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Dinsdag 20 juni 

Aardbeienfietstocht 
Op dinsdag 20 juni 2017 organiseert SV-Rijen weer een grote fietstocht. We 
vertrekken om 9.00 uur bij de Oase. De lengte van deze tocht is ongeveer 
60 kilometer. Er zijn diverse rustpunten ingebouwd en we fietsen in een 
rustig tempo. Ook deelnemers met een fiets met trapondersteuning (een 
elektrische fiets) zijn welkom. Die moeten dan wel zorgen voor een volle 
fietsaccu want onderweg is weinig gelegenheid tot opladen. 
De route gaat langs de schilderachtige Mark. In België rijden we de aardbei-
enroute die ook nog even de Mark volgt. We passeren de tunnels waaron-
der de aardbeien gekweekt worden. In de verte zien wij de mooie toren van 
de St. Catharinakerk van Hoogstraten. Wij nemen de verkorte route die ons 
in Castelre brengt. De tocht is niet compleet zonder aardbeienversnapering. 
In Meerle verlaten we de aardbeienroute en gaan we richting Chaam. Via 
Gilze rijden we dan weer richting Rijen en daar hopen we om 17.00 uur 
weer terug te zijn. 

Iedereen zorgt voor zijn eigen lunchpakketje. Inschrijven kan tot vrijdag 16 
juni bij een van de gastvrouwen in de oase, met uiteraard betaling van het 
inschrijfgeld van 5 euro. 

 
Nieuwsbrief per mail 

Ook SV-Rijen wordt duurzaam 
Geef je e-mailadres door aan SV-Rijen. Dan krijg je elke maand een mailtje 
met een link naar de nieuwe ONS en de laatste Nieuwsbrief van SV-Rijen. 
Doe je dat voor 1 juli, dan krijg je bovendien twee gratis consumptiebonnen 
voor koffie of thee in de Oase. 
Waarom doen we dit? Steeds meer mensen gaan voor een duurzame sa-
menleving. Ze maken keuzes die beter zijn voor het milieu. Ze proberen ver-
spilling van grondstoffen te vermijden. Een van de duurzame oplossingen is 
gebruikmaken van digitale informatie, dat is informatie die op internet staat 
of die je via e-mail ontvangt. Dat bespaart een hoop papier, drukinkt, ver-
voerskosten en energie van onze bezorgers. 
Bekijk dit nieuwsbericht ook op onze website. Daar zie je hoe eenvoudig het 
werkt. Ben je lid en is je e-mail nog niet bekend bij SV-Rijen? Stuur dan een 
mailtje naar ledenadministratie@sv-rijen.nl. Ook jij krijgt dan elke maand 
bericht. O ja, en ook die twee consumptiebonnen. 

Speciale activiteiten 

Zondag 11 juni 
Gezellig samen eten! 
17.00—20.00 uur Vita 
 

Dinsdag 20 juni 
De Grote Aardbeienfietstocht 
9.00—17.00 uur vertrek bij de Oase 
 

Zondag 9 juli 
Gezellig samen eten! 
17.00—20.00 uur Vita 
 

Dinsdag 11 juli 
Zomerbingo 1! 
14.00—16.30 uur de Oase 
 

Woensdag 12 juli 
Fietsdrive seniorenbridge 
9.00—18.30 uur de Oase 

 

Volgende Nieuwsbrief 8 augustus 
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Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Een lintje voor Wim Schaffelaars 
Wim Schaffelaars is een bijzonder lid van SV-Rijen. Op woensdagmorgen 26 
april verraste de burgemeester hem. Het had Koning Willem-Alexander na-
melijk behaagd Wim tot lid in de Orde van Oranje-Nassau te benoemen. En 
zo'n lintje krijg je niet zomaar! 
Wim is dan ook al tientallen jaren actief op vele fronten. Vroeger in het on-
derwijs, in medezeggenschapsraden, als voorzitter van de Stichting Katho-
liek Onderwijs Rijen en als bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren An-
ne Frankplein. Nu nog als vrijwillig buurtbuschauffeur, als penningmeester 
van de Buurtbusvereniging Molenschot-Dorst en natuurlijk als voorzitter 
van onze Jeu de Boulesvereni-
ging Het Juiste Spoor.  
De burgemeester karakteri-
seerde hem als "betrokken, 
betrouwbaar en sociaal, met 
uiteenlopende activiteiten en 
een mooie staat van dienst, 
een man die met zijn initiatie-
ven anderen inspireert!" En 
dat is een koninklijke onder-
scheiding meer dan waard. 
Gefeliciteerd, Wim! 
 
