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In memoriam 

Trudy Eisinga 

Onlangs bereikte ons de droeve tijding dat 
Trudy was overleden laat in de middag op 
donderdag 16 maart. Ondanks eerdere posi-
tieve berichten ging het de afgelopen weken 
toch snel slechter.  

Steeds als ik haar bezocht werd ik getroffen 
door haar ongelooflijk optimisme en ontem-
bare werklust, maar de laatste weken werd 
dat toch anders, het werd duidelijk minder. 
Ondanks haar positieve instelling en dapper 
knokken heeft ze het gevecht niet kunnen 
winnen. 

Trudy was onze efficiënte en enthousiaste collega, die vele reisjes, bijeen-
komsten en voorlichtingsochtenden organiseerde voor de leden van de  
SeniorenVereniging Rijen. 

Vooral zal ze in onze gedachten blijven als een heel fijn maatje, die de afge-
lopen vijf jaren als organisator bij SeniorenVereniging Rijen erg positief   
nadrukkelijk aanwezig was in ons bestuur. 

Ze vereenzelvigde zich geheel met onze vereniging en wij zijn blij dat ze  
onze vriendin wilde zijn. Wij bedanken haar voor haar grote betrokkenheid 
en wij zullen haar aanstekelijk enthousiasme nooit vergeten: we zullen haar 
erg missen. 

Haar partner Jan en haar familie wensen wij veel courage in deze moeilijke 
periode. 

Bestuur SeniorenVereniging Rijen,    
Carel Gorissen, voorzitter  

 

Speciale activiteiten 

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 alleenstaande  
80-plussers 
10.30—16.30 uur, de Oase 

Donderdag 11 mei 
Kunstkring verkent den Bosch 

Woensdag 31 mei 
Dagtocht Openluchtmuseum  
Arnhem 
9.00—18.00 uur, vertrek de Oase 
 
Dinsdag 30 mei  
Lente Bingo! 
14.00—16.30 uur, de Oase 

 

Volgende Nieuwsbrief 2 mei. 



  

 
Joep Wouters 

‘Terug in mijn oude vak’ 

'Met dat penningmeesterschap van SV-Rijen ben ik weer terug in mijn oude 
vak', zegt Joep Wouters als ik bij hem op bezoek kom. Joep en zijn vrouw 
Mia wonen sinds 1978 tot hun volle tevredenheid in Rijen. Hun eerste huis 
stond in Breda, daar zijn drie kinderen geboren. Inmiddels is de jeugd uitge-
vlogen en Joep ziet ze graag komen met de zes kleinkinderen.  

Joep wordt binnenkort 70 jaar, ‘een leeftijd die goed past bij de leden van 
de SeniorenVereniging’. Hij is nog volop actief en voorlopig blijft dat zo. De 
nieuwe taak als penningmeester ziet hij wel zitten, zo begon hij ooit als 16-
jarige. Direct van school werken en in de avonden tot zijn 27e studeren in 
de financiële sector. ‘Zo ging dat in die tijd’. Na enkele jaren van diverse 
werkgevers begon Joep bij het revalidatiecentrum in Breda. Daar heeft hij 
tot zijn (vervroegd) pensioen 40 jaar gewerkt. Begonnen als boekhouder, 
doorgestroomd in de sector beheer en afscheid genomen als manager. En 
toch is het boekhouden, zijn oude vak, hem lief gebleven, dat doet hij 
graag. Hij ziet dat de financiële huishouding bij SV-Rijen ‘goed op poten 
staat’. Hij kan alles zo overnemen en hij bedankt Pauline Bormann daar-
voor: ‘Zij heeft goed werk geleverd’. Op de algemene ledenvergadering op 
16 maart jl. kreeg Joep van haar als ludiek cadeau een gumpotlood voor zijn 
nieuwe taak.  

