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In gesprek met Truus Noij: 

‘Zorg voor structuur in je leven’ 
 

Halverwege november werd voorzitter Truus 
Noij ziek. Door een hardnekkige bacteriële 
infectie moest ze een hartoperatie ondergaan.  
Er bleek zelfs een tweede operatie nood-
zakelijk. Uiteindelijk werd Truus pas na twee 
maanden, begin februari, ontslagen uit het 
ziekenhuis.  
 

“Ik kreeg de warme en morele steun van 
ongelooflijk veel mensen. Daardoor kon ik alle 
noodzakelijke behandelingen rustig ondergaan 
en behield ik er het volste vertrouwen in dat ik 
in goede handen was. Eenmaal thuis, kwam 

die steun van mijn zus, mijn drie broers en vele vrienden. Ik kon bij mijn zus 
in de tuin terecht om te genieten, als het mooi weer was. Tja, maar onder-
tussen startte begin maart de lock down van de coronacrisis. Niets is meer 
zoals het was … Ik keek uit naar de jaarlijkse ledenvergadering. Ik wilde 
iedereen bedanken voor alle support die ik mocht ervaren tijdens mijn 
ziekbed. Bovendien had ik me erop verheugd veel mensen weer terug te 
zien. Ik wilde zo graag iedereen persoonlijk bedanken.” 
 

Truus is een geboren Rijense en haar betrokkenheid bij het sociale gebeuren 
is haar met de paplepel ingegeven. Ook haar ouders waren heel actief in het 
maatschappelijke leven. Het opkomen voor anderen geeft haar energie en 
voldoening. De invulling daarvan maakt haar leven zinvol: “De Senioren-
vereniging speelt hierbij een belangrijke rol. Omdat in deze crisistijd de 
meeste activiteiten stilliggen, snakken heel veel mensen naar meer sociaal 
contact; ondanks alle audio/visuele mogelijkheden. Daarom wordt er nu 
besproken welke activiteiten wel weer mogelijk zijn met behoud van 
afstand. Het is pionieren op de centimeter. En alle ideeën die oplossingen 
kunnen bieden, zijn welkom.” 
 

Truus heeft nog een wijze raad: “Het is erg belangrijk om het leven structuur 
te geven. Een dagelijks ritme geeft houvast.”  
Het allerliefst wil ze haar huis uit, naar buiten: aan de slag voor en met 
‘haar’ seniorenvereniging. 

 

    Nummer 4-7 2020  

 

Heb je een vraag aan SVR?  
Bel ons!  0161 - 222 141 

 

Bestuurslid Hanneke Thielen is be-
reikbaar voor al je vragen over onze 
seniorenvereniging. 
 

------------------------------------------------- 
 

Eenzaam? Of hulp nodig? 
 

Gilze en Rijen Helpt                                               
06 - 57 34 51 82  

 

Maar liefst 93 vrijwilligers staan voor 
je klaar om bijvoorbeeld een praatje 
te maken, boodschappen te doen of 
je medicijnen op te halen.  
 
 
 

Alle 7 dagen van 8.00 - 20.00 uur.  

 

Deze nieuwsbrief wordt gedrukt en 
bezorgd bij alle leden van SV-Rijen 
die géén e-mailadres hebben en 
daardoor onze extra digitale nieuws-
brieven niet hebben ontvangen. De 
overige leden ontvangen deze 
nieuwsbrief als pdf via e-mail. 
 
 

Heb je wel een e-mailadres? Dan is 
dat nog niet bekend bij ons. Geef het 
dan a.u.b. even door aan:  
 

ledenadministratie@sv-rijen.nl 



  

 

Hoop doet Leven 

 
 

Linda Broer en haar dochter Eline 
maakten kaarten, met een mooie 
persoonlijke tekst erop, voor onze 
leden van 85 jaar en ouder.  

 

Vrijwilligers van SV-Rijen hebben 
ervoor gezorgd dat de kaarten in 
de juiste brievenbussen terecht 
kwamen. Super initiatief! 

Deze SVR-Nieuwsbrief nr. 4-7 is naar alle leden! 
 

De laatste maanden was het lastig om een papieren nieuwsbrief rond te 
laten brengen door onze bezorgers, want iedereen moest zo veel mogelijk 
thuis blijven. In plaats daarvan verzonden we in totaal veertien (!) extra 
nieuwsbrieven aan de leden waarvan bij ons een e-mailadres bekend was. 
Daarnaast publiceerden we geregeld in weekblad Gilze en Rijen . 
 