 
 
 
 
 
 
Jeu de Boules Het Juiste Spoor 

10-jarig bestaan is goed gevierd! 

Een feest dat werd gevierd met een wedstrijd tussen mannen en vrouwen. 
Winnaar bij de dames werd Jo Graafmans en bij de heren Cees van Tilborg. 
De overall winnaar werd Jo Graafmans. Zij kreeg als herinnering aan dit bij-
zondere toernooi een beeldje van een bouler. 

Op 12 januari 2007 werd ‘Het Juiste Spoor’ officieel opgericht als activitei-
tengroep van SeniorenVereniging Rijen. Op 12 januari 2017 bestond die dus 
tien jaar. De club wilde dit heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan. Op 22 april werd op de Leemput dit jubileum gevierd met koffie en 
gebak. Voorzitter Wim Schaffelaars sprak in zijn woordje over het ontstaan 
van de club en de ontwikkeling daarvan. Hij memoreerde de bijzondere 
sfeer binnen de club en de onderlinge betrokkenheid bij lief en leed. 

Toen werd een partij Jeu de boules gespeeld. Mannen speelden tegen el-

kaar en vrouwen tegen elkaar. Uiteindelijk kwamen daaruit de twee beste 

mannen en de twee beste vrouwen. Zij moesten proberen om de boulebal 

zo kort mogelijk bij het butje te gooien. Zij moesten samen strijden wie de 

overall winnaar werd. En Jo Graafmans werd de winnaar! Intussen werden 

de aanwezigen getrakteerd op diverse lekkere hapjes. De club kan terugzien 

op een geslaagde middag, met dank aan het organiserend comité. (ws) 

Wim Schaffelaars 

 

 

 

 

 

De Jeu de Boulers aan het werk 

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



  

Frans Verheijen en zijn vrouw 

 

Computercursus 
Ook in de zomer staan Gijs Smit en 
Frans Dehing je weer met raad en 
daad terzijde.  

 
Rijbewijskeuring 
KBO Brabant adviseert bedrijven, 
die voor senioren reductie geven 
op de keuring van een rijbewijs. Ga 
naar www.kbobrabant.nl en zoek 
met “medische keuring rijbewijs.” 

 

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 

 
Hulp nodig bij een Wmo-
aanvraag? 
Bel de onafhankelijke cliënton-
dersteuning:  

Sylvia Raaijmakers 06 24 54 40 71. 

 

Biljartvereniging  

Afscheid Frans Verheijen 

Drieëntwintig jaar is Frans als bestuurslid van de OASE Biljartvereniging ac-
tief betrokken geweest bij ons wel en wee. Hij was als een rots in de bran-
ding en toch steeds bescheiden op de achtergrond. 

Naast de functie van penningmeester regelde hij de dagelijkse gang van 
zaken tijdens de competitie. Ook was hij onze vertegenwoordiger bij de or-
ganisatie en begeleiding van de jaarlijkse gemeente competitie. Zijn gezond-
heid noopt hem tot het nemen van dit besluit. Wij zijn hem dankbaar voor 
al deze jaren, zijn vrouw was hem hierbij een steun en toeverlaat.   

Namens Sjef van Abeelen, de leden van de biljartvereniging 

 
 
Pitch & Putt club De Swing 

Een zonovergoten en gezellige clinic! 
 

Op 10 en 12 mei gaf Pitch & Putt club De Swing (een activiteitengroep van 
SV-Rijen) een clinic op de Leemput. Alles zat mee: het zonovergoten park, 
veel gezelligheid en een tiental enthousiaste deelnemers. 
Na een korte uitleg over de Swing startten de deelnemers met hun drie be-
geleiders op de oefenbaan. Daar werden de eerste beginselen van het golf-
spel uitgelegd. Stagiaires van Hallo- Gilze-Rijen maakten hiervan opnames. 
Ze brachten ook de prachtige Pitch & Putt baan in beeld met daarop onze 
competitiespelende leden. Tegen de klok van drie werd gezamenlijk gepau-
zeerd onder het genot van een door ons aangeboden kopje koffie of thee. 
Na de pauze hebben we onze gasten mee naar de baan genomen. Ze waren 
enthousiast over de uitleg, het spel en de mooie omgeving. 
Nu zou het zo maar kunnen dat dit schrijven jouw interesse heeft gewekt, 
of dat je toevallig geen tijd had op deze data. Je bent altijd welkom! Onze 
speeltijden in de zomer zijn maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 
twee tot vijf. In juni, juli en augustus spelen we op woensdagavond vanaf 
19.00 uur. Schroom niet en kom gerust eens een kijkje nemen bij onze club 
op de Leemput. Wie weet is Pitch & Putt precies dat waar je naar op zoek 
bent! Meer informatie kun je vinden op www.sv-rijen.nl en 
www.deleemput.nl. Als je vragen hebt, stuur dan een mailtje naar ons se-
cretariaat: jopieverhees@telfort.nl 
Hanneke Thielen-Seelen (voorzitter) 