Dat Joep actief is, blijkt ook uit zijn muzikale hobby’s. Al jaren zingt hij in het 
parochiekoor, hij was er dirigent en formeerde een nieuw jongerenkoor. Hij 
is lid van de Harmonie Vlijt en Eendracht, waar hij binnenkort als voorzitter 
afscheid neemt, maar hij blijft wel spelen op de bastuba. 

We wensen Joep veel succes met zijn nieuwe taak. 

Trudy Frickel   
 
Pitch & Putt club De Swing  

‘Altijd al willen leren golfen? Dit is je kans!’ 
Pitch & Putt club De Swing (activiteitengroep van SV-Rijen) organiseert ook 
dit jaar weer een golfclinic. Onze thuishaven is het prachtige park de Leem-
put, waar de mooie 9 holes par 3 P & P baan ligt. 
Bij Pitch & Putt gebruik je de korte slagen van het golfspel, die zijn een zeer 
belangrijk onderdeel van de golfsport. Daardoor zijn de afstanden korter 
(langste hole 60 meter) en is het spel voor iedereen toegankelijk! Bewegen, 
fijn in de buitenlucht, wedstrijdelement en gezelligheid: het is allemaal in-
begrepen op de Leemput. 
Spreekt dit alles je aan? Schrijf je dan in voor de gratis clinic op woensdag 
10 of vrijdag 12 mei, aanvang 14.00 uur. Inschrijven is mogelijk tot 1 mei. 
Dat kan in Sociëteit de Oase (de Boodschap), in Paviljoen De Leemput, Vijf 
Eiken 11, of via een e-mail naar het secretariaat: jopieverhees@telfort.nl 

Onze clubdagen zijn maandag, woensdag en vrijdag. We spelen 's middag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Ook dan ben je altijd welkom om kennis te maken 
met Pitch & Putt. Voor meer informatie ga naar www.sv-rijen.nl of 
www.deleemput.nl. Wij zien je graag op 10 of 12 mei en misschien wel eer-
der! 

Hanneke Thielen-Seelen (voorzitter) 

     Joep Wouters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin zomerseizoen 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de pauze van de ALV lekker buiten 
koffie drinken  

 

Er werd aandachtig geluisterd. 

Vanaf 28 april iedere vrijdagmorgen open 

De Wegwijzer, vraagbaak voor senioren 

Veel ouderen hebben vragen en weten niet waar ze de antwoorden kunnen 
vinden: Hoe kan ik mijn huis laten aanpassen, zodat ik langer thuis kan blij-
ven wonen? Waar moet ik zijn als ik extra zorg nodig heb? Hoe kan ik mijn 
huishoudboekje weer op orde krijgen? Wie kan mij helpen mijn tuin te on-
derhouden? Hoe, wat, wie …? 

De Wegwijzer helpt! Dat is een nieuw initiatief in Rijen, opgezet door het 
Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) en SeniorenVereniging Rijen (SV-Rijen). 
Op vrijdagochtenden staan medewerkers van verschillende instanties klaar 
om ouderen te helpen. Er zijn mensen van onder andere de gemeente, de 
woningbouwvereniging, het maatschappelijk werk en de ouderenzorg die 
bezoekers wegwijs kunnen maken in de wirwar van regels. Zij kunnen aller-
lei vragen en problemen praktisch en snel aanpakken. 

De Wegwijzer is voor de eerste keer open op vrijdagochtend 28 april 2017 
van 10 tot 12 uur in de Oase. Op die ochtend is ook het Repaircafé in de 
Oase aanwezig. Iedereen is van harte welkom om vragen en problemen 
voor te leggen aan onze deskundige helpers.  

VIP en SV-Rijen 

 

Algemene ledenvergadering 

Nieuwe plannen van SV-Rijen 

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van SV-Rijen nam penning-
meester Pauline Bormann afscheid als bestuurslid. Maar eerst moest ze nog 
de jaarcijfers presenteren.  

