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Speciale activiteiten 
 
Maandag 21 oktober, 14.00 uur, 
Kermisbingo, de Oase 
 
Vrijdag 1 november, 10.00 uur,  
Het Levensboek, de Oase 
 
Vrijdag 1 november, 13.30 uur, 
Legpuzzelruilbeurs, de Oase 
 
Woensdag 6 november, 10.45 uur, 
vertrek Smokkelroute bij de Oase  
 
Zondag 10 november, 17.30 uur, 
Uit eten, Chinees Restaurant, 
Hoofdstraat Rijen 
 
Vrijdag 22 november, 10.00 uur, 
Bijeenkomst nieuwe leden, de Oase 
 
Dinsdag 26 november, 14.00 uur, 
Bingo, de Oase 
 
Donderdag 19 december, 13.30 uur, 
Kerstviering, De Boodschap 
 

Terugblik jubileum 
“Dat we met elkaar zo’n mooi feest hebben kunnen maken zegt iets over 
onze vereniging. Je weet natuurlijk wel dat er heel veel positiviteit en 
creativiteit in de club zit, maar nu kwam het allemaal tot uitdrukking in een 
geweldige jubileumviering.” Carel Gorissen en Trudy Eisinga blikken (Carel 
als SVR-voorzitter en Trudy als voorzitter van de jubileumcommissie) met 
duidelijk plezier terug op de jubileumactiviteiten. Ze laten de afzonderlijke 
onderdelen nog even de revue passeren. 
De vrijwilligersdag 
Ongedwongen, een (als goed geheim bewaard) afwisselend programma, 
gezellig, prima verzorgd, en goed voor de onderlinge contacten. Zo typeren 
Trudy en Carel de vrijwilligersdag. Ze zijn blij dat ze met deze dag hebben 
kunnen laten zien dat de SVR grote waardering heeft voor haar vrijwil-
ligers. “Want zij zijn het die samen de vereniging sterk maken.” 
Oecumenische dienst 
Een moment van feestelijke bezinning. Dat kenmerkt de oecumenische 
dienst. Het thema ‘verbondenheid’ was mooi uitgewerkt door de voor-
bereidingsgroep. Het koor had een aantal speciale liederen ingestudeerd 
en bracht die mooi ten gehore: complimenten! En pastor Rob van Sam-
beek maakte dat ook de niet-zo-regelmatige kerkgangers zich zeer thuis 
voelden in deze dienst. 
Receptie – met cadeau voor alle leden 
De receptie was gezellig druk. Er waren onder andere felicitaties van de 
gemeente, afdelingen van de politieke partijen, KBO-Brabant, de senio-
renorganisaties uit Dongen, Molenschot, Gilze en Hulten, de Zonnebloem, 
en Home of Good Hope. Hun belangstelling en positieve woorden onder-
strepen nog eens dat de SVR stevig verankerd is in de Rijense gemeen-
schap. De directie van De Boodschap verraste ons bovendien met een 
mooi cadeau: directeur Ingrid Langen bood alle leden van de SVR een 
filmvoorstelling aan in De Boodschap. De precieze details zijn nog niet 
bekend, maar die hoort u zo gauw mogelijk. 
De Open Dag 
Ongelooflijk zoals alle activiteitengroepen hun best hadden gedaan om zich 
van hun beste kant te laten zien. Heel wat bezoekers toonden zich positief 
verrast over het enthousiasme binnen onze vereniging en over de grote 
keuze aan activiteiten en cursussen. Echt voor elk wat wils. Heel leuk ook 

 
Op 22 oktober is de Oase gesloten 
in verband met de Rijense 
Jaarmarkt. 
 
