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Vrijdag 6 oktober 

High Tea 

De jaarlijkse succesvolle high tea 
mag niet op het programma 
ontbreken. Deze vindt plaats op 
vrijdag 6 oktober in de Oase. Er is 
een grote diversiteit aan hapjes, 
zowel zoet als hartig.  

De kosten voor deze middag 
bedragen € 10,00 te voldoen bij 
inschrijving. Hiervoor kun je de hele 
middag thee drinken en hapjes 
proeven die voor een groot deel door de gastvrouwen zelf zijn bereid. 
(Andere drankjes zijn beschikbaar maar wel voor eigen rekening). Schrijf je 
in voor een gezellige middag bij onze gastvrouwen. De formulieren liggen 
daar vanaf vrijdag 15 september. Inschrijven kan t/m donderdag 28 
september. Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 50 personen, dus 
ben er snel bij! 

 

Cursusboekje 

Grote belangstelling cursussen 

Voor de cursussen is een overweldigende belangstelling vooral voor het 
koken, mozaïek maken, bloemschikken en aquarelleren. We gaan ons best 
doen om zo veel mogelijk mensen, die zich hebben opgegeven te laten 
deelnemen, maar dat hangt natuurlijk af van de welwillendheid van de 
docenten. 

 

Speciale activiteiten 

Woensdag 20 september 
Vergadering activiteitengroepen en 
bestuur 
19.30 - 21.00 uur, de Oase 
 
Vrijdag 29 september 
Uitje gastvrouwen  
Middag de Oase dicht 
 
Vrijdag 6 oktober 
High Tea 
13.30- 16.00 uur, de Oase 
 
Maandag 16 oktober 
Kermisbingo 
14.00 - 16.30 uur, de Oase 
 
Woensdag 19 oktober 
Tuindag Gerda 
10.00 - 16.00 uur 
 
Woensdag 19 oktober 
Paddenstoelenwandeling 
 
Vrijdag 27 oktober 
Legpuzzelruilbeurs 
13.00 - 13.30 uur, de Oase 
 
Vrijdag 27 oktober 
Vrijwilligersfeest 
14.00 - 20.00 uur 

Volgende Nieuwsbrief 3 oktober 



  

 
Over omgaan met dementie: 

Voorstelling Dag Mama in De Schakel 

De Kerngroep Dementievriendelijke gemeente organiseert allerlei 
activiteiten om Gilze en Rijen nog dementievriendelijker te maken. En dit 
jaar is de groep erin geslaagd om op 20 september, aan de vooravond van 
de "Dag van de dementie", een bijzondere  voorstelling te kunnen 
presenteren: muziektheatervoorstelling ‘Dag Mama’, met lezing en 
workshop, over omgaan met dementie.  

Door middel van prachtige muziek en levensechte scenes kruipt de 
bezoeker in de huid van de mens met dementie. Je beleeft én begrijpt als 
nooit tevoren wat de ziekte met hem of haar doet. Niet eerder kwam je zo 
dichtbij. Je krijgt tips hoe je dementie kunt herkennen, hoe je met demente 
mensen kunt omgaan. Zo zorgen we samen dat het leven met dementie 
zoveel mogelijk een gelukkig leven kan zijn. Voor iedereen. 

De voorstelling is op 20 september van 19.30 – 22.30 uur in ‘De Schakel’, 
Kerkstraat 104, 5126 GD Gilze. Kaarten à € 10.-, inclusief een kopje koffie in 
de pauze, zijn verkrijgbaar aan de balie van De Boodschap in Rijen en 
uiteraard ook in De Schakel.  

 
Hallo Gilze Rijen 

Promoot je 
activiteitengroep 

 

Sinds kort heeft SV-Rijen een 
overeenkomst met Hallo Gilze 
Rijen. Alle activiteitengroepen 
mogen foto’s of korte stukjes tekst 
aanleveren bij redactie SV-Rijen. 
Heb je een jubileum, nieuwe leden 
nodig of iets anders te melden,  
laat het weten aan jolandavalkenburg@sv-rijen.nl  
Stuur je tekst met foto’s 3 weken van te voren aan ons door. Wij zorgen dat 
het naar HalloGilzeRijen gaat. Zij kunnen eventueel ook een fimpje maken 
of een tekst schrijven.  

 

Stem op SeniorenVereniging Rijen 

Rabobank Tilburg heeft twee ton ter beschikking gesteld om clubkassen in 
de regio te spekken. Hun leden mogen daarvoor in oktober elk 5 stemmen 
uitbrengen.  SV-Rijen kan een bijdrage goed gebruiken. Ben je lid, breng dan 
in ieder geval 2 stemmen uit op SV-Rijen. En gebruik de andere stemmen 
voor Zonnebloem Rijen en Molenschot en steunpunt Mantelzorg Gilze en 
Rijen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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  
cliëntondersteuning:  

Sylvia Raaijmakers 06 24 54 40 71. 



  

 

Een kleine impressie van de tuin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soldaat van Oranje 
Woensdag 8 november 

Soldaat van Oranje is qua 
inschrijvingen nu al een groot 
succes! In totaal 235 deelnemers 
van de Kring Gilze-Rijen. Let op! 
Alle senioren die zich ingeschreven 
hebben met een eenmalige 
machtiging kunnen op 8 november 
mee. Zorg dat je om 11.15 uur 
aanwezig bent bij de Boodschap.  

Werkgroep speciale activiteiten 
wenst iedereen een prachtige dag! 

  
 
 
 
 
 
 
 
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.” 

Tuinplezier het hele jaar door!!!   