Het maken van een papieren SVR-nieuwsbrief, het laten drukken, sorteren 
en bezorgen kost veel tijd. Een digitale nieuwsbrief kost minder productie-
tijd en kan daardoor actueler zijn dan een papieren uitgave.  
 

We hebben echter nog zo’n 250 leden die geen e-mailadres hebben en die 
dus geen digitale nieuwsbrieven hebben gekregen. Er zijn mensen die de 
digitale nieuwsbrieven hebben uitgeprint voor anderen. Toch hebben veel 
leden de Extra Nieuwsbrieven niet gelezen.  
 

Daarom hebben we nu speciaal voor de leden zonder e-mail deze papieren 
SVR-nieuwsbrief nummer 4-7 laten drukken. Deze papieren nieuwsbrief 
ontvangen de niet-digitale leden bij het juni-julinummer van de ONS.  
 

Er staat voornamelijk informatie in uit de digitale Extra Nieuwsbrieven. Voor 
de leden met een e-mailadres bevat deze aflevering dus voornamelijk ‘oud’ 
nieuws.  
 

Hoe ziet de toekomst van onze vereniging er uit? 
 

Volgens de laatste persconferentie zou de Oase op 1 juni open mogen. We 
blijken daarbij echter niet alleen afhankelijk van richtlijnen van de overheid, 
maar ook van wat het bestuur van De Boodschap beslist. En die hebben nog 
geen definitieve beslissing genomen. Nog even afwachten dus.  
 

De Leemput gaat op 1 juni wel open. Onze drie activiteitengroepen Pitch & 
Putt, de Midgetgolfclub en de Jeu de boules vereniging mogen dan weer het 
terrein op. Het terras en de kantine blijven voorlopig nog dicht. Ook Nordic 
Walking is weer gestart met de wekelijkse wandelingen in het bos. 
Zwembad Den Butter is ook deels weer open, het horecagedeelte nog niet. 
 

Het bestuur is in gesprek met verschillende activiteitengroepen om te 
bekijken wat er mogelijk is en wat nog niet. Hoe kunnen we de richtlijnen 
van de overheid in de praktijk brengen? En dat blijkt allemaal niet een-
voudig. Al met al zijn er dus nog heel veel vragen en weinig antwoorden.  
 

Zodra er meer bekend is over de hervatting van activiteiten in de Oase laten 
we dat zo gauw mogelijk weten. 
 

Vaste bezoeker in verpleeghuizen toegestaan 
 

De proef bij 26 verpleeghuizen om weer beperkt bezoek te  ontvangen 
pakte goed uit. Bewoners in verpleeghuizen mogen daarom sinds 25 mei 
één vaste bezoeker ontvangen. Het tehuis moet dan wel voldoen aan de 
geldende richtlijnen. 
 

Dat zal voor veel bewoners een goed medicijn zijn tegen het eenzaamheids-
virus dat de laatste weken de kop op stak. 
 

Rijense prikpost in gevaar! 

 

Het stond al in BNdeStem: Verzekerden bij VGZ mogen vanaf 2021 geen 
gebruik meer maken van de prikpost van Star-SHL in de Schepenstraat.  
Die Rijenaren moeten voor bloedprikken, hartfilmpjes e.d. in de toekomst 
naar de prikpost in Dongen, naar het ziekenhuis in Breda, Tilburg of in 
Oosterhout. Het SVR-bestuur heeft hiertegen bij VGZ geprotesteerd. Dit wel 
erg klantonvriendelijke plan mag niet doorgaan!  

 



  

Voorzichtig starten met het ‘nieuwe normaal’  
 

We hebben inmiddels iets meer vrijheid gekregen om erop uit te gaan. Zo 
mogen we weer op bezoek bij familie. De kinderen gaan weer naar school. 
Fysiotherapeuten, kappers en andere contactberoepen zijn weer aan de slag 
en de horeca mag beperkt open. Maar alles onder strikte voorwaarden. En 
dat alles noemen we nu het ‘nieuwe normaal’.  
 
 

Vooral het anderhalve meter afstand houden van elkaar en vaak je handen 
wassen zijn belangrijke richtlijnen waar iedereen zich aan zal moeten 
houden om de kans op een tweede golf besmettingen te beperken. Nog 
steeds geen knuffels en kusjes, maar je kunt elkaar toch weer vaker zien.  
 