 
 
 



  
      

                                                                                                     

Een greep uit de reacties op de 
jubileumviering 
Bezoeker Open Dag: “Ik heb ontdekt 
dat er ook voor ‘jonge senioren’ best 
veel te doen is.” 
Twee vrijwilligsters: “We maakten 
kennis op de vrijwilligersdag. Dat 
was heel gezellig. En nu blijken we 
bij elkaar om de hoek te wonen!” 
Bezoeker Open Dag: “Het is toch 
niet zo’n suffe club als ik altijd 
gedacht had.” 
Truus Noij, bestuur KBO-Brabant: 
“De SVR is een van de snelst 
groeiende afdelingen in Brabant.” 
(NB Het aantal leden gaat al hard in 
de richting van de 1400!) 
Rob van Sambeek, parochie Heilige 
Geest: “SVR staat voor Senioren 
Vitaal en Relaxed” 
Voorzitster activiteitengroep: “Door 
al deze gebeurtenissen voel ik me 
veel meer verbonden met de SVR en 
ben ik trots dat ik hier lid van mag 
zijn.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gevaarlijke punten voor 
fietsers? 
Komt u als fietser wel eens op 
punten die gevaarlijk kunnen zijn. Bij 
voorbeeld omdat er een paaltje 
onhandig is geplaatst of omdat het 
wegdek beschadigd is? De gemeente 
Gilze en Rijen wil de verkeersveilig-
heid voor fietsers verbeteren en 
roept haar inwoners op om 
gevaarlijke situaties te melden. Tot 
15 november kunt u gevaarlijke 
situaties melden op de website 
www.fietsmeldpunt.nl/gilzerijen 
 
 
 
 
 
 

 

om te zien dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd waren. Jong en 
oud deed mee aan de vele activiteiten die konden worden uitgeprobeerd. 
Veel leden gaven zich ter plekke op voor nieuwe activiteiten. 
De culturele dag 
Twee muzikale voorstellingen vormden een waardige afsluiting van het 
jubileum. De zaal was zowel ’s middags als ’s avonds goed gevuld. Er werd  
‘s middags zelfs nog gedanst en de Old Friends hadden het zo naar hun 
zin dat ze van geen ophouden wisten. TheaterRijk verzorgde ’s avonds 
een spetterend optreden, waarover na afloop in de foyer onder het genot 
van een drankje nog lang werd nagepraat. 
Tot slot 
De jubileumactiviteiten hebben de onderlinge contacten in de SVR 
versterkt en de saamhorigheid tussen de leden vergroot. Naar buiten toe 
hebben ze duidelijk gemaakt dat SeniorenVereniging Rijen van vele 
markten thuis is, meegaat met haar tijd en veel te bieden heeft voor 
jonge én oudere senioren. Het bestuur dankt iedereen die daar aan heeft 
bijgedragen. Een speciaal bedankje gaat daarbij uit naar de medewerkers 
van De Boodschap voor hun gastvrijheid en voor de prima service die we 
van hen hebben ondervonden. 
 

Kermisbingo 
De eerste bingomiddag van het seizoen is de kermisbingo op maandag 21 
oktober in de Oase. De ‘normale’ dinsdagmiddag-bingo is op 26 
november. Onze oproep voor een vrijwilliger die wil assisteren heeft 
succes gehad: Luuske Weterings en Piet Marijnissen gaan samen de bingo 
draaien. 

 
Een ‘levensboek’ schrijven? 
Herinneringen zijn een kostbaar bezit. Heeft u er wel eens aan gedacht ze 
vast te leggen in een ‘levensboek’? Kom dan op vrijdag 1 november om 
10.00 uur naar de Oase. Pastor Jan Voeten vertelt dan meer over de zin 
en  de mogelijkheden van het levensboek. Hij legt ook uit welke hulp u bij 
het schrijven kunt krijgen vanuit de parochiewerkgroep die hiervoor is 
opgericht.  
Pastor Voeten over het levensverhaal: 
Herinneringen komen en gaan. Soms zijn ze vaag en vluchtig. En soms zijn 
ze kraakhelder: je kunt nog vertellen welke geluiden, kleuren en geuren 
erbij horen. Herinneringen zijn ook verbonden met gevoelens, zoals trots, 
voldoening, dankbaarheid en vreugde, maar misschien ook verveling, 
ergernis, verdriet of schaamte. 
Er is een manier om actief en creatief met die herinneringen om te gaan: 
het schrijven van een levensboek. In het samenwerkingsverband van onze 
parochies (Dongen/Rijen) is sinds kort een werkgroep actief die ouderen 
wil helpen bij het bundelen van hun herinneringen in een mooi 
levensverhaal. Wij noemen dat het levensboek.  
Graag maak ik gebruik van de gelegenheid die het bestuur van de SVR mij 
geboden heeft om op 1 november iets meer te vertellen over de 
bedoelingen van het levensboek tijdens een informatieochtend. 
  

