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Speciale activiteiten 
Maandag 8 februari, 
Carnavalsbingo, 14.00 uur, de Oase 
 

Woensdag 10 februari, Workshop 
SchrijvenRijen, 10.00 uur, de Oase 

 

Zondag 14 februari, Uit eten voor 
alleenstaanden, 17.30 uur, Chinees 
Restaurant, Hoofdstraat, Rijen 
 

Woensdag 17 februari, Vergadering 
bestuur met besturen activiteiten-
groepen, 19.30 uur, de Oase 

 

Dinsdag 1 maart, Snertdrive van de 
bridgeclub, 9.00 uur, de Oase (zie 
uitnodiging in deze Nieuwsbrief) 

 

Vrijdag 4 maart, Sjoelwedstrijd van 
Sportgroep 50+, 13.00 uur, de Oase 

 

Zondag 13 maart, Uit eten voor 
alleenstaanden, 17.30 uur, 
Restaurant ’t Boerke 

 

Dinsdag 15 maart, Bingo!, 14.00 
uur, de Oase 
 

Donderdag 24 maart, Algemene 
Ledenvergadering, 14.00 uur, De 
Boodschap 
 

N.B. Onze agenda op de website is 
uiteraard altijd actueel! 
 
 
 
 
 
 

Quilten 
Op dinsdagmiddag is er in de Oase een hele leuke en bijzondere 
handwerkgroep actief. Er is een gezellige, creatieve club dames aan het 
quilten. Deze activiteit bestaat uit het maken van allerlei mooie 
handwerkstukken zoals, tassen, kussens, wandkleden, toilettassen, 
naaigarnituur, boxkleden, enz. Het quilten bestaat dus duidelijk niet alleen 
uit het maken van wandkleden. Van oude lapjes stof worden allerlei 
creaties gemaakt. Wanneer je een beetje kunt handwerken of naaien kun 
je zeker deelnemen aan de groep. Gezelligheid, van elkaar leren en mooie 
creaties maken zijn de kenmerken van deze club dames. 
 

 

 
De groep heeft een abonnement op het tijdschrift ‘Quiltniews’. Dit mag 
geleend worden om thuis werken uit te maken. Hetzelfde geldt voor 
diverse boeken over quilten.  
De quiltgroep is op zoek naar nieuwe leden. De club komt gemiddeld 1 
keer in de 2 weken bij elkaar. Kom gerust eens vrijblijvend kijken op 
dinsdagmiddag in de Oase; aanvang 13.30 uur. De eerst volgende middag is 
16 februari (vervolgens 8 en 22 maart).     

Volgende Nieuwsbrief 
De geplande bezorgdatum van de 
eerstvolgende Nieuwsbrief (en het 
tijdschrift Ons) is 8 maart. 
 
 
 
 



  
      

                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘God: wie, wat, waar?!’ 
KBO-Brabant organiseert op 9 maart 
een symposium met als thema: 
‘God: wie, wat, waar?!’ 
Is God te vinden in klooster en kerk? 
Of is God te vinden in ’t alledaagse, 
in de genoegens des levens? Of is 
God te vinden als een licht voor ons 
leven? 
Tijdens dit symposium gaat het over 
God, over wie of wat God is of kan 
zijn en over de rol die God al dan 
niet heeft in ons dagelijks leven. 
Wanneer?  
Woensdag 9 maart 2016 
Inloop: 09.30 uur 
Afsluiting: 15.15 uur 
Waar?  
Cultureel Centrum  
De Schakel, Kerkstraat 104,  
5126 GD   Gilze 
Toegangsprijs:  
€20,- p.p. inclusief lunch en 
consumpties 
Aanmelden: 
Dit kan tot 25 februari, per mail naar 
info@kbo-brabant.nl. Vermeld in de 
e-mail uw naam, adres en 
telefoonnummer. Per telefoon 073 
644 40 66. U ontvangt een mail met 
betalingsgegevens. Na ontvangst 
van uw betaling is uw deelname 
definitief.  

