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Speciale activiteiten 
 

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

 

Dinsdag 15 maart, Bingo, 14.00 uur, 
de Oase 
 

Vrijdag 18 maart, Kunstkring: Jeroen 
Bosch, 10.00 uur, de Oase 
 

Donderdag 24 maart, Algemene 
Ledenvergadering, 13.30 uur, De 
Boodschap 
 

Vrijdag 1 april, informatieochtend 
hart- en vaatziekten bij vrouwen, 
10.00 uur, de Oase 
 

Donderdag 7 april, Voorjaars-
wandeling, 9.30 uur, vertrek vanaf  
de Leemput 
 

Zondag 17 april, Lentebal van 
Country line dance, 13.30 uur, De 
Boodschap 
 

Dinsdag 19 april, Middag voor 80-
plussers, 13.30 uur, de Oase 
 

Dinsdag 26 april, Koningsbingo, 
14.00 uur, de Oase 
 

Vrijdag 27 mei, Dagtocht naar 
Leuven, 8.00 uur, vertrek vanaf de 
Oase 
 
 
 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 24 
maart in de grote zaal van De Boodschap. Aanvang 13.30 uur. Alle 
vergaderstukken liggen vanaf 10 maart in de Oase en staan op de website. 
Vragen over de stukken of andere vragen over de SVR kunt u tijdens de 
jaarvergadering stellen, maar u kunt ze ook van tevoren schriftelijk 
indienen bij het secretariaat. Na het officiële gedeelte van de vergadering 
wordt er een optreden verzorgd door de Spaanse dansgroep Ritmo 
Rosario. Het is dus de moeite waard om na de pauze te blijven.   
 

“Ik heb ervan geleerd en ervan genoten” 
Aldus Jeanne de Hoon na 9 jaar bestuurslidmaatschap. 
Na drie zittingsperiodes in het bestuur van de SVR ben je niet meer 
herkiesbaar. Jeanne heeft die periodes volgemaakt en maakt nu plaats 
voor iemand anders. Ze heeft moeten wennen aan het idee. Er zijn veel 
dingen, en nog meer mensen, die ze zal missen, maar inmiddels voelt het 
goed om wat afstand te nemen. 
Jeanne was altijd al van plan om na haar pensionering iets voor senioren te 
gaan doen. Voordat ze in het bestuur kwam was ze al actief lid van de 
vereniging. Ze bouwde (toen nog pionierswerk) de eerste website voor 
KBO Rijen en was al direct de ‘hoffotograaf’ van de vereniging. In het 
bestuur had ze als taak om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Haar 
uitgangspunt was dat de vereniging een groot en gevarieerd 
activiteitenpakket moet hebben zodat iedereen daarin iets van zijn of haar 
gading vindt. Een speciale focus legde Jeanne bij activiteiten die ertoe 
kunnen bijdragen eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Het was dan 
ook niet toevallig dat Alleen? En toch gezellig samen eten! de eerste 
nieuwe activiteit was waar ze het initiatief voor nam. Ook de jaarlijkse 
middag voor alleenstaande 80-plussers is door haar opgezet. De grote 
Seniorenbeurs die ze in 2010 samen met een werkgroep organiseerde was 
onder al haar projecten een absoluut hoogtepunt. Verder maakte ze een 
begin met de zomeractiviteiten, die nu vanuit het Seniorenplatform, en 
voor de hele gemeente, worden georganiseerd, en met de cursussen die in 
de wintermaanden worden gegeven. Ook daarbij is diversiteit belangrijk, 
waarbij Jeanne er speciaal aan hecht dat er ook gedacht wordt aan 
cursussen die bewegen door senioren bevorderen. 

Volgende Nieuwsbrief 
De geplande bezorgdatum van de 
eerstvolgende Nieuwsbrief (en het 
tijdschrift Ons) is 5 april. 
 
