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Speciale activiteiten 
Vrijdag 7 oktober, High tea, 14.00 
uur, de Oase 
 

Zondag 9 oktober, Alleen? En toch 
gezellig samen eten!, 17.30 uur, ‘t 
Boerke 
 

Woensdag 12 oktober, Algemene 
ledenvergadering Sportclub 50+, 
10.30 uur, Sportcafé 
 

Maandag 17 oktober, Kermisbingo, 
14.00 uur, de Oase 
 

Donderdag 20 oktober, Padden- 
stoelenwandeling, 9.30 uur vertrek 
bij de poort van De Leemput 
 

Vrijdag 28 oktober, Vrijwilligers- 
middag, 14.00 uur, De Boodschap 
 

Vrijdag 11 november, Bijeenkomst 
nieuwe SVR leden, 10.00 uur, de 
Oase 
 

Zondag 13 november, Alleen? En 
toch gezellig samen eten!,  
17.30 uur, Aziatisch restaurant, 
Hoofdstraat Rijen 
 

Dinsdag 29 november, Bingo,  
14.00 uur, de Oase 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursussen seizoen 2016 - 2017 
Het loopt goed met de aanmeldingen voor de nieuwe wintercursussen. Er 
zijn al diverse cursussen volgeboekt, zoals de bloemschikcursus met 
Kerstmis, de kookcursus Italiaans en Spaans en boetseren 1. Voor overige 
cursussen kunnen nog deelnemers inschrijven, het maximale aantal 
mensen is hier nog niet bereikt, zoals bijvoorbeeld voor de cursus 
architectuur of bridge met een praatje. Alle inschrijvers krijgen bericht van 
‘hun’ cursussen. 

 

 

Cursus sierraden maken 
 

Sportclub 50+ Algemene Ledenvergadering en 
jubileumviering 30 jaar 
De SVR is een vereniging met veel activiteitengroepen, die reeds een lang 
bestaan kennen. De sportclub 50+ is opgericht in 1986 en bestaat dit jaar 
dus 30 jaar. Alle reden om dit te vieren. Dit gebeurt op woensdag 12 
oktober. Men begint met de algemene ledenvergadering om 10.30 uur in 
het Sportcafé. Op de agenda staat een bestuurswisseling. Alle leden krijgen 
een uitnodiging.  
 

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



  
      

                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria Beesems 

  

Paddenstoelenwandeling donderdag 20 oktober 
Ook dit jaar is er weer een prachtige wandeling in onze mooie omgeving. 
Samen met Frans Jonkers en Willem Post zoeken we de mooiste 
paddenstoelen. Die zullen weer voldoende in het bos aanwezig zijn. De 
wandelaars verzamelen om 9.30 uur bij het hek van De Leemput. De 
wandeling zal ongeveer anderhalf uur duren. Na afloop kun je in het 
paviljoen van De Leemput nog napraten over deze bijzondere wandeling 
en bespreken welke mooie soorten je allemaal hebt gezien. Drankjes zijn 
voor eigen rekening. De wandeling is gratis.  

 

 

Benieuwd of je deze tegenkomt? Wandel mee! 
 

Nu echt gestopt! 
Jeanne de Hoon en ik zijn nu echt gestopt met de pr-activiteiten voor de 
vereniging. Jolanda  Valkenburg en Trudy Frickel hebben onze taken 
helemaal overgenomen. Wilt u voor een activiteit of een nieuwtje 
publiciteit in de Nieuwsbrief, het weekblad of de website? Dan bent u 
voortaan bij hen aan het goede adres.  
Ik blijf ‘gewoon’ lid van de vereniging (want het is een prima club!). Maar 
nu ik de pr-commissie verlaat wil ik graag iedereen die ik de afgelopen 
jaren heb gesproken, geïnterviewd of gefotografeerd, en ook iedereen 
die mij voorzien heeft van informatie, danken voor de prettige 
samenwerking. Het was heel bijzonder om mee te maken hoe 
vanzelfsprekend leden hun medewerking verlenen aan de 
totstandkoming van artikeltjes en foto’s. De openheid en het 
enthousiasme van de SVR-leden die ik daarbij heb ontmoet waren 
hartverwarmend. 
Dat ik met zo veel plezier kan terugkijken op mijn pr-jaren bij de SVR heb 
ik ook te danken aan het bestuur, met name aan Jeanne de Hoon. Met 
haar aan mijn zijde was ik altijd verzekerd van veel informatie, suggesties 
en waar nodig ook verbeterpunten. We waren een goed team. Onze 
opvolging is gelukkig in goede handen. Ik wens Trudy en Jolanda veel 
succes!  
Maria Beesems 
 