 
 
  

Carnavalsbingo 
Maandag 8 februari vindt de jaarlijkse carnavalsbingo weer plaats in de 
Oase. Leden zijn van harte uitgenodigd op deze gezellige middag. De 
middag begint om 14.00 uur.  

 
Workshop SchrijvenRijen 
Leden kunnen op woensdag 10 februari deelnemen aan de workshop 
SchrijvenRijen. Onder deskundige begeleiding en in een gemoedelijke 
sfeer wordt gewerkt met inspirerende opdrachten. Heel associatief komt 
een woordenstroom op gang en als vanzelf leidt dat tot een tekst. Die 
hoeft niet lang te zijn. Het gaat ook niet om foutloos schrijven. De lol zit 
hem in het oplezen aan elkaar en het ervaren van herkenning bij elkaar. 
Probeer het eens! Aanvang 10.00 uur. 
 

Vergadering besturen activiteitengroepen 
Op 17 februari vergaderen de besturen van de activiteitengroepen met 
het SVR-bestuur. Alle recente ontwikkelingen binnen de vereniging zullen 
dan op tafel komen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. 
 

Snert bridgedrive 
Alle leden van de Seniorenbridge SVR worden uitgenodigd deel te nemen 
aan de jaarlijkse snertdrive, die dit jaar gehouden wordt op dinsdag 1 
maart aanstaande. Ter afwisseling spelen we de snertdrive eens een keer 
‘thuis’. 
Deze dag zal er ongeveer als volgt uit zien: 
09.00 uur: vertrek te voet vanaf De Boodschap voor een frisse wandeling 
van een goed uur door de Rijense dreven. Wie niet mee loopt moet 
ervoor zorgen omstreeks 10.15 uur in de Oase te zijn. 
10.30 uur: ontvangst met koffie (inclusief) met wat lekkers. 
11.00 uur: begin bridgen (drie tafels met vier spellen) 
12.30 uur: tijd voor een aperitief (eigen kosten) en lunch. Snert met 
roggebrood met spek. (Eventueel broodje kaas in plaats van is mogelijk.) 
Na de lunch weer bridgen (drie tafels met vier spellen) 
Tussen 15.00 en 15.30 zal de prijsuitreiking zijn. 
Deelname kost € 5,00 per persoon. Uitsluitend per bank te voldoen. 
Bankrekening: NL41RABO 011.99.38.944 t.n.v. SeniorenVereniging Rijen, 
afd. Bridge o.v.v. ‘snertdrive’. Drankjes zijn deze dag voor eigen rekening. 
Aanmelden voor 16 februari 2016 uitsluitend door aanmelding via de 
inschrijflijst in de Oase. (Wie broodjes wenst i.p.v. snert moet een ‘B’ 
achter zijn naam zetten). 
 

Ideeënbus in de Oase 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers heeft voorzitter Carel 
Gorissen het idee naar voren gebracht om in de Oase een ideeënbus te 
plaatsen.  
Dat is intussen gebeurd en hebt u ideeën over wat dan ook dan kunt u die 
daar in deponeren. We stellen het op prijs als u er een naam, een 
telefoonnummer en eventueel een e-mailadres er bij zet. Zodat we u 
kunnen bereiken als dat nodig mocht zijn. 
 
 

Wificode Oase 
Het netwerk wat te gebruiken is in 
de Oase heet: ThomsonC9B7A1. De 
wificode is op te vragen bij de bar. 
 
 



  
      

                                                                                                     

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Belastingformulieren 
Wilt u een afspraak maken voor het 
invullen van uw belasting-
formulieren? Dit kan vanaf volgende 
maand. In de Nieuwsbrief van maart 
leest u meer! Niet leden kunnen ook 
gebruik maken van deze dienst. 

