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Speciale activiteiten 
 

Vrijdag 6 januari, 

Gratis koffie in de Oase van  

10.00 – 11.00 uur 

Nieuwjaarsreceptie voor 

vrijwilligers 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 Veldhoven 

9.00 uur, vertrek De Boodschap 
 

Dinsdag 10 januari, 

Bingo! 

14.00 uur, de Oase 
 

Vrijdag 27 januari, 

Kunstkring: Lezing over “de Russen” 

9.00 uur, de Oase 
 

Zondag 12 februari, 

Alleen? En toch gezellig samen 

eten!  

17.30 uur, Vita De Regent  

 

 

 

 

 

 

 

Ons motto is en blijft: ‘Samen zijn en samen doen!’ 
2016 was voor SV-Rijen een goed jaar, dank zij onze leden en vooral dank zij 

onze 140 vrijwilligers. Met 1400 leden zijn we de grootste vereniging in 

Rijen! Een club om trots op te zijn! Een club waar men rekening mee houdt.  

Onze leden ontmoeten elkaar vooral in de activiteitengroepen. Daar 

gebeurt het! We geven die daarom, met dank aan de gemeente, in 2017 en 

2018 een bijdrage in de accommodatiekosten. 

Onze cursussen en speciale activiteiten zijn erg populair. Het is vaak dringen 

bij de inschrijving. Wij doen ons best om ook in 2017 een aantrekkelijk 

pakket te bieden. En we staan daarbij uiteraard open voor uw initiatieven. 

De behoefte aan informatie, voorlichting en advies is sterk gegroeid, 

we konden gelukkig veel leden helpen. De informatiebijeenkomsten 

voorzien in een behoefte. Onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs en 

Cliëntondersteuners onderzoeken hoe SV-Rijen kan bijdragen aan de 

kwaliteit en de toegankelijkheid van voorzieningen als de Wmo. Ze schuiven 

daarvoor zelfs aan bij uw keukentafelgesprek met de gemeente; aarzel niet 

en maak gebruik van deze mogelijkheid. 

‘Samen zijn en samen doen’ blijft ons motto. Dat geldt voor de gezellige en 

educatieve activiteiten, voor de ondersteuning, het advies en de hulp bij 

allerlei andere zaken. SV-Rijen blijft zich vernieuwen om in te kunnen spelen 

op de maatschappelijke ontwikkelingen, op uw wensen en uw behoeften. 

We werken daarbij nauw samen met de gemeente en allerlei instanties die 

betrokken zijn bij de ondersteuning van senioren.  

Zo wil SV-Rijen maximaal bijdragen aan een mooi 2017 voor al onze leden.  

We danken onze vrijwilligers voor hun fantastische inzet; dank zij hen 

bestaat en leeft onze SeniorenVereniging. Mogen wij weer op u rekenen in 

2017? Wij wensen iedereen een heel gezond, gelukkig en gezellig 2017. 

Carel Gorissen, voorzitter  
 

 
 

 

Volgende Nieuwsbrief 

komt met het tijdschrift Ons op  

7 februari. 

 



  

      

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Slim uitkomen met je inkomen 

Dinsdag 17 Januari verzorgt Eef van 

Opdorp van Woonstichting 

Leystromen een voorlichting in de 

Boodschap over dit onderwerp.  

19.30 – 22.00 uur.  

De toegang is gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

De Algemene ledenvergadering is op 

16 maart van 13.30 uur tot 17.00 

uur. Na de pauze treed Da Capo op. 

 

Ingetogen Kerstviering  ontroerde velen 

Tweehonderdtwintig gasten waren aanwezig op de kerstmiddag op vrijdag 

16 december in de Boodschap. Het Oasekoor zat klaar met 20 zangers 

onder leiding van Jan Schellekens. Zij zongen als welkom ‘Wij komen 

tezamen’ en de zaal zong spontaan mee. Voorzitter Carel Gorissen heette 

iedereen van harte welkom, speciaal de nieuwe pastor Joost de Bont. Carel 

benoemde dat het thema ‘Kijk om je heen’ sterk aanleunt tegen het motto 

van SV-Rijen: ‘Samen zijn en samen doen.’  Laten we ‘goed om ons heen 

kijken,’ dan komt het ‘samen zijn en doen dichterbij’. 

 
 

De viering met gebed, lezingen, evangelie en zang was ingetogen en 

ontroerend tegelijk. Veel liederen werden meegezongen, maar bij het 

laatste lied Transeamus was iedereen stil. Transeamus is geschreven voor 

een vierstemmig koor, waarbij de mannen in de rol van herders de eerste 

strofe zingen en de vrouwen in de rol van engelen in de tweede strofe 

invallen. Aan het einde zingen alle vier stemmen tegelijkertijd. Het was 

prachtig . 

