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Truus Noij, voorzitter:

“Vrijwilligerswerk verrijkt je leven!”

Op pagina 7 en 8 vind je de namen
van alle vrijwilligers. Deze lijst is
“doorklikbaar”. Achter elke naam
vind je een of meer codes. Deze
verwijzen naar de activiteiten van
deze vrijwilliger. Klik erop en je
weet wat hij of zij binnen SV-Rijen
doet. En als er iets fout of niet in
staat? Geef dat dan even door aan
de redactie.

Gilze en Rijen Helpt
06 - 573 45 182
Ben je eenzaam of heb je wat hulp
nodig? Bel ‘Gilze en Rijen helpt!’
Er staan veel vrijwilligers voor je
klaar om zomaar een praatje te
maken, boodschappen te doen,
of bijvoorbeeld je medicijnen op te
halen. Bel gerust!

Eind november, een jaar geleden, hadden we een
gezellige vrijwilligersdag bij ‘t Boerke. Dat kan dit
jaar niet en dat doet pijn. Onze vrijwilligers zijn de
motor van onze vereniging en we hebben allemaal
veel waardering voor hun werk. Jammer dat we dat
dit jaar niet met een feestje kunnen uiten.
Vrijwilligers doen hun werk graag. Ze steken er veel
tijd en energie in. Ze doen dat werk meestal samen
met anderen. Wat ze terugkrijgen is voldoening,
contact en waardering.
In deze nieuwsbrief vertellen enkele vrijwilligers over hun werk. We zetten
ze daarmee voor een keer in het zonnetje. En met hen alle anderen!
Wil je ook iets doen voor SV-Rijen? Neem dan contact op met een van de
vrijwilligers van je activiteitengroep, van de Oase of iemand uit het bestuur.
Die helpt je verder en je zult ervaren dat vrijwilligerswerk je leven verrijkt!

De vrijwilliger
Ik ben er
We regelen het
En we doen het samen
Jij bent er
We regelen het
En we doen het samen

Resultaat
Zij genieten
Wij genieten

Deze Nieuwsbrief is ook te vinden
op www.sv-rijen.nl
De volgende Nieuwsbrief verschijnt
op 22 december

door Joost Hanszoon
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Johan Broers, organiseert Speciale activiteiten:

“Mijn mooiste beloning is het plezier dat deelnemers hebben.”
Johan is lid van de werkgroep Speciale activiteiten, een kleine groep die
activiteiten organiseert voor alle leden van de vereniging, zoals de
Seniorenbeurs, Passiespelen, Soldaat van Oranje, kerstviering, High tea,
bijzondere fietstochten, concerten in Den Bosch en de 80-plus dag.
“Mijn hobby is fietsen en daarom vroeg men mij ooit om een fietstocht
uit te zetten. Inmiddels is dit een traditie geworden. Daar gaan veel
uren in zitten, want je moet eerst een interessant doel hebben. Dan
moet je een leuke route daarnaartoe uitzetten met een pauzegelegenheid en natuurlijk ga je niet langs dezelfde weg terug. Als de route op
papier staat, rijden we die nog eens na.”
“Daarnaast werk ik mee aan alle andere activiteiten. De mooiste
beloning is voor mij het plezier dat de deelnemers hebben. Minder leuk is als dingen waarin je al veel
energie hebt gestopt niet door kunnen gaan door corona of weersomstandigheden.”

Joost Scheifes, eindredacteur/webmaster:

“Heerlijk, als je je hobby kunt uitleven.”
Joost Scheifes is sinds 2013 vrijwilliger in de groep Communicatie van SV-Rijen.
“Vroeger was ik docent Nederlands en communicatievaardigheden. Daarna
verzorgde ik met mijn eigen bedrijf teksten voor onder meer GGD’en.
Binnen SV-Rijen ben ik verantwoordelijk voor de website. Dat is een interessante klus. Alles moet perfect werken en teksten moeten aantrekkelijk zijn. Daarom
redigeer ik ook alle teksten van de vereniging. Niet alleen voor de website, maar
ook voor nieuwsbrieven en het bestuur. En omdat taal niet alleen mijn vak,
maar ook mijn hobby is, kan ik me als webmaster en redacteur helemaal
uitleven.”