Een dag in Gerda's tuin 
Veel mensen kennen Gerda Smink. Zij heeft een prachtige tuin aan de 
Vennenweg. Zij noemt haar tuin ook wel haar kindje. Ze is er al meer dan 50 
jaar met plezier en deskundigheid in bezig. Heel gedreven en met passie 
weet ze je te boeien en ze kan er uitgebreid over vertellen. 
Wat zou het leuk zijn, dachten wij, als we eens een Tuindag voor de leden 
van SeniorenVereniging Rijen konden organiseren, juist daar aan de 
Vennenweg. Gerda Smink zei: "Ja!" en dus zijn we er van harte welkom. 
Met het najaar in zicht is er aandacht voor snoeien en verplanten. Je krijgt 
praktische tips om het tuinonderhoud wat makkelijker te maken, zodat je 
het hele jaar door van je tuin kunt genieten. Het wordt een dag met veel 
vragen en weetjes, maar ook een waarop het nuttige met het aangename 
gecombineerd wordt. 
Meld je gauw aan als je interesse gewekt is 
De datum: 19 oktober 2017 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur  inclusief lunch 
Minimale deelname: 8 personen 
Prijs: € 7.00 per persoon 
Je kunt je opgeven bij een van de gastvrouwen in de Oase. Je betaalt € 7.00 
en je noteert je naam en je mailadres of je telefoonnummer. 

 
Woensdag 22 november  

Busreis naar Thorn 

Voor woensdag 22 november staat weer een leuke bestemming gepland. 
Deze keer gaan we naar het Witte Dorp Thorn in Midden-Limburg. 
 
In de ochtend vertrekken we vanuit De Boodschap naar Thorn, waar we 
rond de middag aankomen bij restaurant Oad Thoear. We worden er 
ontvangen met een lunch: 2 x koffie/thee, 1 broodje kaas, 1 broodje ham en 
een kroket. Na de lunch krijgen we een diapresentatie met informatie over 
Thorn, de geschiedenis en de bezienswaardigheden, gevolgd door een 
rondrit per touringcar met deskundige gids door de omgeving.             
Tijdens deze rondrit brengen we ook een bezoek aan de Loreto- kapel 
Onder de Linden.  

Bij terugkomst in het restaurant wordt het gezellig met DJ Sil achter de 
knoppen. Tijdens dit optreden wordt een zondagse soep geserveerd en al 
voor het hoofdgerecht kunnen de beentjes weer van de vloer! Tot besluit 
een heerlijke Peach Melba of anders een kopje koffie of thee. Rond 20.30 
uur bent u terug bij  De Boodschap.  
 
Deze reis wordt ons aangeboden door Van Mook touringcars. 
Prijs is € 42,50 p.p. incl. verzekering. Inschrijven is alleen mogelijk met een 
eenmalige machtiging. Deze moet je persoonlijk invullen. De inschrijving 
begint op vrijdag 22 september om 10 uur in de Oase en sluit op 20 
oktober. Let op: het tijdstip van vertrek is nog niet bekend, die vind je in 
een volgende nieuwsbrief! 

 
Werkgroep speciale activiteiten  



  

Zondag 23 september concert 
the Lionsclub in Den Bosch 

 

Er zijn nog enkele plaatsen  
beschikbaar, dus twijfel niet en 
schrijf je nu in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Uitgelicht: Koersbal 

Doe mee met Koersbal! 

Koersbal is een activiteit van SV-Rijen. De koersbalclub bestaat al 17 jaar. 
Iedere donderdagmiddag komen de leden bij elkaar in de sociëteit De 
Oase en daar spelen ze van 13.30 uur tot 16.30 uur een onderlinge 
competitie. Koersbal is een leuke sport die door iedereen kan worden 
gespeeld onafhankelijk van leeftijd of vaardigheid. Er is geen kracht voor 
nodig en dus heeft iedereen gelijke kansen.  

Het spel is eenvoudig. Het wordt gespeeld op een mat van 8 x 2 meter. Er 
spelen twee teams tegen elkaar. Het ene team met zwarte en het andere 
team met bruine ballen en dan is er nog een wit doelballetje (de jack). De 
bedoeling van het spel is de ballen zo dicht mogelijk bij de jack te rollen, 
maar omdat het zwaartepunt van de bal iets naast het midden ligt, maken 
de ballen een rare boog. Dat maakt het koersballen zo leuk. Het spel lijkt 
een beetje op jeu de boules, maar koersbal wordt binnen gespeeld. Je 
kunt dus het hele jaar spelen, wat vooral in de wintermaanden een leuke 
afleiding geeft. 

Heb je belangstelling, kom dan eens kijken. En speel, vrijblijvend, een paar 
keer mee. Ook als je nog geen lid bent van SV-Rijen ben je van harte 
welkom. Wil je meer weten? Bel Wim van Eijl:  0161-224510. 

De score wordt bepaald 

 

Zondag 8 oktober bij ‘t Boerke 

Alleen? En toch gezellig samen eten 
Met de herfst in aantocht beginnen de diners voor alleenstaanden weer. 
Inmiddels zijn er een aantal zondagen vastgelegd bij restaurants in Rijen. 
Iedere tweede zondag van oktober t/m maart vindt het diner plaats. 
Aanmelden en inschrijven kan in de Oase, telkens voor de woensdag die 
voorafgaat aan de eetdatum. Alleen voor het diner bij Vita moet het 
aanmelden een hele week van te voren plaatsvinden, eveneens in de 
Oase.  

mailto:viptijdvooru@vipgilzerijen.nl