Met de jaarcijfers was het allemaal oke! De kascommissie was zeer tevre-
den en betreurde het naderende afscheid van Pauline Bormann. Maar dat 
kon niet verhinderen dat Pauline na een dankbaar applaus van de aanwezi-
ge leden aftrad en werd opgevolgd door Joep Wouters. Die kreeg van Pauli-
ne een "gumpotlood" om de financiën te beheren, maar Carel Gorissen ver-
klapte dat Joep inmiddels al een nieuwe computer in huis had.  

Hanneke Thielen werd gekozen ter ondersteuning van de groep activiteiten.  

Bestuurslid Adriaan Brouwers vertelde over nieuwe ontwikkelingen voor 
mensen, die minder mobiel  waarvoor het moeilijk is om aan onze activitei-
ten deel te nemen. Samen met Vita wordt aan speciale opvang gedacht. Het 
vraagt nog nadere uitwerking.  Lenie Schuermans vertelde over plannen om 
op vrijdagmorgen in de Oase een inlooploket "de Wegwijzer" te organise-
ren over digitaal zorg aanvragen. En Trudy Frickel kondigde aan dat de 
nieuwsbrieven in het vervolg niet alleen via de brievenbus maar ook via e-
mail bij onze leden zullen thuiskomen. 

Ja, en toen was het pauze, gevolgd door een schitterend optreden van Da 
Capo! Kijk op de website voor meer informatie en foto’s.  

 

        

Dagtocht Arnhem 31 mei  
Mis het niet deze leuke, boeiende  
dagtocht. Je kunt je nog inschrijven. 



  

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.  
Contactpersoon:  
Tini van der Velden:  0161 22 74 93  
van 19.00 – 21.00 uur 
 

Onafhankelijke cliënt 
ondersteuners 
Hulp bij uw Wmo-aanvraag nodig? 
Contactpersoon:  
Sylvia Raaijmakers 06 24 54 40 71. 

 

 

 

Rijbewijskeuring 

KBO geeft korting op rijbewijskeu-
ring. Zie www.kbo-brabant.nl en 
zoek op medische keuring rijbe-
wijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Uitgelicht: Senioren koor Oase  

Zing met me mee tot morgenvroeg… 
Zin om te zingen? Kom eens mee doen bij het koor. Je hoeft geen               
geschoold zanger of zangeres te zijn om je aan te melden. Kun je noten 
lezen, dan is dat handig, maar het is niet noodzakelijk. Een muzikaal      
gehoor is voldoende. We zingen een zeer divers repertoire o.l.v. Jan Schel-
lekens.  Zingen is een gezonde bezigheid, die tot op hoge leeftijd volge-
houden kan worden. Naast zanggenot staat het sociaal contact hoog in het 
vaandel. Je bent van harte welkom om een keer mee te doen. We repete-
ren op woensdag vanaf 9.30 uur. Bel Cor Andeweg tel. 0161 22 26 12 of 
Henny Reinieren-Beckers tel. 0161 22 32 08. 

                    Koorrepetitie 
 

‘SchrijveRijtje’ 

De paperclip 

Hè verdorie, nou wil ik snel iets repareren en nu 

komt het er niet uit. Hoe ik ook schud, knijp of pomp 

er blijft een dikke frot smurrie zitten in de hals van 

de fles of tube lijm. Wilde ik even vlug mijn horloge-

bandje repareren, en dat gaat zo dus niet lukken. 

Alle attributen liggen  al klaar voor me op de tafel. 

Een oude, uitgespreide krant om niet alles onder te 

knoeien, en een wasknijper om de boel na reparatie 

bij elkaar te houden en nu komt er dus  niets tevoor-

schijn. 

Maar geen nood, daar issie: mijn redder in de nood 

"DE PAPERCLIP". Even lekker roeren, rommelen en 

draaien en het resultaat? 

Een dikke stroom lijm komt tevoorschijn, genoeg voor 

een heel leger. 

Cora 


