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Speciale activiteiten 
 

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 
 

Donderdag 2 juni, Scootmobieltocht, 
10.30 uur, vertrek vanaf de Leemput 
 

Dinsdag 7 juni, Bingo, 14.00 uur, de 
Oase 
 

Dinsdag 14 juni, Fietstocht naar het 
vogelrevalidatiecentrum te Zundert, 
vertrek vanaf de Oase 
 

Maandag 4 juli, Sjoelclub viert 25-
jarig jubileum, 8.00 uur, de Oase 
 

Dinsdag 19 juli, Bingo, 14 uur, de 
Oase 

Algemene ledenvergadering 
Er waren ruim 100 bezoekers tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
24 maart, een redelijke opkomst. Over het afgelopen jaar zijn een aantal 
leuke feiten te melden. Er waren een aantal jubilea: het koor bestond 45 
jaar, het biljarten 25 jaar en het koersbal en de bridge beide 15 jaar. Het 
afgelopen jaar zijn er 167 mensen uit eten geweest. Dit betekent een 
opkomst van gemiddeld zo’n 30 personen per avond, een goed initiatief! 
De teller bij de 80-plus middag stopte op 60 personen, ook hier een goede 
opkomst. De 23 activiteiten groepen draaien heel goed met enthousiaste 
besturen. Tijdens de vergadering is ingestemd met een aantal zaken. Er is 
een 9e bestuurslid bij gekomen. Jeanne de Hoon is officieel afgetreden. De 
termijn van Adriaan Brouwers zat erop, hij is herkozen. Hij was niet 
aanwezig. Sjef Douma en Trudy Frickel zijn benoemd als nieuw bestuurslid. 
In volgende nieuwsbrieven zullen zij aan u voorgesteld worden. Na een 
korte toelichting van voorzitter Carel Gorissen en penningmeester Pauline 
Bormann werden alle verslagen en financiële jaarstukken goedgekeurd.   
De ALV heeft besloten dat de contributie voor 2017 op € 22,00 blijft staan. 
Na de pauze was er een optreden van dansgroep Ritmo Rosario. 
 

In memoriam Mieke Hoogervorst 
Ongeveer twee weken geleden nam Mieke het besluit om naar het hospice 
in Dongen te gaan. Ze voelde goed aan, dat het einde snel nader kwam en 
ze zei toen tegen mij: "Ik schat in dat ik nog hoogstens twee weken heb". 
Die twee weken heeft ze niet gehaald. Mieke was vanaf 2010 bijna twee 
jaren secretaris in het bestuur en daarna zat ze vanaf 2013 als coördinator 
van onze gastvrouwen opnieuw in ons bestuur. Mieke paste naadloos in 
onze club; ze was erg innemend en sociaal en wist steeds de juiste sfeer te 
scheppen. Samen met haar gastvrouwen vormde ze een hecht team, 
waarop onze vereniging kon bouwen en waardoor iedereen in onze Oase 
zich thuis voelde. In april 2015 werd Mieke gedwongen om deze functie 
neer te leggen vanwege haar gezondheid. Wij zijn haar dankbaar voor haar 
sociale betrokkenheid en zullen haar warmte nooit vergeten. Winny en 
Steven en de verdere familie wensen wij veel sterkte toe in deze moeilijke 
periode. 
 
Bestuur SeniorenVereniging Rijen,  
Carel Gorissen, voorzitter 

Volgende Nieuwsbrief 
De geplande bezorgdatum van de 
eerstvolgende Nieuwsbrief (en het 
tijdschrift Ons) is 3 mei. 
 
 
 
 



  
      

                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagtocht naar Leuven 
Deze tocht is volledig volgeboekt.    
Er zijn geen plaatsen meer  
beschikbaar. 
 
