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Senioren ontmoeten elkaar:

Speciale ac viteiten

Dagac viteit VoorMekaar!

Dinsdag 29 augustus
Zomerbingo 2
14.00—16.30 uur, de Oase

Senioren die niet meer zo mobiel zijn, kunnen zich
niet meer makkelijk aansluiten bij een vereniging.
Maar zij kunnen elkaar nu ontmoeten in woonzorgcomplex De Regent in Rijen voor een dagac viteit.

Woensdag 20 september
Vergadering ac viteitengroepen en
bestuur
19.30— 22.00 uur, de Oase

SeniorenVereniging Rijen nam het ini a ef om met
het management van Vita te bekijken of we iets voor
elkaar konden betekenen. Het doel van SV-Rijen is:
"Het ontplooien van ac viteiten die de volwaardige
par cipa e van senioren bevorderen". De visie van Maasduinen/Vita is:
"We brengen de wereld naar binnen, maar treden zelf ook vol ini a ef naar
buiten". En zo ontstond de opzet van Dagac viteit VoorMekaar!

Vrijdag 29 september
Uitje gastvrouwen
Dinsdag 23 oktober
Kermisbingo
14.00—16.30 uur, de Oase
Vrijdag 27 oktober
Vrijwilligersmiddag

Welnu, begin september gaat Dagac viteit VoorMekaar! van start in woonzorgcomplex De Regent in Rijen. Voorlopig op maandag en donderdag van
11.00 tot 15.30 uur. Mocht je niet zelfstandig naar De Regent kunnen komen, dan kun je gehaald en gebracht worden.
Om elf uur drinken we samen koﬃe. Tussen de middag kan op eigen kosten
een warme maal jd gebruikt worden en van 13.30 tot 15.30 uur kan de
gast deelnemen aan een ac viteit. Bijvoorbeeld wandelen, handvaardigheid, puzzelen. Elke ac viteit wordt begeleid door twee vrijwilligers.
Om deel te nemen aan Dagac viteit VoorMekaar! heb je geen indica e nodig. Wel voer je een intakegesprek met een van de vrijwilligers. We bekijken
dan samen de mogelijkheden. Heb je belangstelling of ken je iemand voor
wie deze dagac viteit belangrijk is? Neem dan contact met ons op.
S ch ng VoorMekaar!
Adriaan Brouwers, Jeanne de Hoon, Ton Hesemans, Wil Michielsen.
E-mail: dagac viteitvoormekaar@sv-rijen.nl
Website:
h6ps://www.sv-rijen.nl/dagac viteitvoormekaar
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In Memoriam

Frans Verheijen
Computerspreekuur
Ook in de zomer staan Gijs Smit en
Frans Dehing je weer met raad en
daad terzijde. Toch gaan ze ook op
vakan e 1, 8 en 15 september is er
geen computerinloop.

Oase dicht op 29 september

Gastvrouwen gaan op stap
Onze gastvrouwen die het hele
jaar zo goed voor ons zorgen, gaan
een dagje weg. Ze hebben een uitje op 29 september. Dat betekent
dat de Oase die dag alleen pen is
voor voor het Repair café en de
wegwijzer.

Frans Verheijen is niet alleen bij het
biljarten ac ef geweest, maar hij heeA ook
zijn steentje bijgedragen aan het ‘kaarten’.
Al in 2001 toen de KBO-kaartclub ontstond
werd hij penningmeester. Er was een
duidelijk reglement en een puntentelling.
Ook was er een lijst van betaling bij het vrij
rikken.
Op woensdagmiddag regelde Frans alles
voor het rikken. Als rikfanaat deed hij zelf
ook mee. Om gezondheidsredenen is hij
hier in januari mee gestopt. In juli hoorden
wij het droevige bericht dat Frans is
overleden Ook wij zijn Frans zeer dankbaar
voor alles wat hij voor het ‘kaarten’ heeA
gedaan. Bedankt, Frans! Wij wensen zijn vrouw en familie alle sterkte
bij dit verlies.
Namens alle kaarters van de woensdagmiddag, Piet van Kuijk