 

Legpuzzelruilbeurs 28 oktober 
Let op! Deze gaat NIET door in 

verband met de 

vrijwilligersbijeenkomst. 

Lidmaatschap 
In januari volgend jaar wordt de 
contributie 2017 automatisch geïnd.  
 
Wilt u onverhoopt uw lidmaatschap 
opzeggen, doe dat dan schriftelijk  
vóór 19 december 2016. U kunt 
daarvoor een briefje inleveren bij de 
gastvrouwen van de Oase ter 
attentie van de ledenadministratie, 
Miriam Gommans.  
Opzeggen kan ook per e-mail: 
ledenadministratie@sv-rijen.nl 
 

ledenadministratie@sv-rijen.nl


  
      

                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inkomenskaart 
Ter inzage in de Oase. 
Voor mensen met een uitkering of 
een laag inkomen kennen we in 
Nederland verschillende 
inkomensondersteunende 
regelingen, zoals voor zorg, wonen 
en mensen met kinderen. 
De gemeente Gilze en Rijen 
presenteert een inkomenskaart 
met daarop de landelijke en lokale 
inkomensondersteunende 
regelingen.  Zie de website van de 
gemeente Gilze en Rijen 
www.gilzerijen.nl/laaginkomen. De 
kaart ligt ook ter inzage in de Oase. 

 
 
Donderdag 6 oktober 
Lezing dementievriendelijke 
gemeente door Hugo Borst, plaats 
bibliotheek in Rijen, entree € 7,50. 

 
 
 
KBO Brabant 
In de Oase op de leestafel ligt een 
krant van KBO Brabant: Kom bij 
ONS. Leuk om te lezen bij een kopje 
koffie, bijvoorbeeld op 
vrijdagmiddag. 

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

 

  

Alleen? En toch gezellig samen eten! Zondag 9 oktober 
Tot woensdag 5 oktober kunnen alleenstaande 50-plussers zich opgeven 
voor een diner bij ’t Boerke. De intekenlijst ligt bij de Oase. De deuren 
gaan open om 17.00 uur en het diner begint om 17.30 uur. Kun je 
onverhoopt niet, dan graag een telefoontje naar Henk van Opstal (06 42 
95 78 00). 
 

Vrijwilligersmiddag, vrijdag 28 oktober 
Vrijwilligers die zicht nog niet hebben opgegeven, kunnen dat nu nog 
doen! Mis deze compleet verzorgde middag niet! Het programma is een 
verrassing. Deelnemers ontvangen nadere informatie. 
 

Concert in het provinciehuis Den Bosch 
Op uitnodiging van de Lyons club Dongenvallei hebben 20 leden van      
SV-Rijen een concert bijgewoond op zaterdagmiddag 10 september jl. in 
het Provinciehuis in Den Bosch. Zij werden met de bus opgehaald. 
Ze hebben kunnen genieten van een optreden van philharmonie 
zuidnederland: de vier jaargetijden van Vivaldi en een klein hoboconcert 
met soliste Maria Eugenia Pedano. Het concert werd door meer dan 600 
senioren uit Brabant bezocht. Sommigen maakten van de gelegenheid om 
het Provinciehuis te bezichtigen.  
 