Henny Selbach, VOA en cliëntondersteuner:

“Fijn als je mensen kunt helpen.”
“Vijftien jaar lang heb ik met veel plezier bij de afdeling Sociale zaken van
Gemeente Gilze en Rijen gewerkt. Na mijn pensionering wilde ik mensen blijven helpen. Als ouderenadviseur adviseer ik ouderen bij allerlei vragen op het
gebied van zorg, welzijn, administratie, formulieren en nalatenschap.
Daarnaast ondersteun ik senioren bij hun gesprekken met de Gemeente over
een Wmo-voorziening. Hierbij kun je denken aan een woningaanpassing,
speciaal vervoer en dergelijke.
Ik vind het fijn als ik mensen kan helpen. Nu ik dit ‘werk’ een tijdje doe, merk ik
dat veel leden mij zelf al weten te vinden als ze vragen of problemen hebben”.
Daarnaast is Henny actief bij muziekvereniging Da Capo. Hij speelt trombone,
is secretaris en verzorgt de PR.

Henk Weterings, gastheer:

“Je hebt het moeilijk als veel sociale contacten wegvallen.”
Henk Weterings (79) is al zijn hele leven vrijwilliger: “Ik heb na het overlijden
van mijn vrouw vorig jaar mijn passie voor voetbal weer opgepakt. Ik was 30
jaar sportmasseur. Velen kennen mij nog van vroeger en ik heb er veel op
mijn tafel gehad. Maar nu blijft het bij kijken. Een zware ziekte gooide 17 jaar
geleden roet in mijn sportieve leven. Maar artsen stonden steeds weer
verbaasd over mijn lichamelijke veerkracht. Mijn vrouw bridgede, en ik ging
me daarop toeleggen. Nu ben ik er al vele jaren wedstrijdleider.”
Henk hielp nu en dan mee bij het verzorgen van koffie en thee in de Oase en zo
werd hij de eerste gastheer. Hij snapt niet, waarom de Oase tijdelijk gesloten is:
“Er zijn veel alleenstaande ouderen die snakken naar sociaal contact. Ze willen
geen last zijn voor anderen met een relatie: je voelt je dan het vijfde wiel aan de
wagen. De restaurants en terrassen zijn gesloten. Waar kun je dan nog je verhaal kwijt?
Het zou fijn zijn als men probeert om ook in de weekenden en vakanties de Oase open te stellen.”
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Adri Jonkers, secretaris/penningmeester van biljartvereniging Oase:

“Als je bepaalde talenten hebt, moet je die inzetten.“
Tijdens zijn Nijmeegse studententijd heeft Adri veel gebiljart: “Dat kon
toen nog!” Een paar jaar geleden besloot hij de draad weer op te
pakken. “Maar bij de bejaarden gaan biljarten was wel een mentale
stap voor mij,” lacht hij.
Na het plotselinge overlijden van Wim Bongers in 2019 vroeg men Adri
om diens taken over te nemen. “Daar heb ik volmondig ‘ja’ op gezegd,
omdat ik inmiddels ook dacht een goede bijdrage te kunnen leveren.
En als je bepaalde talenten hebt, moet je die inzetten, als daar behoefte aan is.”
Adri heeft het afgelopen jaar de administratie en de communicatie van
de biljartvereniging gedigitaliseerd en de leden maken daar probleemloos gebruik van. “Dat was heel leuk om te doen en ik draai nou eenmaal graag aan de knoppen.”
Door het vrijwilligerswerk heeft Adri de vereniging beter leren kennen. In zijn ogen functioneert die prima.
“Vooral de uitstekende communicatie naar de leden is opvallend. Een kleine tip: misschien kan men nog
beter gebruik maken van de professionele kwaliteiten die veel leden hebben.”

