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Gebruik de links in de tekst!
In deze Extra Nieuwsbrief staan
LINKS naar plaatsen op internet. Die
hebben een ander kleurtje dan de
gewone tekst. Als je daar met de
muis overheen gaat, wordt het pijltje van de muisaanwijzer een handje. Klik er met de linker muisknop op
en je ‘surft’ direct naar de internetplek waar je wezen moet.

EN HOE GAAT HET NOU MET TRUUS?

Veel leden willen weten hoe het met
onze voorzitter Truus Noij gaat. Ze is
weer uit het ziekenhuis en knapt
langzamerhand steeds meer op,
maar ze is blij dat haar taken worden waargenomen door Ingrid. Ze
dankt alle leden voor de getoonde
belangstelling.

We laten ons niet kisten door het coronavirus!
Niemand ontkomt eraan: het coronavirus is nu ook in Rij en. Levensgevaarlijk! En daarom moeten we met zijn allen in vrijwillige isolatie. We
hebben tips en informatie voor onze leden in deze moeilijke tijden.
Het bestuur volgt de richtlijnen van de overheid. Tot tenminste 7 april zijn
álle activiteiten van SV-Rijen stopgezet. Heel vervelend, maar wel belangrijk
omdat onze leden tot een risicogroep behoren. Dus geen activiteiten, geen
algemene ledenvergadering, en de belastinginvullers verwerken geen
aangiftes. We moeten voorzichtig met elkaar zijn. Het fijnst is natuurlijk dat
we over een tijdje tegen elkaar kunnen zeggen: ‘Het was geen makkelijke
tijd maar we zijn er nog allemaal!’ Want wij zijn toch de risicogroep
waarover iedereen zich het meeste zorgen maakt.

Gilze en Rijen helpt
Veel alleenstaanden hebben niemand om tegen te praten. Dat is te doen
voor een dag of twee, maar dat weken volhouden, vergt toch wel veel
uithoudingsvermogen. Sociale contacten zijn erg belangrijk, ook voor onze
gezondheid. Veel senioren kunnen gelukkig telefoneren, beeldbellen en
Whatsappen. Zo houd je contact!
Heb je niemand om tegen te praten of heb je een vraag? VIPvoorElkaar
heeft met ons en andere vrijwilligersorganisaties in onze gemeente een
lokale hulplijn ingesteld: 06-57 34 51 82. Hier kun je naartoe bellen als je
vragen hebt, je verhaal kwijt wilt of als je iemand nodig hebt om bv. jouw
boodschappen te doen. Bereikbaar van 8.00 - 20.00 uur, ook in de
weekenden. Zie ook de flyer van Gilze en Rijen Helpt. Heb je een leuk idee
om deze tijd van ‘sociale onthouding’ door te komen, stuur dan een mailtje
naar het bestuur: info@sv-rijen of bel 0161-22 21 41.

Afleiding en ontspanning
Maar niet alles is negatief. Afleiding zoeken werkt heel positief. Eindelijk
kunnen we die foto’s gaan inplakken. Of die rommellade uitmesten. En nu
het toch zoetjes aan lente wordt, kunnen we de tuin in. Wie nog redelijk ter
been is, kan gaan wandelen: genieten van de natuur. Dat mag gewoon,
maar houd wel minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en was goed je
handen als je thuis komt. Maak er het beste van!

Belastingaangifte 2019
De Belastinginvullers hebben op advies van KBO Brabant hun activiteiten
gestaakt tot 7 april. Zodra het weer kan, helpen ze je graag verder met de
belastingaangifte 2019. Je hebt de tijd tot 1 mei. Mogelijk gaat de
belastingdienst vanwege deze crisis extra soepel om met deze datum.
Tip van onze Kunstkring:

Digitaal museumbezoek
Wij willen je e-mailadres!
Van 314 leden was ons niet bekend
of ze een e-mailadres hebben. Het
bestuur heeft daarom een brief bezorgd bij alle niet-e-mailbezitters.
Dat was nog een hele klus.
Heel fijn dat er veel bodes beschikbaar waren. Die hebben afgelopenwoensdag vrijwillig de brieven hebben bezorgd. Dank jullie wel!
Inmiddels hebben we al tientallen emailadressen doorgekregen.. Op
deze manier bereiken we toch weer
meer leden bereiken in deze tijd van
sociale onthouding. De digitale Extra
nieuwsbrieven staan ook op de
homepage van onze website..

Vandaag zou in de Oase een lezing zijn
voor de Kunstkring. Omdat die niet
door kon gaan, kwam Betty Leenaars
met een geniaal idee dat ze graag met
jullie wil delen. Ze tikte ‘MUSEA’ in

de zoekbalk. Ze vond deze tips:
Musea over Vincent van Gogh en Museumgids Nederland
Daar vind je links naar heel veel musea. Via hun eigen websites kun je er
‘binnenkijken’. Betty bezocht zo de onlangs verbouwde Lakenhal in Leiden.
Extra voordeel: geen rij wachtenden! Wanneer je de smaak te pakken hebt
kun je natuurlijk ook zoeken naar musea in andere landen:
NS internationaal Musea in België
Tip van ons Digitaal Cafe:

WhatsApp op groot scherm!
Print puzzel 2 van Marian

WhatsApp is gemaakt voor je smartphone, maar wist je dat je het op een
groter scherm kunt gebruiken? Het werkt op een PC en Imac, maar ook op
een tablet of iPad. Ga voor een prima uitleg naar Seniorweb.
De eerste keer dat je WhatsApp Web op je PC of Imac ziet, val je zowat van
verbazing van je stoel. Zo groot, zo makkelijk te bedienen: het is gewoon
indrukwekkend. Op een groot beeldscherm heb je meteen veel meer
overzicht. Je kan opeens eenvoudig WhatsApp berichten knippen en
plakken. Diegene die jou een berichtje stuurt, kan je heel snel antwoorden
en dat gaat op een normaal toetsenbord veel makkelijker als op het minitoetsenbordje van je smartphone. Zorg wel dat je smartphone in de buurt is
en aanstaat!

Puzzel 2 van Marian
Het antwoord van de puzzel van de vorige extra nieuwsbrief was:

PASSAGIERSVLIEGTUIG
Klik HIER om de puzzel te openen.
Print hem en vul hem in!

In de e-mail bij deze nieuwsbrief zit een nieuwe puzzel, deze is ook weer
gemaakt door Marian. Hij is niet makkelijk maar dan heb je weer wat te
doen de komende dagen. De oplossing vind je in Nieuwsbrief Extra 3.