 
 
 



  
      

                                                                                                     

 

 
 
“Het enthousiasme dat ik heb 
ervaren in de samenwerking, de vele 
fijne contacten en de vaak 
persoonlijke gesprekken met leden 
en mede-vrijwilligers maakten mijn 
bestuurstijd meer dan de moeite 
waard!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dagtocht Leuven vrijdag 27 mei 
Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar voor deze leuke 
dagtocht, dus aarzel niet en schrijf u 
in! 
 

Zondag 20 maart 50 jaar 
Culturele Avond Rijen 
Tijdens dit culturele evenement zal  
Seniorenkoor Oase een optreden 
verzorgen van 14.30 tot 15.00 uur in 
De Boodschap. Entree is gratis. 
Aanvang evenement 12.00 uur. 

 
 
  

Jeanne had ook de pr van de vereniging als aandachtsterrein. Goede 
communicatie, zowel intern als extern, is van levensbelang voor een 
vereniging. Tijdens haar bestuurslidmaatschap heeft de omvorming van 
KBO Rijen tot SeniorenVereniging Rijen plaatsgevonden. Dat was meer 
dan een naamsverandering. De vereniging wilde daarmee onderstrepen 
een eigentijdse en actieve organisatie te zijn. En dat moest ook tot 
uitdrukking komen in een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Jeanne 
leidde de projecten waarin die tot stand gekomen zijn. De 
communicatieactiviteiten zijn sindsdien geïntensiveerd. Ze worden nu 
uitgevoerd door een team van drie mensen. 
Jeanne blijft - uiteraard! – gewoon lid van de vereniging. Ze is lid van de 
Kunstkring en van de Wandelgroep. Ook het werk in de 
activiteitencommissie blijft ze nog even doen. Daarnaast zit ze in een 
werkgroep van Heemkring Molenheide die een digitale tijdmachine 
‘bouwt’ waarin de geschiedenis van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot is 
opgenomen. In januari 2015 is het eerste deel van deze tijdmachine 
online gegaan. 
Terugkijkend realiseert Jeanne zich dat de prettige samenwerking binnen 
het bestuur en met de mensen die samen met haar hebben gewerkt aan 
allerlei activiteiten net zoveel voldoening geeft als de resultaten zelf. Ze 
bewondert de vrijwilligers die vaak jarenlang elke week present zijn om 
een bijdrage aan de vereniging te leveren. En dat zijn er heel wat. De 
samenwerking met al die mensen heeft de negen jaar 
bestuurslidmaatschap méér dan de moeite waard gemaakt en heeft 
ervoor gezorgd dat haar eigen werk voor de vereniging van hobby tot 
passie geworden is. 
 

Kunstkring 18 maart: presentatie Jeroen Bosch 
De publiciteit heeft er al bol van gestaan: de grote expositie Jheronimus 
Bosch, die in het Noord-Brabants Museum wordt gehouden ter 
gelegenheid van het 500-ste sterfjaar van deze beroemde schilder. Leden 
van de Kunstkring hebben op 18 maart de gelegenheid nader kennis te 
maken met het werk van Jeroen Bosch. Ruud Ringers verzorgt dan in de 
Oase een lezing met lichtbeelden over de kunstenaar die als geen ander 
de kwellingen van hel en vagevuur wist uit te beelden. Voor degenen die 
de druk bezochte expositie nog gaan bekijken een mooie gelegenheid om 
in een rustige omgeving een eerste indruk te krijgen. Maar ook voor wie 
niet gaat belooft het een interessante ochtend te worden. Ruud Ringers is 
uitvoerend kunstenaar en kunsthistoricus, en geeft lezingen over 
onderwerpen uit de kunstgeschiedenis. Hij organiseert ook kunstreizen. 
De lezing begint om 10.00 uur. Aanmelden kan in de Oase. De kosten        
(€ 4,-) kunnen bij het intekenen worden voldaan. 
 