Zaterdag 23 september

Klassiek concert aangeboden door de Lionsclub

Vrijwillige Ouderenadviseurs
Voor vragen over zorg en welzijn
kunt u contact opnemen met één
van onze vrijwillige Ouderenadviseurs. 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

De Lionsclub Dongen Vallei maakt een bezoek mogelijk aan een klassiek
concert. Dit aanbod geldt voor senioren die door een beperking niet meer
(gemakkelijk) naar zo'n muziekuitvoering kunnen! De Lions-leden nemen u
mee naar het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch, waar philharmonie
zuidnederland zal spelen onder leiding van concertmeester Adelina Hassani.
We vertrekken met een touringcar vanaf De Boodschap op zaterdag 23
september om 12.30 uur. Men moet wel zelfstandig of met ondersteuning
de bus kunnen in- en uitstappen. Er is plaats voor rolstoelen en rollators in
de bagageruimte. Elektrische rolstoelen kunnen helaas niet in deze bus
vervoerd worden. Bij het concert zijn gekwaliﬁceerde krachten (Rode Kruis,
arts) aanwezig. En er zijn aangepaste sanitaire voorzieningen.
Het programma:
Astor Piazolla, uit de Vier jaarge jden van Buenos Aires: lente en zomer.
Johannes Brahms, Sextet nr.2 in G, in de versie voor strijkorkest.
In de pauze treedt jong talent op: klarinetsolist Tim Huijbregts speelt het
Adagio voor klarinet van Heinrich Joseph Baermann.

Hulp nodig bij een Wmoaanvraag?
Bel de onaQankelijke
cliëntondersteuning:

Inschrijven kan in de Oase bij onze gastvrouwen. Er is plaats voor maximaal
25 senioren. Deelname is gra s, met dank aan Lionscub Dongen Vallei.

Sylvia Raaijmakers 06 24 54 40 71.

Werkgroep speciale ac&viteiten

Inlooploket De Wegwijzer

Steeds drukker op vrijdagmorgen
Zo’n drie maanden geleden is De Wegwijzer gestart. Iedere vrijdagmorgen
staan er vrijwilligers en professionals klaar in de Oase om de weg te wijzen
bij vragen op maatschappelijk gebied. Het blijkt in een behoeAe te
voorzien. Steeds meer mensen lopen binnen. Ook als ze op de laatste
vrijdag van de maand voor het Repair café komen, leggen ze meteen maar
hun vragen neer bij De Wegwijzer. Een leuke combina e!
De Wegwijzer

Lenie Schuermans is trots dat het de ini a efnemers SV-Rijen en VIP is
gelukt een plaats te creëren,waar mensen naar toe kunnen gaan. Dat is
zeker belangrijk voor wie niet zo goed met de computer om kan gaan. De
vrijwilligers en professionals weten die weg wel en kunnen dus alle vragen
beantwoorden. Mocht dit ter plekke niet lukken dan krijgt men het
antwoord later alsnog.
Loop ook eens binnen bij De Wegwijzer, ook al hebt u geen vragen. Elkaar
ontmoeten kan ook. We blijven in ieder geval voorlopig op dezelfde wijze
verder gaan en hopen dat velen de Wegwijzer en het Repair café weten te
vinden. En neem gerust uw buurvrouw of buurman mee.

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

Woensdag 8 november

Musicalreis Soldaat van Oranje
De musical “Soldaat van Oranje” is gebaseerd
op het waargebeurde verhaal van één van de
grootste verzetshelden uit onze vaderlandse
geschiedenis: Erik Hazelhoﬀ Roelfzema. Aan het
begin van de oorlog ontsnapt Erik naar
Engeland van waaruit hij zendapparatuur naar Nederland smokkelt en als
piloot betrokken is bij bombardementen op Duitsland. Hij wordt adjudant
van Koningin Wilhelmina en ontvangt voor zijn verzetswerk al jdens de
oorlog de Militaire Willemsorde, de hoogste Koninklijke onderscheiding.
We hebben een mooi aanbod voor u dankzij een dona e van de kring GilzeRijen. We nodigen u uit voor een bezoek aan deze langst lopende musical
in Nederland. Na aﬂoop is er jd voor een heerlijk diner.
Wanneer:
Tijd van vertrek:
Waar opstappen:
Wat zijn de kosten:
Wat krijgt u hiervoor:

