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Een gezellig samenzijn 

Kerstviering vrijdag 15 december 

 

Het thema van de kerstviering is "Zoek de kracht". De viering wordt geleid 
door pastor Joost de Bont, is voorbereid en wordt verzorgd door een 
werkgroep bestaande uit Ad Kuijten, Miriam Gommans, Marian Staps en 
Hanneke Thielen. Traditiegetrouw treedt ons eigen seniorenkoor SVR Oase 
op. De pauze is om 14.30 met koffie en kerstbrood in de foyer. 
Daarna, om 15.00 uuur is er een toneeluitvoering van de Rietganzen uit 
Molenschot 

 
 
 
 
 
 

Het bestuur ontvangt vrijwilligers 

Nieuwjaarsreceptie vrijdag 5 januari 

 

Op vrijdag 5 januari wil het bestuur graag samen met alle vrijwilligers van 
de vereniging een toast uitbrengen op het nieuwe jaar. Dank zij hun inzet 
waren er in 2017 vele mooie activiteiten en ontmoetingen. De receptie 
begint om 17.00 uur en vindt plaats in de Oase.  

 
 

Senioren EXPO  

De leukste beurs voor 50 Plussers in Brabant! 

 

De Senioren Expo in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven is de 
grootste beurs voor 50-plussers in Brabant. De beurs wordt in 2018 voor 
de 16de keer georganiseerd van 16 t/m 21 januari 2018 van 10 tot 17 uur. 
In samenwerking met de KBO Brabant is er een gratis bus geregeld op 16 
januari voor onze senioren. Wel even inschrijven! Aanmelding bij de 
gastvrouwen in de Oase. Dit kan vanaf vrijdag 8 december 13.00 uur t/m 
vrijdag 15 december. Kosten € 6,00. Er is beperkt aantal plaats beschikbaar 
en VOL is VOL. Vertrek vanaf de Boodschap om 9.00 uur.  De Senioren Expo 
is echt een dagje uit! 

Speciale activiteiten 

Zondag 10 december 
Alleen? En toch gezellig samen 
eten! 
17.30 uur, Chef Chen  
 
Dinsdag 12 december 
Decemberbingo 
14.00 - 16.30 uur, de Oase 
 
Vrijdag 15 december 
Kerstviering 
13.30 - 16.30 uur, De Boodschap 
 
Zondag 17 december 
Kerstdrive, bridge 
15.00 - 22.00 uur 
 
Vrijdag 5 januari 
Nieuwjaarsreceptie 
17.00 - 19.00 uur, de Oase 
 
Zondag 14 januari 
Alleen? En toch gezellig samen 
eten! 
17.30 uur, De Regent  
 
Woensdag 24 januari 
Filmmiddag 
14.15 - 16.30 uur, De Boodschap 

Volgende Nieuwsbrief 9 januari 



  

 
Wijncursus 

Aan wijn valt een heleboel te ontdekken! 
 

Als je weet wat je proeft, wordt wijn nog veel lekkerder en interessanter! 
Voor het derde seizoen heeft onze wijn specialist Toon de Hoon weer een 
tiental leden van onze Senioren Vereniging een heleboel verteld over 
wijnen. Hij laat de kandidaten ruiken aan en proeven van een diversiteit aan 
rode en witte wijnen. En niet alleen van de bekende wijnlanden, maar de 
nieuwe wijnlanden is een aparte les aan besteed. 
De cursisten zijn allemaal even enthousiast en kiezen, nu de feestdagen in 
aantocht zijn, wellicht met meer aandacht voor het land, de druif, en het 
etiket, de wijn die ze willen gaan drinken. 
Misschien volgend jaar een herkansing voor diegene, die deze keer de 
cursus niet hebben kunnen volgen.  

De cursisten 

 
 
‘Het doet zo zeer’ van Helen van Royen 

Filmmiddag woensdag 24 januari  

 

CC De Boodschap heeft speciaal voor leden van SV-Rijen een filmmiddag 
georganiseerd. Vertoond wordt 'Het doet zo zeer' van Helen van Royen. 
In de Nederlandse film 'Het doet zo zeer' van Heleen van Royen, schetst de 
schrijfster een portret van haar moeder, bij wie beginnende dementie is 
geconstateerd. Een portret van zeer dichtbij: Heleen bedient de camera 
grotendeels zelf. In een periode van ruim een jaar volgt ze haar moeder in 
alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en 
klinieken. Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en 
kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Een liefdevolle, 
herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven, met 
dank aan Heleens moeder, mevrouw Breed. 
Na afloop van de voorstelling zal Marly van Rooten iets vertellen over de 
Kerngroep Dementie. 
Tickets voor de voorstelling zijn à €5.50 verkrijgbaar aan de kassa van De 
Boodschap. 
 