Informatieochtend: hart- en vaatziekten bij vrouwen 
Op vrijdag 1 april is er in de Oase een informatieochtend over hart- en 
vaatziekten. Daarbij zal vooral aandacht geschonken worden aan het 
onderkennen van deze ziekten bij vrouwen. Dat is belangrijk want er 
sterven in Nederland meer vrouwen (56 per dag) dan mannen aan deze 
ziekte. De ochtend wordt verzorgd door Remedica, een 
communicatiebureau voor gezondheid en leefstijl in Eindhoven. 
De informatieochtend begint om 10.00 uur. Aan de orde komen de 
werking van het hart; kenmerken van hart- en vaatziekten; de relatie 

Zomertijd ‘Leemputgroepen’  
Let op: 27 maart gaan op de 
Leemput zomertijden weer in. Kijk 
op www.deleemput.nl voor de juiste 
tijden. 



  
      

                                                                                                     

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zaterdag 9 april zangoptreden 
De nieuwe show van zangeres 
MarieChristien is 9 april te zien in 
MFA De Molenwiek, Schoolstraat 5 
in Molenschot. Leden van de SVR, 
kunnen op vertoon van hun KBO-
pasje korting krijgen. De geredu-
ceerde prijs is € 6,00. De voorstelling 
begint om 20.15 uur, reserveren is 
gewenst en kan via de website 
www.mariechristien.nl of 
telefonisch 0413 27 42 50. 
 

Jeanne de Hoon: 
“Als senior doe je jezelf tekort als je 
géén lid wordt van SV-Rijen.” 
 
 
 

Bijeenkomst Granny’f Finest 
Voor informatie zie artikel verderop 
in deze Nieuwsbrief. 
 

 

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

 
 

tussen hart- en vaatziekten en cholesterol, en tussen hart- en vaatziekten en 
diabetes; het ontstaan van een beroerte; risicofactoren; klachten; leefstijl en 
medische behandeling. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en er is 
een mogelijkheid voor cholesterolmeting door middel van een vingerprik. 
Leden zowel als niet-leden kunnen de informatieochtend bijwonen. 
Inschrijven kan in de Oase. 
 

7 april voorjaarswandeling met Frans en Willem 
Op donderdag 7 april start om 9.30 uur weer een voorjaarswandeling onder 
leiding van Frans Jonkers en Willem Post (vertrek bij de poort van De 
Leemput). De wandeling zal onder andere de plassen van Surae aandoen 
waar nu vele vogels te zien zijn onder andere de boom met daarin 
aalscholvers. De wandeling komt ook langs de bomen waarin de afgelopen 
winter een groot aantal uilen heeft gezeten. Kortom er zal van alles te 
beleven zijn onderweg. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en u 
kunt bij terugkomst nog een kop koffie of thee drinken in het paviljoen van 
De Leemput. 
 

 

 
Dinsdag 19 april: jaarlijkse 80-plus middag 
Traditiegetrouw organiseert de Activiteitencommissie op 19 april een 
middag voor alleenstaande 80-plussers. Ook wie een partner heeft die is 
opgenomen in een verzorgingshuis is daarbij van harte welkom. De middag 
begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. De leden die in 
aanmerking komen, krijgen een persoonlijke uitnodiging met invulstrook. 
Deze strook kunt u inleveren bij de Oase. Bent u SVR-lid, 80-plus en 
alleenstaand, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan is er iets niet 
goed gegaan. U bent natuurlijk gewoon welkom. We stellen het wel op prijs 
als u uw komst vooraf doorgeeft in de Oase of via de mail. U kunt mailen 
naar jeannedehoon@sv-rijen.nl  
 

Belastingservice SVR: ook voor niet-leden 
Binnenkort ontvangt u een verzoek van de belastingdienst om aangifte te 
doen over het jaar 2015. Hiervoor heeft u (nieuw) tot 1 mei 2015 de tijd. U 

Noteer in uw agenda: 
13 maart gaat een groep 
alleenstaanden weer gezellig uit 
eten. Schrijf u in en heb een hele 
gezellige avond! 
Nog een datum om te noteren 15 
maart. Dan vindt er weer een 
uiterst gezellige bingo middag 
plaats in de Oase. 
 