Luuske Weterings, draait al jaren de bingomolen:

“Het is leuk en dankbaar werk.“
“Op mijn 62e maakte ik gebruik van de VUT en zo kreeg ik in één keer veel tijd. Kort erna werd ik lid van
de hobbyclub en daar ook al vrij snel bestuurslid. Eerst penningmeester en daarna secretaresse. Na zes
jaar stopte ik bij de hobbyclub en stapte over naar het organiseren van de bingo. Dat doe ik nu al ruim
14 jaar met veel plezier. Meestal regel ik de organisatie samen met Nel van Wanrooij en gastvrouw Riet
Kock. De jaarplanning doe ik samen met mijn broer
Piet. Hij mag ook de getallen omroepen bij de bingo
en ik draai de balletjes uit de molen.”
“Daarnaast was ik lang lid van sportclub 50+, maar
dat lukt helaas niet meer”. Al die tijd als vrijwilliger
ervaart Luuske als leuk en dankbaar werk, waarbij je
dienstbaar bent voor anderen.
Zeer positief vindt ze ook de bijeenkomsten met de
andere activiteitengroepen twee keer per jaar:
“Hier hoor je wat anderen van de georganiseerde
activiteiten vinden.”

Ciska Vonk, brengt nieuwsbrieven en de ONS rond:

“Dit is heel goed te doen!”
De van oorsprong Bussumse Ciska Vonk (85) is een echte Rijense
geworden. Ze is een van de vrijwilligers die de ONS en de nieuwsbrieven
rondbrengen: “Eigenlijk heb ik al mijn leven lang een of andere vorm van
vrijwilligerswerk gedaan. Onder andere 26 jaar in het bestuur van de
Vrouwenbeweging. Ik zong ook in een koor. Maar na het overlijden van
mijn man, werd het allemaal minder.”
Na verloop van tijd ging ze het sociale contact erg missen en in 2002 werd
ze lid van de seniorenvereniging. Toen men mensen zocht voor het rondbrengen van de ONS bood ze zich aan. “Als de ONS bij de Oase is afgeleverd, moet de SVR-Nieuwsbrief er nog in. Dat duurt zo’n anderhalf uur.
Daarna wordt voor elk van de 20 bodes het aantal bladen per looproute
afgeteld. De bodes krijgen dan een mailtje dat de ONS klaarligt en ‘s middags kan worden opgehaald. Zelf heb ik 45 adressen hier in mijn buurt. Ik bezorg alles altijd volgens een
vast schema op dinsdag. Het vreemde is, dat het op dinsdagmiddag meestal heel goed weer is. Ik heb
maar één keer onweer gehad. En dit werk is heel goed te doen.”

Astrid Boelhouwer, ouderenadviseur en belastinginvuller:

“Ik vind SV-Rijen een geweldige vereniging.”
“Ik ben van oorsprong een Haagse babyboomer. In 1966 kwamen we in
Rijen wonen en ik voel me nu een Brabantse. Bij SV-Rijen ben ik begonnen
als gastvrouw op de bridgeochtenden, samen met Leida Grave. Met haar
ben ik goed bevriend geraakt. Wandelen, fietsen en weekendjes weg, daar
waren we altijd voor in. Helaas is ze er niet meer en dat vind ik een groot
gemis. Samen hebben we de fietsclub opgericht. Die bestaat in 2021 tien
jaar en is een gezellige vriendenclub geworden.”
“Daarnaast ben ik bij SV-Rijen ouderenadviseur en vul ik de belasting in
voor leden. Het laatste jaar is de corona er tussen gekomen, waardoor we
nu veel minder contacten hebben. Maar gelukkig kan ik nog veel ondernemen. Ook bij de voedselbank hebben ze me nodig. Dit werk doe ik met liefde, want niemand hoeft honger te hebben. Ook hoop ik dat ouderen met
weinig inkomen hun schroom overwinnen en bij de voedselbank aankloppen als dat nodig is. Ik vind SVRijen een geweldige vereniging. Er wordt heel veel georganiseerd en dat is niet overal zo.”