Legpuzzelruilbeurs  
Traditiegetrouw organiseert de Activiteitencommissie in het najaar, rond 

Onze vereniging gaat nu verder als 
SeniorenVereniging Rijen. Maar we 
blijven wel aangesloten bij KBO-
Brabant. 
 



  
      

                                                                                                     

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Kerstviering  
Donderdagmiddag 19 december 
vindt voor leden van de SVR de 
kerstviering plaats, verzorgd door 
Rob van Sambeek in samen-
werking met een werkgroep. Na 
de pauze is er een optreden van 
een toneelgroep uit Dongen. In de 
volgende Nieuwsbrief leest u hier 
meer over. 

 

 

 

 
 

 
 
 
Een bloemetje van het bestuur 
voor het ‘jubileumteam’. 
 
Beste putter open dag 
Op de Open Dag konden allerlei 
activiteiten worden uitgeprobeerd. 
De pitch-en-putters hadden er een 
wedstrijd van gemaakt. De beste 
putter werd Harry Schuermans. Hij 
kreeg een prijsje uit handen van 
voorzitter Carel Gorissen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

de Rijense kermis, een ruilbeurs. Leden die de komende winter weer 
nieuwe puzzels willen leggen zijn ‘s middags op 1 november van harte 
welkom. De deur is open om 13.00 uur en om 13.30 uur precies begint de 
ruilbeurs. 
 

Alleen? En toch gezellig samen eten! 
Het winterseizoen is alweer begonnen en in oktober is de eerste groep uit 
eten geweest bij De Drie Linden in Molenschot. 
Zondag 10 november zijn alle alleenstaanden boven de 55 jaar van harte 
welkom bij het Chinees Restaurant aan de Hoofdstraat. Daar staat dan 
een heerlijk buffet klaar met allerlei lekkernijen voor de deelnemers. 
Graag vóór woensdag 6 november inschrijven in de Oase. De intekenlijst 
ligt op de leestafel. De tweede zondag van december (8 december) zijn 
we weer welkom bij Restaurant ’t Boerke. 
 

Bijeenkomst nieuwe leden 
Het bestuur nodigt alle mensen die in of na november 2013 lid zijn 
geworden van SeniorenVereniging Rijen uit voor een kennismakings-
bijeenkomst op vrijdagmorgen 22 november in de Oase. Voorzitter Carel 
Gorissen zal op deze bijeenkomst van alles vertellen over de vereniging. 
Alle nieuwe leden, en dat zijn er 120 (!), ontvangen hiervoor ook een 
persoonlijke uitnodiging. 
 

Koersbal 
De SVR heeft al sinds jaar en dag een enthousiaste activiteitengroep 
Koersbal. Veel mensen weten niet dat het koersballen (‘bowls’) een echte 
wedstrijdsport is die bij voorbeeld in Engeland heel populair is. Het 
verhaal gaat dat admiraal Drake, toen hij de Spaanse Armada aan de 
horizon zag verschijnen, eerst zijn bowlsspel heeft afgemaakt voor hij ten 
strijde trok om de vloot te verslaan. 
Koersbal is verwant aan jeu de boules. Maar de koersbal wordt niet 
gegooid, maar gerold. En omdat het zwaartepunt van de bal niet in het 
midden ligt vraagt dat een speciale techniek. Bij ons wordt koersbal altijd 
binnen gespeeld (in de Oase). Weer of geen weer, het kan elke week 
doorgaan. 
De koersballers zouden er graag nog wat nieuwe leden bij hebben. Voelt 
u er iets voor om elke week wat beweging te hebben en een interessant 
spel te spelen in een gezellige groep? Kom het dan eens uitproberen. U 
kunt gewoon binnenlopen op donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 
uur in de Oase. Als u wilt kunt u dan meteen meedoen. U mag het spel 
gratis en vrijblijvend twee keer uitproberen. Als u daarna wilt doorgaan 
kunt u zich, als lid van de SVR, aansluiten bij deze activiteitengroep voor 
slechts € 2,- per maand. Meer informatie? Neem contact op met Wim van 
Eijl, Kuyperstraat 7, 5121 TP  Rijen, tel. 22 45 10. 
 