http://www.sv-rijen.nl
http://www.deleemput.nl
mailto:jopieverhees@telfort.nl


  

Wonen met gemak: zo lang 
mogelijk thuis wonen 

Binnenkort zijn er voorlichtingsbij-
eenkomsten over woonaanpassin-
gen om zo lang mogelijk thuis te 
blijven wonen. Bewoners worden 
per wijk uitgenodigd voor een in-
formatiebijeenkomst. Deze bijeen-
komsten zijn op initiatief van het 
seniorenplatform Gilze en Rijen, de 
gemeente en de Woonstichting.   
Kijk eerst eens op de  
website Wonen met gemak.  
Voor meer informatie bel je  
06 83 96 61 00 of je stuurt een  
e-mail naar het servicepunt van 
Wonen met gemak. 

 

Vip tijd voor u?? 

Ben je al wat ouder en krijg je wei-
nig bezoek, maar zou je dat wel 
willen? Dan kun je dat aangeven 
aan het Vrijwilligersinformatiepunt 
(VIP). Zij zoeken dan een maatje, 
zodat je even een uurtje speciale 
aandacht krijgt. Mail 
naar viptijdvooru@vipgilzerijen.nl.  

 

 

Colofon 

Deze Nieuwsbrief is (in kleur) ook 
te vinden op www.sv-rijen.nl  

Kopij en foto’s kun je mailen naar 
jolandavalkenburg@sv-rijen.nl 

Adreswijzigingen a.u.b. doorgeven 
aan ledenadministratie@sv-rijen.nl  
Dat kan natuurlijk ook via de gast-
vrouwen in de Oase.   

 

Uitgelicht: Fietsclub 

Ruim 25 jaar gezelligheid op de fiets! 
Op 19 mei vertrokken we om 9.00 uur met de fietsclub naar Tilburg. Eerst 
kregen we nog een bezoekje van de fotograaf voor dit stukje. Met 21 per-
sonen op de foto… dat viel niet mee. Na het fotomoment moest er gezon-
gen worden voor Jos die 60 jaar getrouwd is met Nanda. Vandaar de rit 
naar Tilburg, want daar bij de Rooi Pannen trakteerde hij op koffie met 
een warme appelflap. 
Al ruim vijf jaar fietsen we iedere vrijdagmorgen, als het weer het toelaat, 
naar een bestemming die we op dat moment bedenken. Het kan een cam-
ping zijn of een restaurant, een buurthuis, een verzorgingshuis. Er wordt 
onderweg veel gekletst en gelachen, maar we houden goed afstand en 
letten op het verkeer. Het is daarom belangrijk dat de deelnemers nog 
helder van geest en lichamelijk goed zijn. Het verkeer wordt steeds druk-
ker en we willen allemaal weer veilig thuis komen en dat is tot op heden 
aardig gelukt. 
De rit is meestal tussen de 25 en 35 kilometer, afhankelijk van het weer. In 
de wintermaanden starten we om half tien. ’s Zomers fietsen we een half 
uur langer, want dan beginnen we al om negen uur. Eenmaal per jaar fiet-
sen we een hele dag en maken we het gezellig met een gezamenlijke 
lunch. De meesten hebben een e-bike, maar er zijn ook sportievelingen 
onder ons zonder trapondersteuning. We houden de vaart erin tot 15 km 
per uur, want dat is een veilige snelheid. 
Op dit moment hebben we 32 leden en dat is genoeg.  Als er meer dan 24 
mensen komen fietsen, dan maken we twee groepen, maar we gaan wel 
altijd gezamenlijk aan de koffie. Dat willen we niet missen, want we zijn 
een hechte groep van allemaal gezellige mensen. 
Astrid en Leida 

 

Op weg naar Tilburg 
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