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Speciale activiteiten 
 

Zondag 11 december, 

Alleen? En toch gezellig samen 

eten!  

17.30 uur, Vita de Regent 
 

Vrijdag 16 december,  

Kerstviering 

13.30 uur, De Boodschap 
 

Zaterdag 17 december, 

Kerstbridgedrive 

15.00 uur, ‘t Boerke 
 

Vrijdag 6 januari, 

Nieuwjaarsreceptie SV-Rijen 

17.00 – 19.00 uur, de Oase 
 

Zaterdag 7 januari, 

Nieuwjaarsbal Country Line Dance 

13.30 – 16.30 uur, De Boodschap  
 

Zondag 8 januari, 

Alleen? En toch gezellig samen 

eten!  

17.30 uur, ’t Boerke  
 

Dinsdag 10 januari, 

Excursie Seniorenexpo Eindhoven 

9.00 uur, vertrek de Boodschap 
 

Dinsdag 10 januari, 

Bingo! 

14.00 uur, de Oase 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie vrijdag 6 januari 
Op vrijdag 6 januari wil het bestuur graag samen met alle vrijwilligers van 

de vereniging een toast uitbrengen op het nieuwe jaar. Dank zij hun inzet 

waren er in 2016 vele mooie activiteiten en ontmoetingen. De receptie 

begint om 17.00 uur en vindt plaats in de Oase.  

 

Samen eten alleenstaanden zondag 11 december  
Iedere tweede zondag van de maand kunnen alle alleenstaande 50 plussers 

uit Rijen gezellig samen eten! Dus leden én niet-leden kunnen zich hiervoor 

aanmelden. De tafels worden mooi gedekt en daaraan kunnen 7 tot 8 

personen plaatsnemen. Vaak zijn er wel vier tafels nodig. Dat geeft meteen 

al een gezellige sfeer. In de wintermaanden (oktober t/m maart) worden we 

afwisselend verwacht bij  Vita, ‘t Boerke en Aziatisch restaurant Chef Chen. 

In de zomermaanden is het steeds bij Vita. De deuren gaan altijd open om 

17.00 uur en het diner begint om 17.30 uur.  

Aanmelden kan bij de gastvrouwen in de Oase. Eventueel afmelden kan daar 

ook (zo nodig bij Henk van Opstal: telefoon  06 42 95 78 00).  

Nieuwsgierig? Laat je dan verrassen door de kok en kom op zondag 11 

december naar Vita. Opgeven kan nog tot woensdag 7 december. 
 

 
 

Vacatures vrijwilligers  
Er zijn altijd vrijwillige handen nodig bij de vereniging. En wij bieden een 

gezellige sfeer en grote saamhorigheid. 

We zijn momenteel specifiek op zoek naar gastvrouwen of – heren in de 

Oase. De bar van de sociëteit wordt gerund door een team van vrijwilligers. 

Dit team verzorgt dagelijks de consumpties voor de bezoekers en zorgt dat 

de sociëteit netjes en schoon is. Op vrijdagmorgen gaat binnenkort de Oase 

ook open, waardoor extra mensen nodig zijn. Aanmelden bij Wil Simons. 

Telefoon 0161 225 103 of e-mail: wilsimons@sv-rijen.nl. 

Onze eerdere oproep voor een bode heeft twee positieve reacties 

opgeleverd. Hartelijk welkom. 

Volgende Nieuwsbrief 

komt met het tijdschrift Ons op  

3 januari. 

 



  

      

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Slim uitkomen met je inkomen 

17 Januari verzorgt Eef van Opdorp 

een voorlichting in de Boodschap 

over dit onderwerp.  

19.30 – 22.00 uur.  

De toegang is gratis. 

 

 

 

  

Kerstviering vrijdag 16 december 
Kerstviering, met bezinning en gezelligheid 

Iedereen is welkom op de kerstviering op vrijdagmiddag 16 december om 

13.30 uur in De Boodschap. Pastor De Bont gaat voor in de viering, die 

samen met Marian Staps en Miriam Gommans is voorbereid. Het Oase 

koor zorgt voor de muzikale begeleiding. Na de pauze in de foyer staat 

toneelvereniging De Rietganzen uit Molenschot voor u op het podium 

met een blijspel. Na de vele lovende reacties van vorig jaar zijn de 

verwachtingen voor de nieuwe show hoog gespannen. Kom ook genieten 

van deze voorstelling! De middag wordt rond 17.00 uur afgesloten. 
 

