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Algemene Ledenvergadering 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 16 

maart in de grote zaal van De Boodschap. Let op: aanvang 13.30 uur. Alle 

vergaderstukken liggen vanaf 2 maart in de Oase en komen op de website. 

Vragen over de stukken of andere vragen over de SVR kunt u (jdens de 

jaarvergadering stellen, maar u kunt ze ook van tevoren schri*elijk indie-

nen bij het secretariaat. Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief is de agenda van 

de algemene ledenvergadering. Na het officiële gedeelte van de vergade-

ring wordt er een optreden verzorgd door het orkest Da Capo. Laat je ver-

rassen door dit optreden en blijf ook na de pauze. 

Een optreden van Da Capo in Waspik. 

 

Ac�viteiten 2017 

Bij de vorige Nieuwsbrief kreeg iedereen het Ac(viteitenoverzicht van 2017. De 

vernieuwde lay out nodigde blijkbaar uit om te lezen: we kregen veel reac(es. Van-

daar de volgende drie  correc(es: Nordic Walking op woensdag is van 09.30 uur tot 

11.00 uur. Op woensdagmiddag is er geen Pitch & Pu6 en geen Jeu de boules. Zijn 

er andere onjuistheden, meld deze dan bij de redac(e van de Nieuwsbrief. 

Speciale ac�viteiten 

Zondag 12 februari, 

Alleen? En toch gezellig samen 

eten!  

17.30 uur, Vita De Regent  

Maandag 27 februari, 

Carnavalsbingo 

14.00 uur, de Oase 

Dinsdag 7 maart, 

Snertdrive bridge 

Vrijdag 10 maart, 

Kunstkring lezing, 

9.00 uur, de Oase 

Zondag 12 maart, 

Alleen? En toch gezellig samen 

eten! 

17.30 uur, Azia(sch restaurant 

Donderdag 16 maart, 

Algemene Ledenvergadering, 

13.30 uur, de Boodschap 

Woensdag 22 maart, 

Overleg ac(viteitengroepen, 

19.30 uur, de Oase 

 

 

 

Volgende Nieuwsbrief 

komt met het (jdschri* Ons op  

7 maart. 



  

Veel geleerd bij de Cursus Boetseren 1 van SV-Rijen  

"Cursus Boetseren 1" staat er in het Cursusboekje van SV-Rijen. Tekst en 

foto’s maakten mij nieuwsgierig en dus besloot ik me in te schrijven.  

Maandagmiddag 31 oktober 2016 was de eerste keer van de totaal vijf 

cursusmiddagen. De groep bestond uit zeven personen, het maximale 

aantal voor deze cursus. Dat houdt de groep overzichtelijk om mee te 

werken. Cursusleidster Riky Verhoeven had bovendien voor naambordjes 

gezorgd, zodat we al snel elkaars namen kenden.  

Er stonden een aantal beeldjes: een engel, een menselijk figuur, wat huis-

jes, een vogel. Aan ieder de keus om een of twee beeldjes te maken aan 

de hand van de voorbeelden. Daarbij konden we gebruik maken van mal-

len.  

Met aanwijzingen en waar nodig hulp van Riky begonnen we de klei te 

kneden, te vormen, te bewerken, te kloppen en te snijden om het juiste 

model te krijgen. Het was verrassend leuk en relaxt waarbij er tussendoor 

en (jdens het werken genoeg gelegenheid was om lekker te kletsen, wat 

het ook nog gezellig maakte. In de loop van de volgende middagen kregen 

de beeldjes steeds duidelijker de gewenste vorm. Na de vierde middag 

moesten ze de oven in. De klei moest harden zodat de beeldjes gegla-

zuurd en gekleurd konden worden. Dat gingen we dus op de vijfde middag 

doen. Door omstandigheden was dat op 19 december. Dat maakte het 

spannend of de beeldjes nog voor de Kerst klaar zouden zijn, want na het 

glazuren en kleuren moesten de beeldjes opnieuw de oven in. Gelukkig 

hee* Riky dat allemaal voor elkaar gekregen en vrijdag 23 december kon-

den we de beeldjes aGalen. Dat was eigenlijk de zesde les, want het was 

heel verrassend om te zien hoe de kleuren waren veranderd in de oven. 

Een goeie les in ieder geval voor de eventuele volgende boetseercursus.  

Nadat iedereen de beeldjes had bewonderd en veilig opgeborgen, zijn we 

met zijn allen nog gezellig koffie gaan drinken en daarna hebben we af-

scheid genomen. Riky, bedankt voor de fijne, gezellige en leerzame cursus.  

Dirk 

De cursisten van het boetseren 

 

 

 

 

 

 

 

 

De crea�es van het boetseren, zie ook 

de kop van deze Nieuwsbrief 

 

 

 

 

De volgende Algemene Leden-

vergadering 

is op 16 maart van 13.30 uur tot 

17.00 uur. Na de pauze treedt Da 

Capo op. 



  

 

 

 

Prijsuitreiking aan An van Beek 

 

Doe mee aan de fotowedstrijd 

Spor�ef Gilze en Rijen 

De Rijense fotoclub (FA-Rijen) 

hee* een wedstrijd uitgeschreven. 

Onderwerp: spor(ef Gilze en Rijen. 