 

 

 

 

  
Zondag 28 februari, Mathilde 
Santing, 15.00 uur, de Boodschap 
 
 
 
 
Rijbewijskeuring 
Mevr. Hoogmoed, Nieuwe Dreef 39, 
Ulvenhout. Keuring na telefonische 
afspraak. Tel. 076 561 28 88. 
Kosten: € 30,- 

 
 

  

Bezoek Seniorenexpo Veldhoven 
Op de eerste dag van de Seniorenexpo in Veldhoven was de SVR samen 
met KBO Molenschot met 2 volle bussen present. De hele beursdag was 
er gelegenheid te proeven, iets gratis mee te krijgen of iets te winnen. 
Ook waren er in de grote zaal de hele middag optredens van een groot 
dameskoor, een shantykoor en een harmonietorkest. Vooral dat laatste 
vulde de zaal met heerlijk vrolijke muziek zodat de stemming er goed in 
zat. De dag was zeer goed geslaagd! 

 

 
Speciale ledenactie optreden Mathilde Santing 
De Boodschap heeft speciaal voor SVR leden een mooie 
kortingsaanbieding voor het optreden van Mathilde Santing: 
Mathilde Santing: als er één zangeres in Nederland is die het publiek kan 
raken met haar stem en muziek dan is zij het. Géén vrouw die jou in de 
palm van haar hand zo kan laten luisteren naar het verhaal van een liedje. 
In 'Both Sides Now' zingt Mathilde de songs van Joni Mitchell; één van de 
levende legendes van de Amerikaanse popmuziek; ‘River’, ‘Big Yellow 
Taxi’ en ‘Both Sides Now’. Liefde voor muziek, poëzie en kunst drijven 
haar. Wees wie je bent, niet wie je wilt zijn. 
 
Samen met haar muzikanten neemt Mathilde je mee met de verhalen van 
Joni en haar wereld in de liedjes vol gedichten en emoties. Both Sides 
Now, dé herontdekking van de grootste zangeres van Nederland... 
Mathilde Santing! Op zondagmiddag 28 februari 2016 is Mathilde te zien 
in theater De Boodschap in Rijen.   
De reguliere prijs voor kaarten is € 18, voor SVR-leden geldt een speciale 
prijs van € 14. Indien u van dit aanbod gebruik wenst te maken, dan kunt 
u zich bij de ticketbalie melden met uw KBO-Brabant pasje. Indien uw 
gegevens bekend zijn in het kaartverkoopsysteem van de Boodschap 
kunnen de kaarten direct tegen het verlaagde tarief worden afgerekend. 
Mochten uw gegevens niet bekend zijn, dan zullen naam en 
adresgegevens gevraagd worden. De kaarten kunnen dan aansluitend 
worden afgerekend en meegenomen. 
 
 

 

Algemene 
Ledenvergadering 
LET OP!! WIJZIGING DATUM!!! 
Donderdag 24 maart, 14.00 uur 
vindt in de Boodschap de 
Algemene Ledenvergadering 
plaats. Noteer deze datum vast in 
uw agenda, zodat het bestuur mag 
rekenen op een grote opkomst. 
 



  
      

                                                                                                     

 

Vrijwillige ouderenadviseurs 
Voor vragen over de Wmo, 
inkomen, welzijn en dergelijke kunt 
u contact opnemen met een van 
onze vrijwillige ouderenadviseurs. 
Ook voor hulp bij uw administratie 
of het invullen van het belasting-
formulier. Hun telefoonnummers: 
Tini van der Velden: 0161 22 74 93 
van 19.00-21.00 uur.  
Astrid Boelhouwer: 0161 22 70 61. 
Henny Selbach: 06 23 50 28 04. 
Sylvia Raaijmakers (Wmo): 
0161 24 00 14. 
 

Computeradvies 
Elke vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur 
houden de computerdeskundigen 
van SV-Rijen spreekuur in de Oase. 
Vrije inloop voor leden. 
 

