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Speciale activiteiten 
 
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 
 
Vrijdag 2 december 
Kunstkring: Lezing Karin Schade 
09.00 uur, de Oase 
 
Vrijdag 16 december,  
Kerstviering 
13.30 uur, De Boodschap 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilligersfeest  
Na geruime tijd van voorbereiden was het zo ver: het eerste 
vrijwilligersfeest van onze vereniging. Om 14.00 uur startte het feest 
bij de Jacobushoeve. Na een woord van welkom van voorzitter Carel 
Gorissen was er een muziekbingo. Aan de hand van een kort 
muziekfragment moest de juiste titel op de bingokaart gevonden 
worden. Als snel zat de sfeer er goed in. Veel vrijwilligers zongen 
enthousiast mee met de bekende Nederlandse muziek. Na deze 
gezellige bingo gingen de vrijwilligers naar de Boodschap. Hier was 
de kleine zaal omgetoverd tot een restaurant en alle vrijwilligers 
genoten van het stamppotbuffet. Het geheel werd muzikaal begeleid 
door troubadour Robert. Dit zorgde voor een prima sfeer. Voor 
iedere vrijwilliger was er nog een kleinigheidje om mee naar huis te 
nemen. Uit alle positieve reacties mogen we concluderen dat het 
een zeer geslaagd feest was! Enthousiast geworden? Wordt dan ook 
vrijwilliger! SV-Rijen kan altijd meer vrijwilligers gebruiken! 
 

 

De muziekbingo in de Jacobushoeve 
 

Volgende Nieuwsbrief 
komt met het tijdschrift Ons op  
6 december. 
 
 
 



  
      

                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sportclub 50+  
Jan van Avendonk droeg in een 
feestelijke algemene leden-
vergadering op 12 oktober de 
voorzittershamer over aan zijn 
opvolger André Aarsman.  

  

Bijeenkomst nieuwe leden vrijdag 11 november 
Op 11 november om 10.00 uur zijn de nieuwe leden van SV-Rijen 
uitgenodigd voor een informatieochtend. Dit jaar kunnen we 80 nieuwe 
leden verwelkomen. Nieuw lid en geen uitnodiging ontvangen? Je bent 
toch van harte welkom! Onze vereniging heeft veel te bieden. Natuurlijk 
is er alle gelegenheid om vragen te stellen en ideeën of wensen naar 
voren te brengen.  
 

Website SV-Rijen.nl 
Wist je dat op onze website veel foto’s te vinden zijn? Deze foto’s zijn 
vaak gemaakt door onze leden. Heb je deelgenomen aan een bepaalde 
activiteit, kijk dan eens op de site. Zoals van de fietstocht naar Alphen,  
het vrijwilligersfeest of de paddenstoelenwandeling. Kijk onder de kop 
nieuws. Zo kun je nog even nagenieten van de leuke activiteiten. 

 
Voorlezen 
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar “voor altijd jong”. Met 
een bus kwamen de peuters van kinderdagverblijf De Vliegwereld naar de 
Oase. Daar zaten senioren klaar om de peuters voor te lezen. Yvien 
Korteknie, Vestigingsmanager van Kindcentrum De Vliegwereld vertelt: 
‘We hadden drie mooie prentenboeken bij ons. We werden vriendelijk 
ontvangen. De kinderen lieten hun boeken meteen aan de ouderen zien 
en ze lazen samen de verhaaltjes. Er ontstond een mooie interactie 
tussen jong en oud. Zowel peuters als ouderen hadden het zichtbaar naar 
hun zin.  Heerlijk om te zien hoe open en vrij de peuters en ouderen met 
elkaar aan de praat raakten. Een “opa” vertelde tegen de kinderen dat hij 
al 91 jaar was. Een “oma” ging spontaan aan de groep kinderen voorlezen 
uit het prentenboek: Opa en Oma Pluis van Nijntje. Een peuter vertelde 
dat zij ook een oma had en een andere peuter liet haar mooiste dansje 
zien.  Samen hebben we ook nog liedjes gezongen. Wat was het gezellig 
in de Oase. We komen zeker nog eens terug!’ 

 

 

 
 

Seniorenexpo 10 januari 
Ook in 2017 wordt er een excursie 
geregeld naar de seniorenexpo in 
Veldhoven. Houd de volgende 
nieuwsbrief in de gaten! 
 

Lidmaatschap 
In januari volgend jaar wordt de 
contributie 2017 automatisch geïnd.  
 
Wilt je het lidmaatschap opzeggen, 
doe dat dan schriftelijk  vóór 1 
december 2016. Inleveren in de 
Oase. Opzeggen kan ook per e-mail: 
ledenadministratie@sv-rijen.nl 
 

http://www.sv-rijen.nl/
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl


  
      

                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ontvangst in de Waalse kerk te 
Breda. 
 
 

Dinsdag 22 november 
Lezing Laudato Si 13.30 uur door 
Bosschop De korte, in het cultureel 
centrum Goirle. Aanmelden via 
www.kb-brabant.nl, via info@kbo-
brabant.nl of telefoon 073 64 44 066 
Deelname is gratis. 

