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80-plus middag 

Een gezellige dag 
Vrijdag 21 april was het zover, de jaarlijkse dag voor alleenstaande tachtig-
plussers. Men had er zin in. Al ver voor de opening stonden de eerste deel-
nemers voor de deur. De organisatie stond klaar om hen een leuke dag te 
bezorgen. Op de tafels in de Oase stonden gezellige bloemetjes.  

Voorzitter Carel Gorissen heette iedereen hartelijk welkom.  

De gasten - er waren er maar liefst 57 -  werden ontvangen met koffie en 
overheerlijke Wellingtonkoekjes. Onder geanimeerde gesprekjes tussen de 
gasten werd de lunch geserveerd met een heerlijk kopje soep, gesponsord 
door Jongfood uit Rijen, met een roggebroodje zult. Een feestelijke, origine-
le, Brabantse koffietafel volgde met als vrolijk tintje een glas jus d’orange.  

In de middag kwam goochelaar Hans Mallens. Hij liet met superlenige vin-
gers zien wat hij allemaal met een balletje of met kaarten kan doen. Aan 
iedere tafel toverden hij iets vanachter een oor of trok iets uit een mouw. 
Na een korte pauze kwam hij terug als sauwelaar Hannes. In de tussentijd 
‘goochelden’ de gastvrouwen bij iedereen een advocaatje met slagroom op 
tafel! De aanwezigen genoten van de verhalen van Hannes waarin de 
‘goede oude tijd’ even werd teruggehaald. 

Met dank aan Els, Johan, Cora en Teuni die de hele dag aanwezig waren om 
te serveren, op te ruimen en af te wassen en zo, samen met de entertai-
ners, deze jaarlijkse tachtig-plusdag tot een succes maakten.  

 

Speciale activiteiten 

Zondag 7 mei 
Alleen? En toch gezellig samen 
eten! 
17.00—20.00 uur Vita 
 
Donderdag 11 mei 
Kunstkring verkent den Bosch 

Dinsdag 30 mei  
Lente Bingo! 
14.00—16.30 uur, de Oase 

Woensdag 31 mei 
Dagtocht Openluchtmuseum  
Arnhem 
9.00—18.00 uur, vertrek de Oase 
 
Zondag 11 juni 
Alleen? En toch gezellig samen 
eten! 
17.00—20.00 uur Vita 



  

 
Hanneke Thielen 

‘Een gedreven vrouw’ 
In de algemene bestuursvergadering maart 2017 is Hanneke Thielen geko-
zen als extra bestuurslid om Trudy Eisinga te ondersteunen bij de organisa-
tie van speciale activiteiten. Door de ziekte van Trudy en haar plotselinge 
overlijden was het enigszins een overrompeling dat Hanneke nu alleen voor 
deze taak staat. 

Ik ontmoet Hanneke op een zeer koude middag in april, terwijl ze net terug 
is van een vakantie in een warm land. Een reis die al geboekt was voordat 
ze wist dat de bijeenkomst voor alleenstaande 80-plussers ook in die week 
zou plaatsvinden. De organisatie van die dag was haar eerste werk en ze 
had er bij willen zijn: ‘Vrijwilligerswerk is ook verplichtend’. Hanneke voelt 
zich betrokken en vertelt enthousiast over wat ze heeft gehoord over die 
dag. 

Deze functie past goed bij haar. Ze begon ooit als activiteitenbegeleidster in 
een geriatrische instelling in een tijd dat die taak nog in de kinderschoenen 
stond. Het ontwikkelen van het in beweging brengen van ouderen en orga-
niseren van allerlei activiteiten stond centraal. En dat is nu juist de taak die 
ze binnen de SV-Rijen heeft gekregen. 

Hanneke is daarnaast al jaren actief bij de Leemput, een sportpark voor 
jong en oud. Zij is daar gastvrouw en voorzitter van Pitch en Putt club De 
Swing waaraan senioren van SV-Rijen kunnen deelnemen. ‘Deze taak blijft 
mijn prioriteit’ zegt ze. 

Binnenkort viert ze haar 40-jarig huwelijksfeest samen met Cees, haar drie 
kinderen en zeven kleinkinderen. We feliciteren haar met dit prachtige jubi-
leum en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie in de SeniorenVer-
eniging Rijen. 

Trudy Frickel 

 
 
Lentewandeling 

‘Genieten van de natuur’ 
Met een flinke bewolking, een frisse wind en toch droog met zowaar een 
zonnetje was het goed om buiten te zijn. Met 25 wandelaars was er duide-
lijk meer belangstelling dan vorig jaar voor een bezoek aan boswachterij 
Dorst. Met de gidsen Frans en Willem maakten we een flinke wandeling.  

