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Verrassing voor alleenstaande 80-plussers, vrijdag 21 april 

Schrijf vrijdag 21 april op uw kalender. Dan biedt SV-Rijen voor al 

haar alleenstaande 80-plussers een dag vol gezelligheid aan, een 

praatje, brunch en in de middag een verrassingsoptreden. We begin-

nen om half 11 en de dag eindigt rond de klok van half 5. 

Bent u al eens eerder op de 80-plus dag geweest dan weet u hoe in-

spirerend het was. Bent u nog niet eerder geweest? Kom eens proe-

ven van de feestelijke sfeer. 

De kosten zijn € 5,00. In tegenstelling tot eerdere berichten worden 

er geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd. Kom naar de Oase en 

vul daar het aanmeldingsformulier in. 

De organisa,e is in handen van Trudy Eisinga en Hanneke Thielen.  

Algemene ledenvergadering, donderdag 16 maart 

De stukken van de  Algemene Ledenvergadering liggen van  

2 t/m 8 maart ter inzage in de Oase.  U kunt ze ook opvragen bij het 

secretariaat: info@sv-rijen.nl. 

Het is een belangrijke bijeenkomst, want er is een verkiezing van 

twee bestuursleden. De kandidaat bestuursleden zijn Joep Wouters 

(penningmeester) en Hanneke Thielen (bestuurslid ac,viteiten). 

Speciale ac viteiten 

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 

Donderdag 6 april 

Voorjaarswandeling 

9.30—11.30 uur,  

vertrek bij de poort van de Leemput 

Zondag 9 april 

Lentebal Country Line dance 50+ 

13.30—16.30 uur, de Boodschap 

Dinsdag 11 april 

Bingo! 

14.00—16.30 uur, de Oase 

Vrijdag 21 april 

Bijeenkomst van 80-plussers 

10.30—16.30 uur, de Oase 

Volgende Nieuwsbrief 

komt met het ,jdschriD Ons op  

4 april. 



  

‘Financiën hee( al jd mijn interesse gehad’ 

Pauline Bormann maakt een ac,eve en levendige indruk als ik bij haar op 

bezoek kom. Ze woont samen met Hans in een prach,g huis en vertelt en-

thousiast over hun mooie tuin, waarin ze graag werkt. Haar hele leven staat 

in het teken van bezig zijn. Al in haar vroege jeugd hielp Pauline in de melk-

zaak van haar vader in Amsterdam en daar trok het tellen van de kassa in-

houd haar bijzonder aan. Financiën hebben haar sindsdien niet meer losge-

laten. Ze ging economie studeren en daarnaast het bedrijfsleven in. “Al,jd 

in een mannenwereld en al,jd met plezier gewerkt,” zegt ze. Het enige 

minpunt was dat Hans in het onderwijs werkte en veel meer vakan,e had. 

Na 25 jaar hakte Pauline de knoop door en stapte over naar het hoger on-

derwijs als docent economie. Ook daar werkte ze 25 jaar met groot genoe-

gen tot aan haar pensioen in 2013.  

Kort daarop was er hulp nodig bij de financiële administra,e van SV-Rijen. 

Ze nam de func,e van penningmeester over, een hele klus, maar “als do-

cent bedrijfsadministra,eve opleidingen en func,es zoals controller moet 

dat lukken!” Er was veel werk te doen, een uitdaging die ze graag aanging. 

Voor de laatste keer presenteert Pauline de cijfers in de algemene leden-

vergadering SV-Rijen op 16 maart. De func,e zou ,jdelijk zijn, maar dat viel 

anders uit. Haar eerste bestuursperiode van drie jaar is voorbij en zij kiest 

niet voor een tweede termijn. “Het is fijn dat er een opvolger is, dat het 

werk wordt voortgezet, want penningmeester is een belangrijke taak”. 

Trudy Frickel   

 

Natuurwandeling donderdag 6 april 
Lekker lopen in de lente! 

Vanaf 21 maart is het seizoen LENTE weer in het land. Tijd om de spieren 

los te schudden en een heerlijke boswandeling te maken in het mooie 

Dorstse bos. Frans en Willem zijn erbij om te te vertellen over de verande-

ringen in de natuur.  