 

Belastingformulieren 
Wilt u een afspraak maken voor het 
invullen van uw belastingformu-
lieren? Dit kan vanaf heden. Niet 
leden kunnen ook gebruik maken 
van deze dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

17 april: Lentebal van Country Line Dance 
Ook dit jaar vindt het Lentebal plaats in De Boodschap. Ieder jaar wordt 
deze middag druk bezocht. Heeft u interesse in dansen, maar heeft u 
geen partner? Kom dan zeker even kijken bij het Lentebal. Proef de sfeer 
en het enthousiasme van de deelnemers en dans mee.  
 

119 april: 80-plus-middag met imker Huub Weterings 
Op het programma van de middag voor alleenstaande 80-plussers staat 
elk jaar wel iets bijzonders. Ditmaal is het de komst van een gast die de 
meesten wel zullen kennen: imker Huub Weterings. Als er iemand is die 
alles afweet van de natuur in het algemeen en van bijen in het bijzonder 
dan is hij het wel. En zoals de aanwezigen zullen merken: hij vertelt er 
graag over. Zijn inleiding wordt voorafgegaan door een filmpje. Verder op 
het programma: een quiz (over bijen???), een verhalenvertelster en 
natuurlijk een hapje en een drankje en, niet in de laatste plaats: gezellig 
bijpraten met allerlei bekenden. 
Alle alleenstaande 80-plusleden hebben een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen voor de middag, die plaatsvindt op dinsdag 19 april en begint 
om 13.30 uur. Als u zich nog niet hebt opgegeven kan dat nog tot 8 april. 
 

 

 

Expositie in de Oase: Marianne Staps 
Het schilderen was voor Marianne Staps een laat ontdekt talent. Via een 
kennis kwam ze een aantal jaren geleden terecht op de Academie voor 
Schone Kunsten in Arendonk. Daar begon ze met twee jaar ‘tekenkunst’. 
Ze had nog nooit getekend, en dacht ook eigenlijk dat ze het niet kon. 
Maar ze bleek aanleg te hebben en na twee jaar schakelde ze over op 
‘schilderkunst’. Nu schildert ze nog een keer per week in het 
Olieverfatelier, dat in De Boodschap bij elkaar komt. Olieverf is haar 
favoriete materiaal omdat het niet zo snel droogt en ze makkelijk nog iets 
kan veranderen aan een schilderwerk als ze dat wil. Ze schildert vaak 
naar een voorbeeld, maar niet altijd. Ze schildert portretten en stillevens, 
maar ook wel eens een vakantielandschap. In de Oase en in de biljartzaal 
zijn tot september een aantal van haar werkstukken te zien. 

 

Huishoudelijk reglement 
Dit is aangepast en is te vinden op 
de website. Indien u geen 
beschikking hebt over internet, dan 
is het reglement op te vragen via het 
secretariaat. 
 
 



  
      

                                                                                                     

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Het Budgetcafé 
Vanaf 19 februari kunt u elke vrijdag 
(met uitzondering van de school-
vakanties) van 09.00 tot 12.00 uur 
terecht in het Palet, Rembrandtlaan 
54 in Rijen.  
Het Budgetcafé is een gratis 
inloopspreekuur voor inwoners van 
onze gemeente die moeilijk rond 
kunnen komen met hun inkomen. 
Tijdens dit spreekuur krijgt u tips en 
adviezen waarmee u zelf aan de slag 
kunt. Desgewenst komt er een 
vervolgafspraak. Een team van 
professionals en vrijwilligers staat 
voor u klaar. Een afspraak maken is 
dus niet nodig. Er is een 
spreekkamer beschikbaar als u dat 
wilt. 
 

 

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

  