Kort verslag bijeenkomst activiteitengroepen 
Op woensdagavond 9 oktober waren de besturen van de activiteiten-
groepen uitgenodigd voor een vergadering met het bestuur van 
SeniorenVereniging Rijen. Ze waren bijna allemaal vertegenwoordigd en 
de zaal zat dan ook goed vol. 
Voorzitter Carel Gorissen benadrukte dat het bestuur grote waarde hecht 

Start cursussen 2013 
31 oktober kunstcursus serie 4; 
6 november beeldhouwen 1; 
12 november koken voor beginners. 
Bij sommige cursussen is nog 
ruimte. Aanmelden kan tot één 
week voor aanvang van de cursus. 
Zie voor meer informatie het 
cursusboekje of de website. 
 
 

 

 

 

 



  
      

                                                                                                     

Seniorenadviseurs 
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,- 
 

Adreswijziging? 
Graag doorgeven in de Oase, mailen 
naar info@sv-rijen.nl, of per post 
sturen naar SVR, Nassaulaan 62-64, 
5121 BC  Rijen. 

 
 

aan het contact met de activiteitengroepen. Bijeenkomsten zoals deze wil 
het bestuur daarom twee maal per jaar houden. Adriaan Brouwers gaf 
uitleg over zijn functie als contactpersoon voor de Seniorenadviseurs. De 
belangenbehartiging van de senioren is vooral van belang, omdat er 
voortdurend nieuwe regels en voorwaarden komen met gevolgen voor 
ouderen. Hij bezoekt de bijeenkomsten die hierover door KBO-Brabant 
worden belegd en bespreekt wat daar naar voren komt in het bestuur en 
met de Seniorenadviseurs. Henk Bink legde uit waarom hij graag een 
assistent wilde hebben. Bas de Baar heeft zich daarvoor aangemeld in 
reactie op een oproep in deze Nieuwsbrief. Er werd gesproken over de 
huisvesting en over de financiën van de SVR. Later heeft men nog een 
uurtje gezellig bij elkaar gezeten en nagepraat. Het was, wat het bestuur 
betreft, een geslaagde avond. Het volledige verslag van de avond zal aan de 
besturen van de activiteitengroepen worden gemaild. 
 

Midgetgolf van start 
Op 1 oktober ging een enthousiaste groep (elf man/vrouw sterk) 
midgetgolfers van start op De Leemput. Ze gaan door tot de winterstop. 
Eind maart, als het sportpark weer open gaat volgt de officiële oprichting 
van de activiteitengroep Midgetgolf. De hele maand oktober kunnen  alle 
leden van de SVR op de dinsdagochtend nog vrijblijvend komen 
uitproberen hoe zij het ervan afbrengen op de 18 volwaardige 
wedstrijdholes van De Leemput. 
 

 

 

Creatief handwerken 
Iedere dinsdagmiddag, tussen 13.30 en 15.30 uur is in de Oase een groepje 
vrouwen te vinden die zich bezig houden met allerlei creatieve 
handwerkvormen. Alle mogelijke technieken worden daarbij toegepast:  
breien, haken, borduren, punniken, macramé, werken met vilt en stof enz. 
De deelnemers helpen en stimuleren elkaar. Marlien doet suggesties en 
neemt voorbeelden mee ter inspiratie. Belangstelling? Meld u aan bij een 
van de gastvrouwen in de Oase (tel. 0161 22 71 97) of mail naar Marlien 
Waijenberg mariemara108@hotmail.com 
 

www.sv-rijen.nl  
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