  
      

                                                                                                     

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 
 
 
 
 

 

mag ook aangifte doen als u geen verzoek hebt ontvangen. 
Alleenstaanden met een inkomen dat niet hoger is dan € 35.000,-- en 
gehuwden/samenwonenden die samen een inkomen hebben dat niet 
hoger is dan € 50.000,-- kunnen voor het invullen van de aangifte een 
beroep doen op de deskundige belastingadviseurs van 
SeniorenVereniging Rijen. Ook 50-plussers die geen lid zijn en die 
beneden deze inkomensgrenzen zitten kunnen gebruik maken van de 
belastingservice. De belastingadviseurs Ad de Leeuw, Astrid Boelhouwer, 
Staas van der Velden, Riet Jonkers, Henny van Oosterhout en Tini van der 
Velden staan in de startblokken om u te helpen. Degenen die eerder 
gebruik hebben gemaakt van de belastingservice kunnen zelf telefonisch 
een afspraak maken met hun adviseur. Voor nieuwe afspraken of voor 
verdere informatie kunt u bellen naar de coördinator van de 
belastingservice, Tini van der Velden, 0161 22 74 93. De vergoeding voor 
het invullen van de aangifte bedraagt € 12,-- per adres. 
 

SchrijvenRijen 
Vijf nieuwe belangstellenden kwamen vorige maand naar de workshop 
SchrijvenRijen. En ze waren zo enthousiast over de manier waarop er 
onder leiding van Jeanne van Leijsen met teksten wordt gewerkt dat ze 
ook allemaal zijn aangesloten bij het vaste ‘schrijverscollectief’. Het 
aantal deelnemers van het collectief is daarmee verdubbeld. Samen  
werken ze eens in de veertien dagen (de even weken) in een ontspannen 
sfeer aan hun eigen verhalen. Niet de techniek staat daarbij centraal, 
maar meer het plezier van het ‘delen’ van deze verhalen in de groep. 
 

Breiclub: Granny’s Finest 
Deze breiclub is van start gegaan in de Oase. Iedere vrijdag om 13.00 uur 
biedt de SVR, in de opstartfase, gastvrijheid aan Granny’s Finest, een 
modemerk, waarbij jonge ontwerpers en senioren samenwerken aan 
handgemaakte producten. Van elkaar leren en gezelligheid spelen een 
grote rol bij de club. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten worden de 
nieuwe patronen overhandigd. Voor ieder niveau is er een patroon. Is het 
lang geleden dat u de breipennen heeft opgepakt? Geen probleem dan 
kunt u beginnen met een eenvoudig ontwerp. Kijk voor meer informatie 
eens op www.grannysfinest.com.  
 

Contributie 
Het bestuur vraagt alle leden die hun contributie voor 2016 nog niet 
hebben voldaan dat met spoed te doen. Zowel in november als in 
december hebben we in de Nieuwsbrief uw aandacht gevraagd voor de 
contributieverplichting. We gaan er dus van uit dat alle leden ervan op de 
hoogte zijn dat de contributie vóór 1 januari van het betreffende jaar 
voldaan moet zijn; dat opzeggingen vóór eind december van het 
voorafgaande jaar schriftelijk moeten geschieden; dat intrekken van een 
machtiging tot automatische incasso derhalve niet geldt als een 
opzegging. Toch blijken heel wat leden deze regels te omzeilen. Dat leidt 
tot onduidelijkheden omtrent onze financiële positie, veel extra werk 
voor de penningmeester, en problemen bij het opstellen van de 
financiële jaarstukken. Leden die tot nu toe in gebreke zijn gebleven 
ontvangen binnenkort een aanmaning. Het bestuur vertrouwt erop dat zij 
vervolgens aan hun verplichtingen zullen voldoen. Zo niet, dan ziet het 
bestuur zich helaas genoodzaakt tot passende maatregelen over te gaan. 
 
 
 

www.sv-rijen.nl  
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