Tijdens de wandeling kunnen we ervaren dat het voorjaar echt begonnen 

is. Vogels laten horen dat er voor nageslacht moet worden gezorgd en de 

bomen, planten en struiken worden weer groen om in de zon nieuwe 

krachten te verzamelen. 

Heb je zin om de natuurprikkels te ervaren? We vertrekken op donderdag 6 

april om half ,en vanaf de poort van de Leemput. Wandel met ons mee! 

 

Country Line Dance Vereniging 50+, zondag 9 april 
Op 21 maart begint de lente weer. Dat betekent dat de Country Line Dance 

Vereniging 50+ haar jaarlijks ”Lentebal” gaat organiseren. Op zondag 9 april 

2017 kun je vanaf 13:30 uur tot 16:30 uur je hart ophalen met Country Line 

Dansen onder leiding van BeLy van Rooijen.   

Dit is een unieke gelegenheid om kennis te maken met Country Line Dance 

voor degene die het nog nooit hebben gedaan. Kom gerust kijken en luiste-

ren. Het Lentebal vindt plaats in De Boodschap, zaal open 13.00 uur, aan-

vang dansen 13.30 uur, entree € 4,00. 

Wij, het bestuur en de werkgroep hopen er een gezellige middag van te 

maken.  

Wim Ruedisueli, VoorziLer, 

Pauline Bormann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Ona3ankelijke cliëntonder-

steuners 

Hulp bij uw Wmo-aanvraag nodig? 

Contactpersoon: Sylvia         

Raaijmakers 06 24 54 40 71. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Rijbewijskeuring 

Mevr. Hoogmoed, Nieuwe Dreef 

39, Ulvenhout. Keuring na telefoni-

sche afspraak. Tel. 076 561 28 88. 

Kosten: € 30,- 

 

 

 

 

Openlucht museum in Arnhem 

 

 

 

Kunstwissel in de Oase 
2 Maart is er een kunstwissel geweest in de Oase. Nu hangen er foto’s van  

fotogroep de Vrijbuiters. Deze fotobespreekgroep komt regelma,g bijeen. 

Meegebrachte foto’s worden dan binnen de groep besproken. Wat is er 

sterk aan die foto? Wat zou beter kunnen? Wat is gewoon helemaal com-

pleet? Kortom, aan de hand van voor iedere fotograaf bereikbare opdrach-

ten worden beelden gemaakt, geprint en met elkaar besproken. Het hoofd-

doel van de bespreking is niet alleen kwaliteitsverhoging, maar vooral ge-

richt op het enthousiasmeren van elkaar. 

Wil je ook meedoen, geef je dan op bij een van de gastvrouwen in de Oase 

tel. 0161 22 71 97. Wacht niet te lang, want het   aantal beschikbare plaat-

sen is wel beperkt. De groep fotografen heet je van harte welkom! 

 

Hulp nodig bij aangi(e inkomstenbelas ng 2016? 
Je belas,ngformulier invullen is best moeilijk. Daar kun je wel wat hulp bij 

gebruiken. Bij de SV-Rijen hebben we een aantal deskundige adviseurs om 

te helpen bij de aangiDe. De vergoeding voor het invullen van de aangiDe 

bedraagt € 12,- per adres. 

Degenen die eerder gebruik hebben gemaakt van de belas,ngservice kun-

nen zelf een afspraak maken per telefoon met de invuller van het vorig jaar.  

Voor verdere informa,e kunt u bellen tussen 19.00 en 21.00 uur met Tini 

van der Velden (coördinator) 0161 - 22 74 93. 

 

 

Dagtocht naar het Openluchtmuseum in Arnhem   

Woensdag 31 mei 

Het Nederlands Openluchtmuseum is heel bijzonder. Je ervaart daar de  

geschiedenis van Nederland van de afgelopen eeuwen. De authen,eke   

gebouwen, de aanwezige ambachtslieden en tal van ac,viteiten brengen 

het verleden volledig tot leven. Het Openluchtmuseum is een uniek Neder-

lands museum vol met originele boerderijen, arbeidershuisjes, molens, een 

kerk, schooltje, melkfabriek en ophaalbrug. Je vindt er zelfs een oude       

rijdende tram. 