Cursussen  
Het SVR-cursusseizoen 2015/2016 is afgesloten. Aan de 14 aangeboden 
cursussen hebben 144 leden van de vereniging, met veel enthousiasme, 
deelgenomen, een mooi resultaat. Door de vele aanmeldingen bij het 
boetseren is deze cursus tweemaal gegeven: in november en in januari. 
Eén van de aangeboden cursussen, de cursus schaken, kon niet doorgaan 
omdat er te weinig belangstelling voor was. 
De cursussen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de vereniging. Of 
het nu op het vlak van de lichamelijk conditie  is, van creativiteit, kennis, 
van praktische vaardigheden, of – meer in het algemeen – van de sociale 
contacten: de cursussen leveren altijd iets op. De SVR is dan ook blij met 
de belangstelling voor de cursussen. Het creatief resultaat van de cursus 
aquarelleren is nog enige tijd te bewonderen in de lange gang links, voor 
de entree van de Oase. 
In de zomermaanden zijn er geen cursussen. U kunt dan wel deelnemen 
aan de (eendaagse) zomeractiviteiten. Een overzicht van deze activiteiten 
wordt meestal in mei bekend gemaakt.  
Het cursusboekje voor 2016/2017 kunt u tegemoet zien in september. 
Cursuscoördinator Wil Simons is al druk bezig met de planning van een 
nieuw cursusprogramma, waarin weer voor elk wat wils zal zitten. 
 

Bingomiddag 
15 maart jongstleden vond er een bingomiddag plaats in de Oase. Bijna 
alle tafels waren bezet, de sfeer zat er meteen goed in. Piet en Luuske zijn 
al een aantal jaar het bingo-duo. Luuske draait met veel plezier aan de 
bingo-molen. Piet roept alle gedraaide nummers om. Het is ondertussen 
muisstil in de Oase. Men is in opperste concentratie. Hoe meer nummers 
er voorbij komen, hoe spannender het wordt. Er wordt in eerste instantie 
gespeeld voor de bovenste rij, vervolgens de onderste rij en tot slot de 
volle kaart. De eerste bingo valt en na controle is deze goed. De speelster 
ontvangt een leuke prijs. Zo worden er een aantal rondes gespeeld. Er is 
een kleine pauze waarin de deelnemers een kopje koffie ontvangen. De 
eerst volgende bingo is Koningsbingo. Namens Luuske het verzoek om 
allemaal iets met de kleur oranje te dragen, zoals bijvoorbeeld een sjaal 
of een hoedje. Tot dan! 
 

 

 

Donderdag 7 april  
Kom in beweging tijdens de 
voorjaarswandeling. U bent allen 
van harte uitgenodigd om mee te 
lopen en te genieten van de 
natuur. Vertrek om 9.30 bij de 
poort van de Leemput. 
 



  
      

                                                                                                     

 

Vrijwillige Ouderenadviseurs 
Voor vragen over de Wmo, zorg en 
welzijn kunt u contact opnemen met 
een van onze vrijwillige Ouderen-
adviseurs. Ook voor hulp bij uw 
administratie of het invullen van het 
belastingformulier. Hun telefoon-
nummers: 
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. 
Specifiek voor Wmo vragen: 
Sylvia Raaijmakers: 06 24 54 40 71. 
 

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 
 
 
 
 

 

Kom jeu de boules spelen met ‘Het juiste spoor’ 
Met de lente in aantocht gaan de jeu de boules banen bij de Leemput 
weer langer open. De spelers van ‘Het Juiste Spoor’ echter trotseren de 
kou en spelen het hele jaar door. Per baan wordt er gespeeld in 2 
koppels. De koppels worden aan het begin van de middag samengesteld. 
Een leuke bijkomstigheid is dat er iedere week in wisselende 
samenstelling gespeeld wordt. Dit bevalt de leden prima. Op deze 
manier wordt er kennis gemaakt met elkaar. De sfeer binnen de groep is 
gezellig, maar wel fanatiek.  
 

 

 

De vereniging is opgericht in het najaar van 2006. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag wordt er gespeeld, tenzij het regent. De Leemput beschikt 
over 16 banen, die ook geschikt zijn om competitie op te spelen. 
Daarnaast is er de aanwezigheid van een paviljoen waar tegen lage 
prijzen een drankje genuttigd kan worden en bij goed weer kan men 
gebruik maken van het terras. Hebt u interesse, neem dan contact op 
met voorzitter Wim Schaffelaars, telefoon 0161 22 46 65. U kunt ook 
gewoon even langskomen op dinsdagmiddag op De Leemput. 
 
 
 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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