1 april 2020

Sociale onthouding verlengd tot en met 28 april
Klik op de LINKS in deze Nieuwsbrief.
Daar wordt het pijltje een handje.
Zo krijg je nog meer informatie!

Een opkikker van Joke
Een opkikker voor alle leden in deze
moeilijke tijd, met een gedicht erbij
dat we er nu voor elkaar mogen zijn.

Liefde is niet betaalbaar
Geluk soms onbereikbaar
Vriendschap zo kwetsbaar.
Een ding hebben ze gemeen
in moeilijke tijden
houden ze je op de been.
Joke Diepstraten

Gilze en Rijen Helpt
06-57 34 51 82
Ben je eenzaam of heb je wat hulp
nodig? Bel gerust, er staan heel veel
vrijwilligers voor je klaar voor een
praatje, om boodschappen te doen,
je medicijnen op te halen enz.
Alle dagen van de week bereikbaar
van 8.00 - 20.00 uur.

SV-Rijen blijft de richtlijnen van de overheid volgen. De maatregelen ter
bestrijding van het coronavirus zijn verlengd tot en met 28 april. Het wordt
er nog niet leuker op. Er wordt de komende weken veel geduld en compassie gevraagd van iedereen. Dat betekent dat er nog geen activiteiten van
SV-Rijen kunnen plaatsvinden. De Boodschap en de Oase zijn dicht tot 1
juni. Het bestuur vergadert geregeld online. We zullen de leden zo spoedig
mogelijk op de hoogte brengen zodra er wijzigingen optreden.

Belastingaangifte 2019
De belastinginvullers in Rijen gaan op een andere manier werken i.v.m.
de Corona-pandemie. Wil je in april de belastingaangifte 2019 laten
verzorgen? Dan is de werkwijze als volgt:
•
Bel de belastinginvuller die in de voorgaande jaren jouw belastingaangifte heeft verzorgd. Met jou wordt afgesproken dat je alle documenten die betrekking hebben op de aangifte in de huisbrievenbus
van de betreffende belastinginvuller deponeert. Heb je in het verleden nog geen gebruik gemaakt van de belastingservice? Neem dan
telefonisch contact op met Henny van Oosterhout, coördinator.
•
Als er nog onduidelijkheden zijn, wordt je gebeld. Lukt het niet om de
onduidelijkheden telefonisch op te lossen, dan zal in overleg met jou
uitstel van de aangifte 2019 aan de belastingdienst worden gevraagd.
•
Zijn er geen onduidelijkheden meer in de aangifte, dan kan de
belastingaangifte 2019 afgerond worden en naar de belastingdienst
verzonden worden.
•
Je krijgt dan van de belastinginvuller een afschrift van de Belastingaangifte 2019 plus de door jou aangeleverde documenten in je
brievenbus. Zijn er nog vragen? Bel je belastinginvuller!
Met deze werkwijze kunnen we ervoor zorgen, dat de meeste aangiften
2019 op tijd, voor 1 mei 2020, bij de Belastingdienst zijn aangeleverd.
Ter info nog even de namen en telefoonnummers van de
belastinginvullers :
Staas en Tiny van de Velden
0161 - 227493
Astrid Boelhouwers
0161 - 227061
Evert v.d. Grift
06 - 181 92 987
Henny van Oosterhout
06 - 818 84 406 (coördinator)

Tip van de redactie

Ga mee op berenjacht

Zin om een
spelletje te
spelen op de
computer? Je
hebt ze voor
het uitzoeken op deze pagina van
SeniorWeb. Solitaire, Tetris, Rummi
kub, Wordfeud, Sudoku of Bridge.
Teveel om op te noemen.
En ben je helemaal klaar met het
coronavirus? Klik dan eens op deze
link ‘kill the coronavirus’

Speciaal voor de kinderen is in heel Nederland een
berenjacht aan de gang. Meer dan 35.000 mensen
hebben inmiddels een berenknuffel voor het raam
gezet. De kinderen gaan vervolgens op jacht om heel
veel beren te spotten. Maar ook wij, ouderen, kunnen
natuurlijk op berenjacht gaan. Gewoon het dorp in en
zoeken maar! Maar houd je wel aan de voorgeschreven
regels, dus niet in groepen gaan en houd minstens 1.5
mtr. afstand. En zeker niet naar buiten gaan als je hoest
of niest, of als je koorts hebt. Bij thuiskomst wel goed je handen wassen.
SVR-lid Annie Thomassen wil met haar fototoestel op pad om beren te
fotograferen. Vanwege privacygevoeligheid wil ze niet ongevraagd huizen
op de foto zetten. Heb jij een beer voor je raam staan en vindt je het goed
dat Annie er een foto van komt maken? Geef dat dan even door aan haar
via haar e-mailadres: katho@hetnet.nl

De Quiltgroep gaat online
Ook de dames van Quiltgroep Rijen kunnen elkaar momenteel niet ontmoeten in de Oase. Secretaresse Renata Hoogerwerf heeft daar iets op
gevonden. Na een geslaagde eerste Skype-bijeenkomst, gaan de dames
voortaan iedere dinsdagmiddag via Skype gezellig quilten en een praatje
maken met elkaar. Via de video laten ze elkaars werkstukken zien. Wat
een goed idee van Renata!
Heeft jouw activiteitengroep ook iets bedacht om toch met elkaar in
contact te blijven? Laat het ons weten. Misschien kan het een goed idee
voor andere groepen zijn.

Thuis online
Hallo GilzeRijen
Nu je weinig buiten komt spreek je
minder mensen op straat. Mis jij de
lokale nieuwtjes ook al?
Kijk dan eens op de website van
HalloGilzeRijen. Of zet je televisie
eens aan op kanaal 1438 (KPN) of
kanaal 41 (Ziggo)
Zo mis je geen enkel nieuwtje over
onze gemeente.

Puzzel 5 van Marian

Op seniorweb.nl/thuis-online vinden mensen handige stap-voor-stap
uitleg over praktische zaken, zoals contact onderhouden via WhatsApp
of Skype en online boodschappen doen. En tevens veel inspiratie om
thuis online leuke dingen te doen. Denk hierbij aan uitleg over sociale
media, online muziek luisteren of virtueel een museum bezoeken.
Mensen die nog geen lid van SeniorWeb zijn kunnen zich nu voor drie
maanden gratis aanmelden. Men kan dan ook gebruik maken van de
PCHulp via telefoon of via internet. Op deze manier wil SeniorWeb
mensen helpen om, juist in deze tijd, thuis online te zijn en contact met
hun naasten te onderhouden.

Hier doen wij het voor!
Inmiddels stroomt onze mailbox vol met reacties. Hartverwarmend hoeveel
lieve positieve reacties we al hebben ontvangen. Hier een kleine selectie:
- Wat zijn jullie goed bezig! Ik ga de puzzel morgen printen en invullen. De
Seniorenvereniging informeert ons ook uitstekend. Fijn voor iedereen ...
- Lieve mensen we zijn heel blij met jullie extra opbeurende woorden in
deze vreselijke tijd …
- Complimenten voor jullie betrokkenheid bij alle leden van SVR! ...
- Wat hartverwarmend om te zien hoe jullie bezig zijn voor de medemens,
respect …
- Super de extra nieuwsbrieven en de puzzels om je dag door te komen.
Chapeau! …
- Wat zijn jullie goed bezig, leuk hoor. Dikke pluim …

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