Het Programma: 

09.00 uur vertrek vanuit Rijen naar Appeltern. Daar begint onze rondvaart 

in het gebied De Gouden Ham, met aan boord koffie/thee met gebak.    

Vanuit Appeltern gaan we naar Arnhem. Daar brengen we een bezoek aan 

Openluchtmuseum van 13.00-16.30 uur. Iedereen luncht daar ook op eigen 

gelegenheid. 

 

Vanuit Arnhem rijden we terug naar Rijen en we zijn rond 18.00 uur weer 

thuis. Wil je mee met deze reis, dan kun je inschrijven vanaf vrijdagmiddag 

10 maart in de Oase. Dat doe je met een mach,gingsformulier.  

Voor € 40,00 per persoon kun je mee met deze bijzondere trip. 

 

 



  

 

De kaarters in ac�e 

 

 

 

 

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: Rikken en jokeren op woensdagmiddag 
Enthousiast, soms fana ek, maar heel gezellig! 

Elke woensdagmiddag, het hele jaar door, wordt er in de Oase gekaart. De 

organisatoren, de heren achter de tafel, zijn Jan van den Bleek en Piet van 

Kuijk. Door ziekte heeD Frans Verheijen na vele jaren helaas moeten af-

zeggen. 

Net na enen druppelen de eerste kaarters al binnen. Bij binnenkomst wor-

den de rikkers ingeschreven op de riklijst en de jokeraars op de jokerlijst. 

Het inleggeld bedraagt € 2,- en daar is een kop koffie of thee bij inbegre-

pen. Dat laatste wordt meestal door Riet Kock en Mariet Bink verzorgd. De 

fana,ekelingen beginnen meteen te kaarten. Voor anderen is dat het mo-

ment om met deze en gene een praatje te maken. Het officiële spel begint 

om twee uur.  

Na afloop, zo rond kwart over vier, worden de prijswinnaars bekend ge-

maakt. Op elke vier deelnemers valt een prijs. Degene met de meeste pun-

ten (zonder tegenpunten) wint de dagprijs. En die krijgt natuurlijk alle eer. 

Er wordt enthousiast gespeeld. Soms reageert iemand nogal fana,ek, 

maar er wordt ook gelachen en de sfeer blijD gezellig. Veel mensen heb-

ben het kaarten van huis uit mee gekregen. Het is een leuke manier om de 

hersenen een beetje in training te houden.  

Iedereen die mee wil doen, kan op woensdagmiddag gewoon binnenlopen 

om mee te kaarten. Je hoeD je niet van tevoren aan te melden. Veel men-

sen komen vrijwel elke week, maar er kunnen nog best een paar kaarters 

bij. 

‘SchrijveRijtje’ 

Schrijfseltje van de oudste deelnemer van de SVR-ac,viteit ‘SchrijveRijen’. 

Wij komen op de woensdagmorgen van de even weken van half 10 tot half 

12 bijeen in de Oase. Wij ‘zegge en schrijve’ aan elkaar verhalen over nu, 

over toen en over straks. Onder ‘speelse en steelse’ begeleiding van Jean-

ne van Leijsen. Beleef plezier met pen en papier. Kom vrijblijvend een 

keertje kijken en luisteren. Hartelijk welkom.  

´Uit diezelfde tijd, toen het nog écht winter was, kan 
ik mij nog herinneren, dat er in onze wijk een ring-
vaart was die was dichtgevroren. Toen de dooi inviel 
brak dat ijs en waren er grote schotsen. Dan was het 
de kunst om van schots op schots de overkant te berei-
ken. U snapt ´t al. Ik kwam tot mijn middel in het 
water. Druipend stond ik op de kant. Ik durfde zó 
niet naar huis. Ik naar de Hema en daar lang 
draaiend tegen de verwarming gestaan tot ik voor 
mijn gevoel droog was.´ 

Jan Bruikman 

 