 
SVR-leden die het concert bezochten 
 

Bestuursvergadering activiteitengroepen 
Woensdag 28 september vond de half jaarlijkse vergadering van de 
besturen van de activiteitengroepen plaats. Naast mededelingen vanuit het 
bestuur was er ook tijd voor een woordje van Ria Marrée, voorzitter van de 
kerngroep Dementievriendelijk Gilze en Rijen. Ze vertelde wat deze groep 
doet binnen de gemeente, zoals informatie avonden en scholing. Voor 
iedere activiteitengroep lag er een dementiewijzer klaar. Deze waaier gaat 
in op de vele vragen die er zijn als je met dementie te maken krijgt. De 
activiteitengroepen Pitch & Putt en Bridgen kregen de gelegenheid zich 
voor te stellen aan alle aanwezigen.  
 

Kermisbingo 17 oktober 
Let op! Deze speciale kermisbingo is 
op maandag. De bingoliefhebbers 
zijn vanaf 14.00 uur van harte 
welkom in de Oase. De volgende 
bingo is  weer op dinsdag 29 
november.  



  
      

                                                                                                     

Vrijwillige Ouderenadviseurs 
Voor vragen over zorg en welzijn 
kunt u contact opnemen met één 
van onze vrijwillige Ouderen-
adviseurs. Ook voor hulp bij uw 
administratie of het invullen van het 
belastingformulier. Onze adviseurs 
zijn: Astrid Boelhouwer, Henny 
Selbach, Sylvia Raaijmakers en 
contactpersoon: Tini van der Velden: 
0161 22 74 93 van 19.00 – 21.00 uur 
 

Onafhankelijke 
cliëntondersteuners 
Specifiek voor WMO vragen en 
ondersteuning bij een aanvraag voor 
hulp uit de WMO bij de gemeente: 
Henny Selbach, Marga Kin, Truus 
Noij en contactpersoon Sylvia 
Raaijmakers: 06 24 54 40 71. 
 
 

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 
 
 
 

 
 

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 

Fietstocht naar Alphen een groot succes 
Op 27 september vertrekken 23 SVR-deelnemers met stralend weer voor  
een fietstocht van ongeveer 35 kilometer. Bij De Steengroeve, tussen Gilze 
en Alphen, was het tijd voor koffie. Vervolgens weer op de fiets om via een 
prachtige route aan te komen bij het doel van deze dag: het 
Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen. Het dorp dat ‘door de eeuwen 
heen bekend stond om zijn vette schapen, hamels geheten’.  De groep 
maakt onder leiding van Toon Timmermans een historische wandeling.  
Het wordt een boeiende voettocht: langs bekende maar ook minder 
bekende (voormalige) nood-kerken, gemeentehuizen en bijzondere 
gebouwen. En natuurlijk het kerkhof waar de in 1971 overleden pastoor 
Binck, grondlegger van het museum, begraven ligt. “Nog nooit geweest” en 
“nooit geweten” zeggen deelnemers. Ook het ‘Pieckhuis’ van Joost 
Vromans met z’n Gaudi-achtige details (en niet één rechte muur) verbaast 
de kijkers.  
Terug naar het museum waar, veel in Alphen, opgegraven voorwerpen te 
zien zijn. Onder meer uit de Merovingische tijd. In vitrines liggen 
voorwerpen die afkomstig zijn uit zowel mannen- als vrouwengraven: 
pijlen, zwaarden en gespen (mannen) en kralensnoeren, armbanden, 
broches en kookpotten die door vrouwen zijn gebruikt. Maar ook 
voorwerpen uit een recenter verleden vertellen geschiedenis. Een feest 
van herkenning: nostalgie! Zo ook in het klaslokaaltje in de bovenkamer: 
een schoolbankje met wat kroontjespennen, een vloeiblad, een inktlap. 
Na wandeling en bezichtiging worden vele tevreden indrukken 
uitgewisseld. Vanaf deze plaats namens de deelnemers: Johan bedankt! 
Niet alleen voor de mooie fietstocht die je hebt uitgezet maar ook voor het 
weer veilig naar huis loodsen van de deelnemers!  
Voor wie ook eens naar het museum wil: www.streekmuseumalphen.nl 
 

 

De route was prachtig! 

jolandavalkenburg@sv-rijen.nl
ledenadministratie@sv-rijen.nl
http://www.sv-rijen.nl/
http://www.sv-rijen.nl/
http://www.streekmuseumalphen.nl/