Na de pauze was er een heel ander programma. Toneelclub De Rietganzen 

uit Molenschot presenteerde de klucht ‘Een schat van een buste’. Een 

komisch verhaal waarin iedereen plezier had. De negen spelers deden het 

fantastisch. Geweldig wat een klein dorp kan presenteren. Carel Gorissen 

dankte hen heel hartelijk en bood de spelers een kerststerretje aan.  Hij 

dankte de organisatie, pastor Joost de Bont, Miriam Gommans, Marianne 

Staps en Lenie Schuermans voor deze geweldige middag.  

 

Bingo! dinsdag 10 januari 

Niet vergeten, vanaf 14.00 uur 

wordt de Bingo! weer verzorgd door 

het vaste team.  



  

      

                                                                                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijbewijskeuring 

Mevr. Hoogmoed, Nieuwe Dreef 39, 

Ulvenhout. Keuring na telefonische 

afspraak. Tel. 076 561 28 88. 

Kosten: € 30,- 

 

  

Seniorenexpo in Veldhoven 

Op 10 januari vertrekt de bus om 

09.00 uur vanaf De Boodschap naar 

de Seniorenexpo in Veldhoven. Er 

zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar. Wilt u met eigen 

vervoer op een andere dag, dan zijn 

er gratis kaarten verkrijgbaar bij de 

gastvrouwen van de Oase. 

 

In het licht gezet: Wandelgroep  
Elke maandagmorgen om 9:30 uur staan we klaar, regen of geen regen, we 

gaan wandelen. We lopen een kleine anderhalf uur in de bossen of bij erg 

natte zandpaden houden we het op verharde wegen. Bij terugkomst 

drinken we wat in de Oase.  

Wandelen is een ontspannende bezigheid, het is gezellig, want onderweg 

wordt er veel gepraat. Er zijn momenteel 32 deelnemers en toevallig is de 

verdeling 16 vrouwelijke en 16 mannelijke, waarvan 5 echtparen. Kun je 

een keer niet meedoen, geen probleem. Meestal lopen we met ongeveer 

20 mensen. 

Iedereen, die lid is van SV-Rijen kan meewandelen. Je mag eerst drie maal 

mee lopen om zelf te ervaren of je het leuk vindt. Naast het lidmaatschap 

van de SV-Rijen is de contributie van de wandelclub € 5,00. Hiervan houden 

we jaarlijks een gezellige ochtend in de Oase met een drankje en een hapje. 

Deze ochtend is net gehouden op 12 december 2016 en we waren er 

allemaal. Iedereen is van harte welkom om de nieuwe week sportief te 

beginnen. De start van de wandeling is vanaf De Boodschap. 

Bij vragen Marius Pruijsen tel 0161 22 38 09 of email m.pruijsen@home.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 

Hulp bij uw Wmo-aanvraag nodig? 

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  
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SeniorenVereniging Rijen 

In het licht gezet: SchrijveRijen 

Altijd al gezegd: ‘Dat moet ik nou eens opschrijven’? Over dingen die u 

hoort, meemaakt, leest of gewoon om u heen ziet. Niet langer uitstellen, 

maar beginnen met dat opschrijven! Na een succesvolle proefcursus 

startte een schrijfgroep die om de 14 dagen onder deskundige leiding 

schrijft. Over dagelijkse zaken, die vaak herinneringen oproepen. Over 

grappige dingen. En ook over serieuzere zaken. Wat u maar wilt. Omdat 

de ‘schrijfsels’ aan elkaar worden voorgelezen, ontstaat vaak herkenning. 

En dat voelt goed, dat is iets wat zeker is. Geen lange biografie, geen 

taalcorrecties, maar op een gezellige en leerzame manier bezig zijn met 

taal en verhaal. Als u een pen meebrengt, krijgt u daar een mooi schrift 

bij. Schrijven in Rijen, SchrijveRijen dus. De groep wordt begeleid door 

Jeanne van Leijsen. 
 

 

Uitbreiding team onafhankelijke cliëntondersteuners 

Leden kunnen gratis gebruik maken van deskundige ondersteuning als ze 

met de gemeente in gesprek gaan over een voorziening die onder de Wmo 

valt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over aanpassing van de woning, speciaal 

vervoer, een vervoershulpmiddel of huishoudelijke hulp. 

Bij de voorbereiding van zo’n gesprek en bij het zogenaamde 

keukentafelgesprek kun je je laten bijstaan door een van onze 

onafhankelijke cliëntondersteuners. Deze zijn speciaal voor dit doel 

opgeleid. Voor meer informatie zie onze website.  

Sylvia Raaijmakers is de contactpersoon voor Rijen, Molenschot en Hulten. 

Ze is bereikbaar op telefoonnummer 06 24 54 40 71. Bel haar als je hulp 

nodig hebt bij een Wmo-aanvraag. Het team bestaat verder uit Henny 

Selbach, Marga Kin, Truus Noij, Toos Snijders en Cees Willemen (Gilze). 

 