Een en ander betekent dat het op straat en in de winkels drukker zal 
worden. Voor de kwetsbare groep ouderen geldt: je mag naar buiten maar 
wees verstandig. Vermijd nog zoveel mogelijk grote groepen en drukke 
plaatsen.  
 

Cursusprogramma 2020-2021  
 

Er is hard gewerkt om een interessant Cursusprogramma 2020-2021 samen 
te stellen. Het is echter lastig om nu al te kunnen inschatten of alle 
cursussen door kunnen gaan volgens de richtlijnen van de overheid.  
 

Vanwege die onzekerheid zullen het cursusboekje en het inschrijfformulier 
per e-mail verspreid worden en op de website geplaatst. Leden zonder 
e-mailadres kunnen een geprint exemplaar aanvragen bij Wil Simons, 
tel: 0161 - 225193 of 06 - 29284548.  
 

Tijdelijk in april en mei geen eigen bijdrage Wmo  

 

Veel hulp die mensen thuis krijgen via de gemeente uit de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) is vanwege corona verminderd of zelfs 
gestopt. Denk aan de huishoudelijke hulp die niet meer kan of mag komen. 
De minister van VWS heeft daarom besloten dat mensen de eigen bijdrage 
voor de Wmo over april en mei, maximaal 19 euro per maand, niet hoefden 
te betalen. De minister beslist op een later moment wanneer die eigen 
bijdrage weer geldt.  
 

Je eigen bijdrage voor de Wlz (Wet langdurige zorg), meestal veel meer dan 
19 euro, loopt wél door. Wanneer je vanwege corona veel minder zorg of 
hulp krijgt, kun je contact opnemen met het CAK (het Centraal Administratie 
Kantoor waarvan je de rekeningen ontvangt) en overleggen of jouw eigen 
bijdrage aangepast kan worden. Als je meer zorg nodig hebt, kun je contact 
opnemen met het Zorgkantoor.  
 

Als je vragen hebt neem dan contact op met het CAK. Je kunt ook bellen met 
KBO-Brabant tel: 073 - 6444066.  
 

Rijbewijs verlengen? 
Het kabinet heeft beslist dat rijbewijzen die vanaf 16 maart 2020 zijn 
verlopen, geldig blijven tot 1 juni. Zo wordt voorkomen dat mensen 
problemen krijgen, als ze door corona moeilijker verlenging bij de gemeente 
kunnen aanvragen. De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs 
hebben met een geldigheid van tien jaar. Ook rijbewijzen die eens in de vijf 
jaar verlengd moeten worden, vallen onder de tijdelijke regeling. Die 
regeling geldt overigens alleen voor het rijden binnen Nederland. Mensen 
die eens in de drie jaar of zelfs jaarlijks moeten verlengen, omdat zij 
daarvoor eerst door een keuringsarts gekeurd moeten worden, vallen niet 
onder deze regeling. 

 
 
 

Koor Oase bestaat 50 jaar 

 

Sinds 11 maart zijn de leden van 
het koor Oase niet meer bij elkaar 
geweest. De Oase ging dicht.  
 

Door landelijke netwerken, waarbij 
het koor is aangesloten, wordt er 
hard gewerkt aan een protocol 
maar mogelijk zal dat pas in sep-
tember op tafel liggen. Voorlopig 
zullen de koorleden dus nog even 
geduld moeten hebben, want een 
goede gezondheid blijft natuurlijk  
prioriteit houden.  
 

Dat betekent ook dat het 50-jarig 
jubileum in augustus niet kan 
doorgaan op de wijze zoals het 
koorbestuur dat had willen organi-
seren. Naar een passende oplos-
sing wordt nog gezocht. 

 

Ook geen Zomeractiviteiten  
 

De Werkgroep Zomeractiviteiten 
Gemeente Gilze en Rijen heeft alles 
stil moeten leggen.  
 

De werkgroep meldt: “Vanwege de 
huidige beperkingen gaat het de or-
ganisatie niet meer lukken om alles 
op tijd in orde te krijgen voor de 
start van de zomervakantie. Moeten 
we het überhaupt willen laten door-
gaan in deze hectische tijd waar ge-
zond blijven de grootste uitdaging 
is? Wij denken van niet. Wij vinden 
het heel vervelend omdat deel-
nemers altijd uitkijken naar deze 
activiteiten. Maar een feit is ook dat 
organisaties noodgedwongen hun 
activiteiten stilleggen en daar moe-
ten wij ons nu bij aansluiten.”   