Nog niet uitbundig maar toch al veel jong groen met katjes en hier en daar 
een bloemetje waren onderweg de bijzonderheden die de wandelaars in 
verwondering brachten. De veranderingen bij de grote vennen, die de 
graafmachines van Staatsbosbeheer hebben aangericht was een mooie ge-
legenheid om van de toekomstige diversiteit van het gebied te vertellen. Na 
ruim anderhalf uur wandelen deden we voldaan de gezellige ruimte van de 
Leemput aan om weer warm te worden. 

Na een tot ziens ging ieder zijn eigen weg, nagenietend van een paar goed 
bestede uurtjes. Volgend jaar staan de gidsen weer klaar. 

Willem Post 

     Hanneke Thielen 

 

 

 

 
 
 

Uitleg tijdens lentewandeling 

Het nieuwe zomerboekje is uit 
Zomeractiviteiten voor alle 55-
plussers binnen onze gemeente.  
Het boekje zit bij deze nieuwsbrief. 
Schrijf je snel in, want vol = vol.  

Volgende Nieuwsbrief 13 juni. 



  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Countrylinedance 50+ 

Een zomers lentebal 

Buiten scheen de zon, maar binnen was het country tijd. De grote zaal was 
mooi aangekleed en de sfeer van Country was duidelijk voelbaar. Onder 
leiding van Betty van Rooijen is er volop gedanst deze middag. Er waren   
niet alleen dansers uit Rijen, maar ook uit Dongen, Chaam en Gilze. Tijdens 
de pauze werd er een warme snack geserveerd, zodat men er de volgende 
ronde weer goed tegen aan kon. Al met al kijken het bestuur en de bezoe-
kers terug op een gezellige middag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuursvergadering activiteitengroepen 

Gezelligheid staat voorop 

Ondanks het wijzigen van de datum was de opkomst bijzonder goed te noe-
men. Er stonden een aantal belangrijke punten op de agenda. Het bestuur 
heeft gesproken met Hallo Gilze Rijen. Hoe we gebruik gaan maken van dit 
platform wordt nog bekeken. Vanaf vrijdag 28 april start de Wegwijzer. Dit 
is een samenwerking tussen het VIP en SV-Rijen. Er wordt hier antwoord 
gegeven op allerlei vragen, die mensen in Rijen hebben die betrekking heb-
ben op b.v. zorg, aanpassen van de woning, enz.  

Op de agenda stond ook een presentatie van Marga en Sylvia, cliëntonder-
steuners. Zij gaven een duidelijk overzicht hoe een WMO procedure in zijn 
werk gaat en wat de cliëntondersteuners hierin kunnen betekenen. Mocht 
je hier vragen over hebben, bel ze! Het nummer staat links van dit artikel 
vermeld.        

2 t/m 5 september 
Bedevaart Beauring (België) 
Opstapplaats Breda 
Speciaal geschikt voor mensen die 
wat ouder zijn of verzorging nodig 
hebben. Vanuit de thuiszorg Rijen 
gaan enkele verzorgers mee. Er zijn 
mooie vieringen en gezellige ont-
moetingen.  
Aanmeldingen:  
José Frijters, tel. 0161 22 57 50 na 
19.00 uur.  
 

Dagbedevaart naar Beauring 
Zondag 3 september  



  

De Wegwijzer 

Inlooploket in de Oase vanaf 28 
april iedere vrijdagmorgen van 
10—12 uur. Voor allerlei vragen op 
het gebied van gemeentelijke   
regelingen, zorg en hulp. 

 

 

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: Schilderen en tekenen 

Je gevoel neemt het over….. 
We hebben een enthousiaste groep, die met veel plezier schildert en te-
kent. We kunnen onze gevoelens er in kwijt en we vergeten zo de beslom-
meringen van alle dag. Het is gezellig om je passie te kunnen delen. Wat je 
schildert maakt niet uit, je kunt naar eigen inzicht aan de slag. Iedere on-
even week op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur schilderen wij in de Bood-
schap. Op dit moment is deze groep vol.         

 

31 mei dagtocht Arnhem 

Rondvaart en openlucht museum  
Het belooft een mooie dag te worden. Om 9.00 uur vertrekken we naar 
Appeltern waar we aan boord gaan voor een rondvaart door een prachtig 
natuurgebied en pittoreske plaatsjes langs de Maas. Na de lunch gaan we 
naar het openlucht museum. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arn-
hem vangt de geschiedenis. In authentieke gebouwen, voorwerpen en 
ware verhalen. We nemen je mee op een reis door de tijd. Van twee eeu-
wen geleden tot heel recent. Je komt er ogen te kort. De mensen van het 
museum lijken zo uit het verleden te zijn weggelopen. Trots op hun erf-
goed, inspireren ze je met hun verhalen. Wilt u ook mee? Er zijn nog een 
aantal plaatsen beschikbaar.  Aanmelden in de Oase.  

 