Miriam Gommans, ledenadministratie en gastvrouw:

“Het is werk met pieken en dalen.”
“Ik ben geboren in Limburg en woon al 48 jaar in Rijen. Ik heb twee zoons
waarvan er een in Rijen woont en de ander in Zweden. Ik heb vier kleinkinderen, waarvan twee in Zweden. We Skypen elke week, zo houden we
contact. Ik doe voor SV-Rijen al bijna tien jaar de ledenadministratie.
Omdat ik zonder werk kwam te zitten, vroeg een voormalig bestuurslid mij om
dat te gaan doen. Je hebt in dat werk pieken en dalen. Gemiddeld is het wel
een of twee uurtjes per dag, maar het kan ook, in drukke tijden, veel meer zijn.
Vooral het innen van de contributie en van de bijdragen voor cursussen en
tripjes vergt veel tijd. De administratie vind ik nog steeds leuk, al zijn er soms
van die dagen dat iedereen met moeilijke vragen komt.
Daarnaast ben ik ook nog gastvrouw in de Oase. Ik ervaar in die functie het
contact met de leden als zeer positief. SV-Rijen doet veel voor zijn leden. Ik
vind het een fijne club.”

Riet Kock en Joke van Gils, gastvrouwen met sleutelfunctie in de Oase:

”Sociale contacten zijn belangrijk.”

Riet Kock was 30 jaar geleden al een van de vier
eerste gastvrouwen bij SV-Rijen. Eerst in de
Bernadetteschool, later in de oude Rabobank en
tenslotte in de Oase. “Ik open iedere morgen,
ben gastvrouw op woensdagmiddag, en regel
samen met Teuni van Boxel de bestellingen.
Verder help ik Luuske Weterings bij de organisatie van de maandelijkse bingo. Ik begon ermee
omdat ik me wilde inzetten voor de vereniging.
Het is leuk werk waarbij de sociale contacten
heel belangrijk zijn. Je regelt van alles en je bent
een luisterend oor.”

Joke van Gils werd 12 jaar geleden gevraagd door
Henk Bink om gastvrouw te worden. In het begin
stond ze nog op de reservelijst, maar dat werd al
snel een vaste middag. “Ik sluit vier dagen en ben
gastvrouw op dinsdagmiddag. Bovendien ben ik
lid van de sjoelclub, en als ze bij kaarten iemand
te kort komen, val ik ook wel eens in. Ik help
graag anderen en ben ook blij om mensen te
leren kennen. Het werk op zich is hartstikke leuk
en we zijn met een gezellige groep.”
Er zijn nu ruim 25 gastvrouwen en er is ook een
gastheer.

Hanneke Thielen, Speciale activiteiten:

“De jaarlijkse kerstviering is nu ook gecanceld.”
“Alles was in orde voor de kerstviering op 20 december 2019, maar ik
kon er niet zelf bij zijn vanwege een bezoek aan onze zoon in Australië.
Voor vertrek leg ik nog even 18 december 2020 vast bij De Boodschap
voor de volgende kerstviering. Maar in maart zet COVID-19 ons leven op
zijn kop! In steeds meer zaken raken we beperkt. Activiteiten kunnen
niet meer doorgaan: infobijeenkomsten, fietstochten, uitstapjes, 80-plus
dag, High tea, vrijwilligersdag … Alles moeten we cancelen, maar de
kerstviering stond nog lang op de agenda.
Normaal start ik na de zomervakantie met de organisatie: werkgroep en
pastor benaderen, samen met hen het thema uitzoeken, dienst in elkaar
zetten, koor uitnodigen, liederen afstemmen op de gekozen teksten,
toneelgezelschap uitnodigen, koffie/thee met kerstbrood bestellen,
presentjes regelen en taken verdelen.
Ik heb gewacht tot het laatste moment, in de hoop dat we het coronavirus onder de knie zouden krijgen. En zo werd het oktober. Helaas moesten we ook het laatste stukje
hoop laten varen en besluiten dat er dit jaar geen kerstviering komt.
Wij gaan natuurlijk wel op een veilige manier onze kerstwens overbrengen naar onze leden, hopend dat
volgend jaar alles weer ‘normaal’ zal zijn!”

Wim Schaffelaars, voorzitter van de
Jeu-de-Boulesclub:

Berry van Nistelrooij, voorzitter van de
Bridgeclub:

”Niet belangrijk hoeveel tijd het kost.”

“De club waar gezelligheid troef is!”