Woensdag 8 november, aanvang 14.00 uur
Om 11.30 uur, aanwezig zijn om 11.15 uur
De Boodschap
€ 96,00
Vervoer met een luxe touringcar en met verzekering en een entreekaart 1e rang en diner na aﬂoop.

Inschrijven mogelijk middels een eenmalige incasso op vrijdag 11 en 18
augustus tussen 10.00 en 12.30 uur in de Oase. Vergeet niet uw bankpas
mee te nemen. De afschrijving van uw rekening vindt plaats na 25 augustus.
Annuleren is alleen mogelijk voor 6 september. Informa e: Hanneke
Thielen-Seelen, tel: 0161 22 21 41 mob: 06 28 70 82 86

Scene uit de musical

Tip: noteer deze datum alvast in uw agenda.
Neem zelf een broodje mee voor in de bus.

Uitgelicht: Senioren Sjoelvereniging Rijen

Wie wil er mee sjoelen?

Wonen met gemak: zo lang
mogelijk thuis wonen
Bewoners worden per wijk uitgenodigd voor een informa ebijeenkomst voor een woonscan. Wil je
zelf eerder een scan, bel naar
06 83 96 61 00.

Al 26 jaar is er in Rijen een sjoelvereniging voor senioren. Wij sjoelen ieder
maandagmiddag in de Oase van 14.00 uur tot ongeveer 16.45 uur. Wij zijn
nog op zoek naar enkele nieuwe leden die gezellig samen met ons mee
willen sjoelen. We spelen met 5 bakken waarna we een koﬃepauze
houden. Na deze pauze, van 20 minuten, worden de resterende 5 bakken
bespeeld. Het mo6o gezellig samen zijn staat hoog in het vaandel. Wilt u
het eens proberen? Gewoon maandagmiddag binnenlopen en wij regelen
de rest voor u. De eerste 4 weken kosten u niets. Tot ziens in de Oase.
Wij hebben van dinsdag 18 juli tot en met zondag 20 augustus 2017
vakan e.

Vip jd voor u??
Ben je al wat ouder en krijg je weinig bezoek, maar zou je dat wel
willen? Dan kun je dat aangeven
aan het Vrijwilligersinforma epunt
(VIP). Zij zoeken dan een maatje,
zodat je even een uurtje speciale
aandacht krijgt. Mail naar
vip jdvooru@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 doorgeven aan
ledenadministra&e@sv-rijen.nl
Dat kan natuurlijk ook via de gastvrouwen in de Oase.

Maandagmiddag, &jd om te sjoelen

Bij deze nieuwsbrief

Twee nieuwe boekjes!
We zi6en nog midden in de zomer, maar toch is het programma voor het
winterseizoen 2017/2018 al gereed. Het is weer een mooi gevarieerd
aanbod geworden met cursussen in de categorieën kunstzinnig,
informa e, bewegen, koken/proeven. Ontdek hoe crea ef je bent
bijvoorbeeld bij het bloemschikken, beeldhouwen of sierraden maken.
Leer meer over je tablet, het proeven van wijn of leer golfen. Het boekje
met de inschrijﬀormulieren zit bij deze nieuwsbrief.
Afgelopen weken zijn er bij diverse ac viteiten groepen nieuwe foto’s
gemaakt. Het informa eboekje van onze bruisende club was toe aan een
opfrisbeurt. Ook dit boekje zit bij deze nieuwsbrief. Zo ben je weer op de
hoogte van alle leuke en leerzame ac viteiten die er binnen SV-Rijen
georganiseerd worden.