 
Zaterdag 26 november 
Zangoptreden van MarieChristien 
in MFA De Molenwiek, Schoolstraat 
5 in Molenschot. Leden van de SVR, 
krijgen korting op vertoon van hun 
KBO-pas. De gereduceerde prijs is  
€ 6,00. Reserveren en betalen bij de 
gastvrouwen van de Oase.  
De voorstelling begint om 20.15 uur. 

 
Oproep 
Wie wil eenmaal per maand in een 
wijk de nieuwsbrief bezorgen. Meld 
je aan bij Miriam Gommans.  
ledenadministratie@sv-rijen.nl 

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

  

Kunstkring wandelde door Breda 
Op dinsdagochtend 4 oktober kwamen we samen in de Waalse Kerk in 
Breda. De koffie stond klaar. Marcel Dalinghaus en Jacques Hendriks, 
Vrije Gidsen van Breda, namen ons mee naar het Begijnhof. Bijna 
niemand van ons wist, dat er naast de “kruidentuinhof” nog een tweede 
hof met woningen eromheen is! Over het park Valkenberg bleek heel wat 
te vertellen. Zo zijn er fundamenten te zien van een toren van de oude 
stadsomwalling. Al wandelend kwamen we bij het Kasteel van Breda. In 
de Franse tijd (18e eeuw) deed dit dienst als kazerne en militair hospitaal. 
Sinds 1828 is er de Koninklijke Militaire Academie gevestigd. Daarna 
kwamen we bij het Spanjaardsgat. De meeste mensen denken dat dit de 
plek is waar schipper Adriaen van Bergen in zijn Turfschip soldaten 
binnensmokkelde, maar dat is onjuist. Hij voer naar de waterpoort aan de 
huidige Academiesingel! Het Spanjaardsgat is pas 20 jaar na de 
gebeurtenis met het Turfschip van Breda gebouwd. We liepen naar de 
Grote Kerk die in de 15e eeuw is gebouwd door de Nassaus. We bekeken 
grafmonumenten, gewelf- en muurschilderingen. De Prinsenkapel maakte 
veel indruk. Via het Stadserf naar de tuin Van Willem Merx, die achter 
een aantal hofhuizen aan de Catharinastraat ligt, kwamen we weer bij de 
Waalse Kerk. Het was een fijne ochtend. (B.L.) 
 

Geen Scootmobielen in De Boodschap 
Het bestuur SV-Rijen is in overleg met de beheerder van de Boodschap 
om het parkeerprobleem op te lossen, nu de scootmobielen niet meer 
binnen kunnen worden geparkeerd. Later meer.  
 

Kunstwissel in de Oase 
De schilder/tekenclub heeft nieuw werk opgehangen in de Oase. De club 
laat zien dat er zonder cursus, mensen zijn die een fantastische 
schilder/tekengave hebben. Kijk bijvoorbeeld eens naar de tekening van 
Toon Diepstraten. Belangstelling? De gezellige groep komt om de 14 
dagen op dinsdagmorgen bijeen onder begeleiding van Paula van Baal, 
die de leden uit liefhebberij helpt daar waar nodig. Geniet van de 
kunstwerken. 
 

 

Tekening Toon Diepstraten 

Alleen? En toch gezellig samen 
eten! Zondag 13 november 
Tot woensdag 9 november kunnen 
Rijense 50-plussers zich opgeven 
voor een diner bij het Aziatisch 
restaurant. Dit kan bij Henk van 
Opstal (06 42 95 78 00).  

mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl


  
      

                                                                                                     

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 

High tea in de Oase 
Vrijdag 7 oktober was er in de Oase een high tea . Voor de gelegenheid 
was de Oase extra gezellig aangekleed. Al het lekkers was bereid door  
Mien van de Boorgaard, Astrid Boelhouwer, Wilhelmien de Zwart en 
Mariet Bink. Er waren warme en koude hapjes. Ondanks de kleine keuken 
van de Oase en dankzij de hulp van Martin van de Boodschap konden de 
warme hapjes, ook warm uitgeserveerd worden. Alle 50 deelnemers 
waren zeer enthousiast over de mooie creaties, ze waren te lekker om te 
laten liggen. De deelnemers kijken nu alweer uit naar volgend jaar. 
 

 

De deelnemers genoten duidelijk van al het lekkers. 
 

Pitch & Putt club de Swing Rijen  
Het zomerseizoen is afgelopen voor Pitch & Putt. Na een tot de laatste 
dag spannende zomercompetitie kreeg Hanneke Thielen eind oktober in 
het clubhuis bij De Leemput het goud en de wisselbeker uitgereikt. 
Thijs Jansen eindigde met minimaal verschil op de tweede plaats en kreeg 
zilver. Het brons ging naar Ad Mallens. Er werden nog diverse andere 
prijzen uitgereikt waaronder de Henk Breteler Cup; die is dit jaar 
toegekend aan Ans van Harten. Ans is 83 jaar en komt nog 2x per week 
vanuit Raamsdonksveer naar Rijen om mee te spelen. Zeer verrassend 
ging de poedelprijs dit jaar naar Ton Hoppenbrouwers. Het was een heel 
gezellige middag. Onze dank gaat uit naar ZOOL en Zo uit de 
Mangrovelaan en Heidi’s Bloemerij. Toos en Elly van de bardienst, mede 
door jullie goede zorgen had onze club een geweldige middag! (J.V.) 
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