Wim Schaffelaars is vanaf de oprichting van de Jeude-Boulesclub Het Juiste Spoor, op 12 januari 2007,
voorzitter van deze club.
In weekblad Gilze en Rijen stond een artikel dat de
KBO een informatieochtend organiseerde voor het
oprichten van een Jeu-de-Boulesclub.
“Jeu-de-Boules sprak mij wel aan en ik wilde wel
helpen bij de oprichting. Uiteindelijk heeft dit geleid
tot een club met 80 leden. Het is voor mij niet
belangrijk hoeveel tijd het voorzitterschap vraagt.
Belangrijk is dat alles goed geregeld en georganiseerd is, en dat de leden onbezorgd kunnen spelen.”
“Door vrijwilligerswerk kun je iets betekenen voor
anderen. Maar vrijwilligerswerk is niet altijd vrijwillig, want het brengt toch verplichtingen met zich
mee.”
“SV-Rijen zet zich in voor de senioren van Rijen door
veel activiteiten te organiseren, hen op diverse
terreinen te ondersteunen, uit hun isolement te
halen en om bij te dragen aan hun sociaal en maatschappelijk welzijn.”

Zoals veel vrijwilligers kwam Berry van Nistelrooij al jong met vrijwilligerswerk in aanraking. “Ik werd op school al gauw tot klassenoudste gebombardeerd. In mijn beroepsleven
was ik vaak voorzitter van personeelsverenigingen en ik was ook jarenlang voorzitter van
de Rijense Carnaval Stichting. Toen Frans de
Nijs, voorzitter van de SVR-bridgeclub, alweer
13 jaar geleden vroeg of ik hem wilde opvolgen, heb ik meteen ja gezegd.”
“Het besturen betekent voor mij dat ik samen
met andere vrijwilligers alles zo probeer te
regelen dat de leden optimaal kunnen genieten van hun hobby. De bridgeclub is daardoor
de activiteitengroep geworden waar gezelligheid troef is!”
“Sociale contacten zijn enorm belangrijk. Door
de coronacrisis missen we die nu enorm. En
dat valt zeker voor de alleenstaanden onder
ons niet mee. Je krijgt veel waardering. Zo benoemde de Majesteit mij dit jaar tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau! Iets waar ik bijzonder trots op ben.”

Wim Winkelman, fotograaf:

“Fotograferen is mijn hobby.”
Wim Winkelman is een van onze twee huisfotografen. Hij maakt tijdens
zoveel mogelijke SVR-activiteiten foto’s voor de nieuwsbrieven, de website
of het weekblad Gilze en Rijen.

“Fotograferen is mijn hobby. Ik ben in 2018 als fotograaf bij de communicatiegroep gekomen. Als fotograaf moet je goed letten op het juiste formaat en kleur van de foto. Voor het weekblad heb je een groter bestand
nodig dan voor de website. Fotograferen in de Oase is best lastig vanwege
het slechte licht. Vaak moet je de kleuren dan nog bijwerken. We vragen
ook altijd vooraf of iemand bezwaar heeft tegen een foto, privacy hè.”