  

 
 
 
 
 
 

 

 

Lastige start voor Charles Verhoosel 
 

Vorige maand overleed onze penningmeester 
Joep Wouters. Meer dan een jaar sukkelde hij 
al met z’n gezondheid. Het afgelopen najaar 
moest hij toch echt toegeven dat het zo niet 
verder kon en dat hij op zoek moest naar een 
assistent. Dat werd Charles Verhoosel. Joep 
heeft zijn functie op tijd aan hem over kunnen 
dragen.  
 

Het was de bedoeling dat Charles tijdens de 
algemene ledenvergadering in maart, op voordracht van het bestuur, 
gekozen zou worden tot penningmeester. Joep zou dan bestuurslid blijven. 
Die ledenvergadering verviel door corona en Joep is ons te vroeg ontvallen. 
Ondanks deze lastige start ging Charles snel en vakkundig aan de slag als 
penningmeester. Aan deze nieuwe hobby moet hij nog een beetje wennen. 
Hij ziet het als een uitdaging om de ingezette weg van Joep Wouters voort 
te zetten en hoopt met zijn kennis en ervaring de vereniging als penning-
meester en als persoon van dienst te zijn.  
 

Hanneke Thielen:            
 

“Ik laat me niet uit het veld slaan!” 
 

De Commissie Speciale Activiteiten  
organiseert informatiebijeenkomsten, 
uitstapjes en de andere evenementen. 
Een groot gedeelte van de jaarplanning 
voor alle activiteiten was al rond toen de 
coronacrisis uitbrak. Vrijwel alle geplande 
evenementen werden afgeblazen of verzet.  

Coördinator Hanneke Thielen: “Het heeft heel veel werk gekost. Voor 
enkele uitstapjes was alles al geregeld, inclusief inschrijving en betaling. Op 
15 april zou er een volle bus met deelnemers naar Soldaat van Oranje 
gaan. Ook met de Passiespelen in Tegelen was alles geregeld. Op 24 mei 
zou een volle bus afreizen naar Limburg. Maar we kregen te horen: 
“Helaas, volgend jaar kunt u komen”. Er zijn nog steeds onderhandelingen 
gaande over de terugbetaling. De 80-plusdag zou op 8 mei plaatsvinden. 
Die hebben we voorlopig verzet naar 2 oktober in de hoop dat we dan op 
de een of andere manier toch weer bij elkaar kunnen komen.” 
 

“Jammer, maar het is niet anders. We moeten met z’n allen even vol-
houden. En we moeten echt gaan wennen aan de beperkingen van de 
anderhalve-meter-maatschappij.”  
 

Hanneke staat alweer te trappelen om - in plaats van ze te annuleren—
nieuwe activiteiten te verzinnen en te organiseren.  
Zij laat zich niet uit het veld slaan! 
 

Adressen voor Maaltijden  
 

Er zijn veel plaatsen in de gemeente Gilze en Rijen waar je 
een lekkere maaltijd kunt bestellen. Je kunt de maaltijd zelf 
afhalen maar thuisbezorgen is ook mogelijk.  
 

Wil je weten welke vrijwilligers en professionals van onze lokale  
horecabedrijven hieraan meedoen? 
 
 

Bel dan ‘Gilze en Rijen helpt!’   tel: 06 - 57345182.  

 
 

Hulp, advies of begeleiding nodig? 
 

Onze VOA’s helpen en adviseren je.  
Bel Sylvia Raaijmakers: 
tel. 06-24 54 40 71 
 

Hulp bij aanvraag Wmo-voorziening? 
Bel Sylvia Raaijmakers:  
tel. 06-24 54 40 71 
 

Wil je hulp bij belastingaangifte?  
Bel Henny van Oosterhout:  
tel. 0161-22 79 39 of 06-81 88 44 06 
 
 

Colofon 
 

Deze Nieuwsbrief is ook te vinden op 
www.sv-rijen.nl  
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 
28 juli 
 
Kopij en foto’s kun je tot 9 juli sturen 
naar redactie@sv-rijen.nl 
 
Voor overige zaken: info@sv-rijen.nl 

 

Algemene Ledenvergadering  
 

De Algemene Ledenvergadering van 
SV-Rijen kon niet doorgaan op 19 
maart. Alle jaarstukken staan op 
www.sv-rijen.nl zodat je die online 
kunt bekijken.  
 

De ledenvergadering zal op een  
nader te bepalen datum alsnog  
gehouden worden.  

IN MEMORIAM 
Joep Wouters 

Overleden op 22 april 2020 


