzijn en dergelijke kunt 
u contact opnemen met een van 
onze seniorenadviseurs. Ook voor 
hulp bij het invullen van het belas-
tingformulier. 
Tini van der Velden: 0161 22 74 93 
van 19.00-21.00 uur.  
Astrid Boelhouwer: 0161 22 70 61. 
Henny Selbach (voor de WMO): 06 
23 50 28 04. 
 

Computeradvies 
Elke vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur 
houden onze computerdeskundigen 
spreekuur in de Oase. Leden van de 
SVR kunnen dan vrij binnenlopen. 
 

Rijbewijskeuring 
Mevr. Hoogmoed, Nieuwe Dreef 39, 
Ulvenhout. Keuring na telefonische 
afspraak. Tel. 076 561 28 88. 
Kosten: € 30,- 
 
 
 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste leden, 
 
In juli kon u in deze Nieuwsbrief (toen nog Oasenieuws geheten) het laatste 
nieuws lezen over ons verhuisplan. Deze maand is er weer nieuws te 
melden. Helaas lijkt dat geen onverdeeld goed nieuws, maar bij nader 
inzien valt dat misschien mee. 
 
Op 29 augustus heeft het bestuur vergaderd met CC De Boodschap (onze 
verhuurder). In die vergadering werden we verrast door de mededeling, 
dat de verhuurder er niet mee instemt dat wij, als we in plaats van de 
huidige barruimte de voormalige bibliotheekruimte zouden gaan huren, in 
die ruimte een eigen (afsluitbare) bar en keuken zouden gaan exploiteren 
en een kantoortje zouden creëren. CC De Boodschap wil die ruimte ook aan 
anderen kunnen verhuren mét een barvoorziening. We kunnen ons bij deze 
situatie iets voorstellen, maar waren erg verrast door deze mede-deling na 
bijna anderhalf jaar overleg met elkaar over onze plannen. Een eigen bar 
en keuken zijn voor ons altijd een voorwaarde geweest. Het is een 
voortzetting van de huidige, al vele jaren gevestigde verworvenheid, die 
onontbeerlijk is voor de financiële leefbaarheid van onze vereniging. Dit 
temeer daar we ook rekening moeten houden met een halvering van de 
gemeentelijke subsidie binnen enkele jaren. We willen de contributie voor 
onze leden zo weinig mogelijk laten stijgen, zodat het lidmaatschap van 
SeniorenVereniging Rijen voor iedereen betaalbaar blijft.  
 
Uiteindelijk kwamen we samen tot de conclusie, dat het onder de gegeven 
omstandigheden voor beide partijen waarschijnlijk de beste oplossing is, 
dat wij als SVR onze huidige ruimten behouden, grondig renoveren, en 
eventueel herindelen. We kunnen dan de voormalige bibliotheekruimte 
naar behoefte huren voor bepaalde activiteiten. Wij hebben daarbij 
uitgesproken, dat wij in deze eventuele nieuwe situatie onze ruimten 
zoveel mogelijk voor onszelf willen hebben en ook graag over een eigen 
ingang met garderobe willen beschikken. Verder hebben we nog de 
noodzaak aan de orde gesteld van verbetering van de ventilatie en de 
algehele luchthuishouding in onze ruimten. En we hebben gevraagd om 
enige versnelling in het gehele proces van ‘relocatie’. 
 
Op 3 september is dit alles aan de orde geweest in onze bestuurs-
vergadering en heeft het bestuur besloten deze oplossing, zij het met een 
aantal opmerkingen, te accepteren. Wij gaan nu aan de slag met het 
opstellen van een renovatie- en herindelingplan en CC De Boodschap gaat 
in overleg met de brandweer en de gemeente voor de nodige vergun-
ningen en adviezen ten aanzien van vluchtwegen en dergelijke. 
 
Uiteraard houden wij u op de hoogte van het verdere verloop en zullen we 
u te zijner tijd om een oordeel vragen over de gezette stappen. 
 
Carel Gorissen, voorzitter 
 
 

www.sv-rijen.nl  
 

 

 

 

Nassaulaan 62-64, 5121 BC  Rijen 
Telefoon 0161 22 71 97 
info@sv-rijen.nl, www.sv-rijen.nl  
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