 
 

Bijeenkomst nieuwe leden 
De nieuwe leden werden welkom 
geheten door de voorzitter. Er was 
een korte presentatie over SV-
Rijen en alle activiteitengroepen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rijbewijskeuring 
Mevr. Hoogmoed,  
Nieuwe Dreef 39, Ulvenhout. Keu-
ring na telefonische afspraak.  
Tel. 076 561 28 88. 
Kosten: € 30,- 

De Oase gesloten 

 

Tussen kerst en oud en nieuw is de 
Oase gesloten. Er is op vrijdagmor-
gen 29 december dus ook geen 
Wegwijzer en Repaircafé! 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cursus bloemschikken 

Prachtige herfststukken! 

 

De eerste bloemschik-workshop was een succes. Er waren 12 deelnemers. 
Het maximale aantal! Allemaal vrouwen! Tijdens de workshop bij Garden  
Master maakten ze prachtige herfststukken. Het was een gezellige morgen. 
En de resultaten mogen gezien worden! 
Voor de kerstworkshop in december is de belangstelling nog groter. 
Daarvoor zijn zoveel aanmeldingen dat die workshop twee keer gehouden 
gaat worden! 
 
 
Schilderijen van 

Kunstwissel in de Oase 

 

Juist voordat de bijeenkomst met de nieuwe leden werd gehouden op 10 
november is de kunst aan de muur van de Oase gewisseld. Zij zagen een 
wand met fleurige schilderijen. Ria Hendrikx, een verdienstelijk schilder 
heeft ze gemaakt.  Ria is al jaren actief bezig met deze hobby, ze is lid van 
de schildersgroep in de Boodschap en exposeert regelmatig bij de KAM. 
Wil je ook eens exposeren in de Oase? Laat het ons weten. Elk half jaar is er 
een kunstwissel. 

Ria Hendrikx hangt één van haar schilderijen op. 

 
 
 
 
Soldaat van Oranje 

Wat een fantastisch evenement! 
 

23 November jl. ging een groot gezelschap naar Soldaat van Oranje.  Dankzij 
een donatie van KBO-kring Gilze en Rijen konden senioren deelnemen 
tegen een gereduceerd tarief.  De opkomst was groot. De organisatie was 
perfect, de musical was fantastisch en het diner was erg lekker. Iedereen 
kan terugkijken op een zeer geslaagd uitstapje.  
 

Het computerinloopspreekuur is 
vanaf december voortaan op de 
1e en 3e vrijdagmiddag van de 
maand.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
 

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.   

Nordic Walking jubileum 

Op de koffie bij een beroemdheid 
 

De Nordic walking groep van de SeniorenVereniging heeft op 15 november 
j.l. een mooie wandeling gemaakt in Oisterwijk ter ere van het 5 jarig 
jubileum. In de voormalige leerfabriek zit de ambachtelijke bakkerij van 
Robert van Beckhoven. Hij is bekend van het TVprgramma Heel Holland 
bakt. We hebben een heerlijk luxe gebakje uitgezocht en onder het genot 
van een kopje koffie, genoten van de met zorg gemaakte lekkernij. 
Natuurlijk moesten we samen met hem op de foto. 

 
 

 
‘SchrijveRijtjes’  

 

Schrijfpareltjes uit de activiteit: ‘SchrijveRijen’. Op woensdagmorgen in de 
even weken. Ben jij ook een ‘verhalenmens’? Kom eens een keer kijken! 
Welkom!  
 

Opdracht: Een brief aan een dier. 

Beste Merel, 

Toen ik nog in mijn huis woonde, had ik een tuin. 

Daar zaten veel vogels, waaronder jij. Je was er het 

hele jaar. In het voorjaar hoorde ik jou al vroeg in 

de morgen fluiten. Erg mooi was dat. Ook werd in 

die tijd van het jaar een nest gebouwd in een grote 

struik. Na een poos Zag ik dan de jonge merel, soms 

twee, waar je goed voor zorgde. Je was ook helemaal 

niet mensenschuw. Als ik naar buiten ging, kwam je 

vaak mijn kant op in de hoop een stukje brood of 

appel te krijgen. Ook kwam je dikwijls vlak bij me 

zitten. Ik genoot van je aanwezigheid en je prachtige 

gezang. Daarvoor wil ik je alsnog hartelijk danken. 

Het ga je goed. 

Van Toos Peters 