 

 

Seniorenexpo dinsdag 10 januari 
De Seniorenexpo is een jaarlijks evenement geworden. Vorig jaar was de 

toeloop naar dit evenement zo groot dat men besloot van vier naar zes 

dagen te gaan. De beurs werkt nauw samen met KBO-Brabant. In 2017 is 

de Seniorenexpo van 10 tot en met 15 januari. Elke dag van 10 uur             

's morgens tot 17 uur. Er zijn diverse optredens van koren, artiesten en 

orkesten gedurende de dag. Natuurlijk kan men het evenement 

zelfstandig bezoeken, maar de eerste dag kunnen onze leden er gratis 

met de bus naar toe. Wel even inschrijven! Aanmelding bij een van onze 

gastvrouwen in de Oase. Dit kan vanaf vrijdag 9 december 13.00 uur t/m 

vrijdag 16 december. Als je je opgeeft gaan we ervan uit dat je ook echt 

meegaat. Het zou jammer zijn als een plaats in de bus niet gebruikt 

wordt, terwijl andere leden graag mee hadden gewild. Er is beperkt plaats 

beschikbaar en VOL is VOL. Vertrek vanaf de Boodschap om 9.00 uur.  

 

Bingo dinsdag 10 januari  
De eerste bingo van het nieuwe jaar is 10 januari. Zoals gebruikelijk wordt 

om 14.00 uur begonnen met het draaien aan het rad. Alle leden van de 

vereniging zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze leuke 

middag. De bingo vindt plaats in de Oase.  

 

 

 

 

Sluiting Oase 

Tijdens de kerstviering op 16 

december ’s middags is de Oase 

gesloten. In de periode rondom de 

feestdagen is de Oase alleen 

gesloten op maandag 26 december. 

De overige dagen tussen kerst en 

oud en nieuw is de Oase wél open. 



  

      

                                                                                                     

 

 

 

 

Eén van de dames aan het quilten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijbewijskeuring 

Mevr. Hoogmoed, Nieuwe Dreef 39, 

Ulvenhout. Keuring na telefonische 

afspraak. Tel. 076 561 28 88. 

Kosten: € 30,- 

 

  

Quilten 
De activiteitengroep quilten heeft in 2016 nog twee bijeenkomsten op 6 

en 20 december. In 2017 komt de groep elke dinsdag bij elkaar van 13.30 

tot 16.00 uur behalve op 10 januari, 28 februari en 12 December. 

De bijeenkomsten zijn van september tot mei. Onder het genot van een 

kopje koffie of thee maken wij verschillende werkstukjes zoals 

wandkleedjes, placemats, tassen, kussens, beddensprei, kerstloper en 

verschillende kerst versierselen. Het is een gezellige groep die elkaar 

helpt en adviseert. Ook beginners zijn van harte welkom, er is genoeg 

ervaring in de groep om u te helpen. Kom vrijblijvend een keer kijken of 

neem contact op met Jo van de Veeken telefoon: 0161-222567 of stuur 

een mail via de website www.sv-rijen.nl. 

 

Nieuwjaarsbal Country Line dance zaterdag 7 januari 
Het Nieuwjaarsbal wordt gehouden op 7 januari van half 2 tot half 5 in de 

Rabozaal van De Boodschap. Deze middag is toegankelijk voor de leden van 

de Country Line dance vereniging 50+ en hun partner, vriend of vriendin. Er 

zijn geen toegangskosten aan verbonden, het is echter de bedoeling dat 

iedereen die komt tenminste vier hapjes meebrengt, zodat een ieder 

tijdens de pauze kan genieten van de snacks. Iedereen krijgt twee 

consumptie bonnen maar wil je meer dan is dat voor eigen rekening. Er 

wordt door Betty een programma gemaakt waarop gedanst wordt en 

waarin twee pauzes zijn opgenomen.  

 

Cursussen 
Er is veel belangstelling voor de cursussen. Er is nog één cursus waar 

plaats is: bridge met een praatje. De cursus architectuur gaat wegens 

geringe belangstelling niet door. 
 

 

 

Bloemschikken met dank aan Maartje van Gardenmaster. 

 

 

 

 



  

      

                                                                                                     

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 

Leeskring 
De eerste leeskring is opgericht in 2002, de tweede leeskring in januari 

2005. Aan iedere Leeskringen nemen ongeveer 12 personen deel.  

Onder leiding van Joke Aarts komt de groep bij elkaar om gezamenlijk een 

boek te bespreken. De boektitels worden in onderling overleg uitgezocht 

en bij de bibliotheek geleend. Het boek wordt gelezen en om de beurt 

gaan we voor in het bespreken van het boek. Men ontdekt steeds hoe 

verschillend iedereen het boek leest, het in zich opneemt en waarneemt. 

Voorbeelden van boeken die we bespreken zijn Chris Cleaver “de kleine 

bij”, Stefan Hermans “oorlog en terpetijn”, Isabel Allende “het eiland 

onder de zon” en Nelleke Noordervliet “zonder Noorden komt niemand 

thuis”. Er zijn twee groepen, die komen 1 keer in de 6 weken bij elkaar. 

Hou je van lezen, stuur een mailtje naar Riet Broeders 

mwebroeders@home.nl De kosten voor het lenen van de boeken het 

gebruik van de ruimte zijn in de contributie inbegrepen. 

 

 

 

 

 

Fijne kerstdagen en een gezond nieuw jaar! 

Bestuur en redactie 

 

 