Colofon 
Deze Nieuwsbrief is (in kleur) ook te 
vinden op www.sv-rijen.nl  
Kopij en foto’s kunt u mailen naar 
Jolanda Valkenburg 
jolandavalkenburg@sv-rijen.nl 
Adreswijzigingen kunt u doorgeven 
in de Oase, mailen naar 
ledenadministratie@sv-rijen.nl, of 
per post sturen naar SV-Rijen, 
Nassaulaan 62-64, 5121 BC Rijen 
 
 
 
 

 

Uitnodiging: Dagtocht naar Leuven op vrijdag 27 mei  
Leuven Unesco Wereld erfgoed 

 

 

Geen enkele stad in Vlaanderen spreekt zo tot de verbeelding als de 
eeuwenoude universiteitsstad Leuven. Wandel door Leuven en je geniet 
van de vele terrasjes, het Groot Begijnhof, Museum M, het knappe 
stadhuis. Bij de VVV of Toerisme Leuven kun je zelfs een rondleiding door 
het stadhuis regelen. De universiteit van Leuven is de oudste universiteit 
van de Lage Landen. Maar overal in de stad vind je naast eeuwenoude 
gebouwen ook knappe staaltjes van hedendaagse architectuur, zoals het 
hypermoderne Museum M. Deze mix van oud en nieuw zorgt voor een 
unieke stadswandeling, met als top of the bill het prachtige gotische 
stadhuis, met maar liefst 236 beelden.   
Tijdens deze dagtocht brengen we een bezoek aan de brouwerij Stella 
Artois. Tijdens de rondleiding leer je onder andere meer over het 
brouwproces en krijg je zicht op de razendsnelle botteling van flessen en 
blikken. Bij voldoende belangstelling (minimaal 50 personen) neemt de 
SVR u weer mee uit voor een fijne dagtocht. 
Het Programma ziet er als volgt uit: 
08.00 uur : vertrek vanuit de Oase. 
Op de eerste stop in Brasschaat serveren we u 2x koffie met gebak.  
11.00 - 13.00 uur : rondleiding ABInbev, Leuven.  
13.00 - 16.45 uur : vrije lunch en middag vrij te besteden. 
of stadswandeling met gids (4 euro per persoon, ten minste 20 
deelnemers.)  
17.00 - 18.30 uur : warme maaltijd bestaande uit: varkensfilet met 
heerlijke saus op basis van kalsfond, bier, spekjes, zilveruitjes/ 
aardappelkroketten/seizoensgroenten. 
Indien de situatie dit vraagt kan van het programma worden afgeweken. 
Wilt u met deze reis mee kunt u inschrijven vanaf vrijdagmiddag                 
5 februari vanaf 13.00 uur in de Oase door middel van het invullen van 
het machtigingsformulier. De kosten voor deze tocht bedragen € 55,00 
per persoon. 
 

Contributie 2016 
Januari is de maand van het innen van de contributie bij de leden van de 
SVR. Voor de ledenadministratie en de penningmeester een drukke tijd 
en het is prettig als dat kan met een automatische incasso. In de praktijk 
geeft dat ook geen problemen. In de Nieuwsbrief van oktober en 
november stond een artikeltje over het opzeggen van het lidmaatschap. 
Hierin werd uitdrukkelijk gevraagd als u in 2016 uw lidmaatschap van de 
SVR wilt opzeggen dat dat kan tot uiterlijk de maand december. 
Per 1 januari moeten we als vereniging de betalingen doen aan KBO 
Brabant. Zegt u in januari van dit jaar pas op, dan zijn de € 10,00 reeds 
overgeboekt naar de KBO. 
Een te late opzegging zou dus ten koste gaan van onze vereniging, van de 
leden dus. U moet dan dus de contributie over het jaar 2016 betalen. 

www.sv-rijen.nl  
 

 

 

 

Nassaulaan 62-64, 5121 BC  Rijen 
Telefoon 0161 22 71 97 
info@sv-rijen.nl, www.sv-rijen.nl  
 
NL19RABO 0145104923 t.n.v. 
SeniorenVereniging Rijen 

http://www.sv-rijen.nl/