Iedereen kan meedoen. Ook de 

ac(viteitengroepen van Senioren-

Vereniging Rijen en de leden van 

die groepen. Als je meedoet krijgt 

je foto in elk geval een plaats op 

ons Instagram account: een mooie 

reclame voor je groep. De beste 

foto’s zullen bovendien getoond 

worden op onze exposi(e in juni 

van dit jaar. En voor de allerbeste 

foto’s is er een prijs. Stuur je foto 

in voor 1 mei naar fotowed-

strijd2017@farijen.nl en vermeld 

in de mail de plaats waar de foto is 

gemaakt. Meer weten? Alle infor-

ma(e staat op www.farijen.nl 

 

 

 

Rijbewijskeuring 

Mevr. Hoogmoed, Nieuwe Dreef 

39, Ulvenhout. Keuring na telefoni-

sche afspraak. Tel. 076 561 28 88. 

Kosten: € 30,- 

 

Koersbal 50+ 

De jaarvergadering van het Koersbal was op donderdag 12 januari 2017. 

Tijdens dit eerste samenzijn in het nieuwe jaar, wisselde men onder het 

genot van koffie met appeltaart de nieuwjaarswensen uit.  

De vergadering verliep ontspannen. De speel(jden werden vastgesteld en 

men maakte de winnaars van de Koersbalcompe((e 2016 bekend. Span-

nend, want de scores van een heel jaar verschillen onderling soms heel wei-

nig. An van Beek bleek de grote winnaar. Zij mocht de wisselbeker in ont-

vangst nemen met een envelop met inhoud. Ook de nummers 2 en 3 kre-

gen een envelop. Na de vergadering was er nog een gezellig samenzijn met 

een drankje en een hapje. 

Enkele leden hebben om gezondheidsredenen hun lidmaatschap moeten 

opzeggen. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom. Koersbal is een 

gezellige sport. Op donderdagmiddag komt de club bij elkaar in de Oase. 

Nieuwsgierig? Kom een keertje kijken en je kunt dan natuurlijk ook vrijblij-

vend meespelen. Je bent van harte welkom! 

 

Seniorenexpo Veldhoven 

Op dinsdag 10 januari j.l. vertrok om 09.00 uur de bus naar de Expo in Veld-

hoven met 46 leden die zich hiervoor in de Oase hadden aangemeld. 

Bij aankomst in Veldhoven werden we opgewacht met muziek van een or-

gelman. Erg gezellig en vrolijk binnenkomen bij de Expo. 

De Expo is een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door KBO-

Brabant, waar wij als seniorenvereniging ook deel van uitmaken. 

De bus en de entreekaartjes waren gra(s.  Deze beurs is de grootste 

beurs voor 50 plussers in het zuiden van Nederland. Een complete huis-

houdbeurs met ruim 100 stands over o.a. wonen, gezondheid, bewegen en 

reizen. 

De Expo was voor onze leden echt een dagje uit, waarbij volop is genoten 

van de muziek onder het genot van een hapje en een drankje. Ook zijn inko-

pen gedaan. 

Rond 15.00 uur was de bus weer bij de ingang van Expo om  huiswaarts te 

keren naar Rijen . 

Lenie 

 

 

 

 

 

 

De stand van de KBO op de Expo 



  

Vrijwillige Ouderenadviseurs 

Voor vragen over zorg en welzijn 

kunt u contact opnemen met één 

van onze vrijwillige Ouderen-

adviseurs. Ook voor hulp bij uw 

administra(e of het invullen van 

het belas(ngformulier.  

Contactpersoon:  

Tini van der Velden:  0161 22 74 93  

van 19.00 – 21.00 uur 

Ona1ankelijke cliëntonder-

steuners 

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                                   

ledenadministra�e@sv-rijen.nl, of 

per post , 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 

        Uitgelicht:  

De aankleding van de Oase 
Vier gastvrouwen hebben naast hun taak als gastvrouw in de Oase nog 

een speciale taak. Zij zorgen voor de decora(e in de Oase. Astrid, Joke D., 

Mien en Marian zorgen voor gepaste versiering. Na Sinterklaas gaan zij 

enthousiast aan de slag met de versiering en hulpmiddelen die ze gedu-

rende de jaren hebben verzameld om de Oase om te toveren tot een 

sfeervolle ruimte voor Kerstmis. Inmiddels is alles weer verwijderd en net-

jes opgeborgen om volgend jaar weer te gebruiken.  

 

Misschien ruimt u ook op en wilt u wat weg doen. Denk dan aan de deco-

ra(egroep. Die kan nog wel wat gebruiken. Lever uw overtollige kerstspul-

len in bij de gastvrouwen! Bij bijzondere gelegenheden, zoals bij de bijeen-

komst voor 80
+ 

zorgt deze groep ook voor een mooie tafelversiering. Wil je 

ook een mooie versiering in de Oase voor een evenement, vraag de deco-

ra(egroep om mee te denken. 

Het decora�eteam 

 

Bericht van de ledenadministra�e 

Op 20 januari hee* SV-Rijen de contribu(e geïnd via een automa(sche 

incasso. Als u een e-mail adres hee*, geef dat dan a.ub. door aan:  

ledenadministra(e@sv-rijen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze vrijwilligsters �jdens het vouwen en insteken van de brieven. 