Met dank aan al onze 150 vrijwilligers
Rina Aarts Bo

Ton Gillis Gv

Joke Aarts Lk Kb

Frans van Gils Sj

André Aarsman Sp

Joke van Gils Gv

Cor Andeweg Ko

Helma van Gils Bo

Paula van Baal St

Miriam Gommans La Gv

Cees Bakker Dc

Mies van Gorp Sj

Kees Bakker Dc

Carla de Goeij Gv

Jeanne Baeten Sj

Evert van der Grift Vo

Cilia Bakkers Kb

Elly in ’t Groen Gv Bo

Ed Balkenende Rb

Carla Haast Rb

Els de Been Gv

Marian Heesbeen Bs Co Rb La

Ida Bernard Gv

Toos Heijblom Cl

Huub Bink Co

Mia Hesemans Lk

Mariet Bink Gv

Wilhelmien van der Heyden St

Mariëlle Biemans Gv

Ans van Heijst Rb

Jan van de Bleek Bo

Henk ’t Hoen Cl

Astrid Boelhouwer Gv Vo Bl Fc

Renata Hoogerwerf Qt

Toosje den Boer Kk

Bote Hooghiemstra Bj

Mien van den Bogaard Gv Kk

Rini van Hooijdonk Bo

Truus Both Ko

Toon Hoppenbrouwers Bd

J. van Boxel Rb

Marian Houtepen Cl

Teuni van Boxel Gv Jb

Colette Hultermans Sg Bo

Joop Broekaart Bj

Frans Hultermans Bo

Johan Broers Sa

Mieke van Iersel Gv Bo Wc Cu

Adriaan Brouwers Bs Vo Co

Jan van Ierland Rb

Jan van Brummelen Bd Rb

Toos Jansen Lk

C. Dames Rb

Thijs Jansen Bo

Joke Diepstraten Gv

Adrie de Jong Gv

Walter Doremalen Bo

Cora Jongh La

Sjef Douma Bs Ag

Riet Jonkers Bl

Corrie van Dijk Kk

Adri Jonkers Bj

Trees Enders Jb

Frans Jonkers Bo Nw

Cees van Engelen Bl

Marian van Kessel Gv

José van Engelen Gv

Marga Kin Vo Co

Cor Erkeland Gv

Riet Kock Gv Bg

Thecla van Eijl Kb

Piet van Kuijk Ka Bo

Nel Gielen St

Wil van Kuijk Mg Bo

Yvonne van Ginderen Co

Ad Kuijten Kv

Betty Leenaars Kk

Els Simons Rb

I. de Leeuw Rb

Wil Simons Bs Gv Cu

Ad de Leeuw Bl

Helma Snoeren Pp

Annie Louws La

Koos Spapens Bj

Joke Maas Gv

Marianne Staps Kv

Christ Maas Nw Fo

Toon Stoopen Bo

Ad Mallens Pp

Thea van Sunten Sp

Cocky Martens Nw

Wilhelmien de Swart Gv

Nelly Martens Gv

Toos Tijs Ss

Piet Marijnissen Bg

Ria Tijs Rb

Marian Metsaars Gv

Hanneke Thielen Bs Sa Pp

Leonie Mulder Cl

Zetty Toonen Ss

Annie Nelemans Mg

Jan Trots Bd

Berry van Nistelrooij Bd

Henny van den Udenhout Bd

Liza Nooten Sa

Jo van der Veeken Qt

Berry Nooten Bo

Tiny van der Velden Bl

Truus Noij Bs Co

Paula van der Velden Wc

Henk van Opstal Se

Staas van der Velden Bl

Henny van Oosterhout Bl Jb

Miet Verdaasdonk Kb

Willem Post Nw

Jopie Verhees Pp

Marius Pruijsen Pp Wc

Aly Verhoeven Lk Bo

Ad Raaijmakers Kb

Charles Verhoosel Bs

Sylvia Raaijmakers Vo Co

Mia Vermeeren Gv

Henny Reinieren Ko

Ciska Vonk Bo

Jan Reinieren Bo

Lia van Vugt Mg

Paula van Rijckevorsel Gv

Marianne de Vroe Gv

Wim Ruedisueli Cl

Theo Wagemakers Bj

Elly van der Sanden Jb

Nel van Wanrooij Bg

Karin Schade Sp

Henk Weterings Bd Ghv

Wim Schaffelaars Jb

Luuske Weterings Bg

Jopie Scheermakers St

Wim Winkelman Co

Ingrid Scheifes Bs

Ellie Winkelman Qt

Joost Scheifes Co Wm Dc

Louis Willemen Bo

Ans Schoormans Bo

Neel Willemen Ch

Harry Schuermans Rb

Dinie Witte Gv

Lenie Schuermans Bs

Annie van Zon Sg

Henny Selbach Vo Co
Wilma Sikkenga Bo

Kerstviering

Herfstwandeling in coronastijl

Vanwege de coronapandemie kan
de kerstviering dit jaar helaas niet
doorgaan.
In december zullen de kerstwensen
namens het bestuur op een andere
manier aan alle leden worden
overgebracht.
Laten we hopen dat we volgend
jaar wel samen kunnen komen voor
de kerstviering.

Donderdag 22 oktober verzamelden zich
22 leden bij de Leemput voor de jaarlijkse
Paddenstoelenwandeling. Het was perfect
herfstweer om het bos in te trekken. De
gids, Frans Jonkers, wist heel veel soorten
paddenstoelen te staan. En hij wist er nóg
meer over te vertellen!
Vanwege de coronamaatregelen werden de wandelaars opgesplitst in
meerdere groepjes van vier personen. Het kostte Frans daardoor wel meer
tijd om iedereen alles uit te leggen. De rest van zijn geplande route zal
moeten wachten tot volgend jaar.

Steeds meer bankfilialen verdwijnen!
Door onder meer de digitalisering verdwijnen steeds meer banken uit
onze gemeente. Wist je dat bijna alle banken speciale medewerkers in
dienst hebben die jou kunnen helpen als je het zelf erg moeilijk vindt om
via de computer je bankzaken te regelen? Bel jouw bank en vraag ernaar.
Bij sommige banken gaat de service zelfs zo ver dat ze je thuis komen
helpen.

De gemeente wil wel ...
Advies of begeleiding nodig?
Onze VOA’s helpen en adviseren je.
Bel Sylvia Raaijmakers:
tel. 06-2454 4071
Hulp nodig bij aanvraag van een
Wmo-voorziening?
Bel Sylvia Raaijmakers:
tel. 06-2454 4071
Wil je hulp bij belastingaangifte?
Bel Henny van Oosterhout:
tel. 0161-227 939 of 06-8188 4406
Keuringsarts rijbewijs:
Op www.sv-rijen.nl staat onder
‘Links’ een lijst met keuringsartsen.
Deze lijst ligt ook ter inzage bij de
gastvrouwen in de Oase.

Colofon
Artikelen, ideeën en foto’s voor
de SVR-Nieuwsbrief kun je tot
3 december sturen naar:
redactie@sv-rijen.nl
Adreswijzigingen, ook van je telefoonnummer of e-mailadres,
kun je sturen naar:
ledenadministratie@sv-rijen.nl
of doorgeven aan de gastvrouwen.
Voor overige zaken mail je naar het
secretariaat: info@sv-rijen.nl
of bel 06-1606 8995.

We hebben pas geleden met de gemeente contact gehad over de toegankelijkheid van wegen en trottoirs voor senioren. Als in een wijk straten
en stoepen worden aangepast, dan werkt de gemeente volgens het Handboek Toegankelijkheid. Dat is erg positief, want dan weten we dat er bij de
renovatie aan mensen met rollators, rolstoelen en ook buggy’s wordt
gedacht.
Zie je ergens een gevaarlijke situatie of een plek waar het erg lastig is om
er te lopen, of met rolstoel, rollator of scootmobiel te rollen? Geef dan
een melding door via BuitenBeter. Dat is een app voor op je smartphone.
Je maakt dan een foto van de situatie en je schrijft wat er aan de hand is.
Onze ervaring is dat de gemeente de melding snel oppakt. Als er niks aan
gedaan kan worden, ook dan krijg je bericht. Bellen naar de gemeente kan
natuurlijk ook.
Installeer de app BuitenBeter op je smartphone. Ga daarvoor naar de Play
Store voor Android of naar de AppStore voor Apple en zoek naar
BuitenBeter.

Zwemmen in Den Butter
Leden van SV-Rijen kunnen op speciale tijden met korting
gaan zwemmen in Den Butter. Je bent welkom op donderdag van 07.00 - 09.00 uur en van 12.00 tot 13.00 uur.
Op vertoon van een geldige ledenpas van SV-Rijen krijg je
10% korting bij de aanschaf van een 12-badenkaart.

Rabo ClubSupport 2020
Op maandag 2 november kon de uitslag van de Rabo ClubSupport online
gevolgd worden. Wegens het coronavirus zonder een echte feestavond.
Dit jaar heeft onze seniorenvereniging, dankzij jullie stemmen, een mooi
bedrag mogen ontvangen van maar liefst € 1.160,35.
Een geweldig bedrag, dat natuurlijk volledig ten goede gaat komen aan
allerlei activiteiten van SV-Rijen. Namens het bestuur enorm bedankt voor
jullie support!

