
  
 
 

Koningsdag of Woningsdag? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het scheelt maar één letter, bedacht door de Oranjebond, maar het zal 
maandag 27 april wel heel veel verschil maken. Koningsdag, vanwege  
corona dit jaar geen televisie-uitzending over de koninklijke familie van het 
bezoek aan Maastricht, geen Koningsnacht, geen openluchtconcerten of 
vrijmarkten. Zoveel mogelijk thuis blijven, 1,5 meter afstand houden en niet 
in groepen samenscholen. Woningsdag dus. 
 

Om 9.45 uur zullen alle klokken in het hele land luiden en van 10.10 uur tot 
11.40 uur kun je op televisie een terugblik zien van voorgaande Konings-
dagen. Om 12.00 uur luidt de bel voor de digitale kleedjesmarkt. Met een 
kleedje vol prullaria voor de laptop om via de digitale vrijmarkt iets te 
verkopen. Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een thuistoost. 
Iedereen heft dan het glas op de koning, die 53 jaar wordt. Tenslotte is er 
van 19.00 uur tot 19.50 uur op NPO 1 een speciale uitzending, waarin we 
kunnen zien hoe Nederland Koningsdag in coronatijden viert.  
 

Dat wordt dus thuisblijven met een oranjesoes bij de koffie en met een 
oranjebitter in de hand proosten vanaf de bank. Ja, de sfeer zal dit jaar toch 
echt anders zijn. Zeker nadat we dinsdagavond van Mark Rutten hebben 
gehoord dat we de social distancing zeker tot 20 mei moeten volhouden. 
Hopelijk kunnen we in 2021 weer meedoen met alle Oranjefeesten. 
 

In gesprek met onze nieuwe burgemeester Alssema 
 

Komt er een nieuwe burgemeester in je gemeente, 
dan ga je je met het bestuur van een grote 
vereniging als SV-Rijen toch even aan hem voor-
stellen. Helaas, door corona was dat onmogelijk. 
Het bestuur besloot daarom maar een kennis-
makingsbrief naar burgemeester Alssema te 
schrijven. De volgende dag al nam het bestuurs-
secretariaat contact op met onze plaatsvervangend 
voorzitter om een belafspraak met de burgemees-
ter vast te leggen. Ingrid Scheifes maakte een 
verslag van het gesprek. En dat kun je HIER lezen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gilze en Rijen Helpt                
 

             06-57 34 51 82  
 

Ben je eenzaam of heb je wat hulp 
nodig? Bel Gilze Rijen helpt! Er staan 
85 vrijwilligers voor je klaar voor een 
praatje, om boodschappen te doen 
of bijvoorbeeld je medicijnen op te 
halen.  
 
 

Alle 7 dagen van 8.00 - 20.00 uur. 
 

Kijk ook deze video. 

   27 april Koningsdag 

26 april 2020 

 
 

Klik op de LINKS in deze Nieuwsbrief. 
Daar wordt het pijltje een handje.  
Zo krijg je nog meer informatie! 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/kennismaking-met-burgemeester-alssema
https://www.gilzerijen.nl/nieuws/nieuws/actueel/artikel/kom-je-in-de-problemen-omdat-door-het-coronavirus-je-dagelijkse-ondersteuning-wegvalt-321.html
https://www.youtube.com/watch?v=KkwDljmLYM4
https://pixabay.com/nl/illustrations/kroon-crown-goud-gold-koning-king-4499549/


  

   

 

Bezoek eens een concert 
 
 

 
 

Het Concertgebouworkest kan 
voorlopig niet optreden in het 
Concertgebouw in Amsterdam. 
 

In plaats daarvan streamen ze 
drie keer per week online 
concerten. Iedere maandag, 
woensdag en vrijdag om 16.00 
uur te zien op YouTube, 
facebook en op de website van 
het orkest. 
 

Bovendien zendt RTL Z iedere 
zondagmorgen om 10.30 uur 
een concertregistratie uit. 
 
 

Tip van de Kunstkring 
 
 

Heb je al eens online een 
museum bezocht?  
De Kunstkring stuurde ons de tip 
om naar het Noordbrabants 
Museum te gaan. 
Volg hier de DIGITALE TOUR  

Zo doe je dat: 

Videobellen met Skype 
 

Veel mensen videobellen met Skype. Dat 
gratis programma van Microsoft werkt wat 
beter dan WhatsApp en je hebt geen 
telefoonnummer nodig.  
 

Ga naar de Website van Skype https://www.skype.com/nl/get-skype/ en je 
ziet dat je Skype op elk apparaat met camera en microfoon kan gebruiken. 
Via deze pagina kun je Skype voor jouw apparaat downloaden. Installeer 
Skype op je apparaat en start het op. Lukt dat niet, e-mail dan naar 
digcaf@sv-rijen.nl om hulp te vragen (voorkeur) of bel 06 - 3911 5106. 
 

Als je Skype opstart, wordt gevraagd om in te loggen. Kies dan: “Geen 
account? Maak er een” of log in met een al bestaand account. Je kan 
daarvoor je telefoonnummer of je mailadres gebruiken. Kies een wacht-
woord van voldoende sterkte (Hoofdletter, letter, cijfer en leesteken) en 
noteer dit eerst in je wachtwoordenboekje. Als je Skype op meer apparaten 
wilt installeren, gebruik dan voor elk apparaat hetzelfde account! 
 

Vraag aan personen waarmee je wilt videobellen hun login-naam of zoek op 
voornaam en achternaam. Wat je vindt, hangt af van de gegevens die 
mensen over zichzelf in Skype hebben ingevuld. 
 

Belangrijke symbooltjes bij Skype zijn de camera en de 
telefoonhoorn. Als je op het cameraatje tikt, start je 
een videogesprek. Als je op het hoorntje tikt, heb je 
alleen geluid. Tijdens het gesprek kan je het geluid 
uitzetten om bijvoorbeeld even te overleggen met 
iemand zonder men het aan de andere kant hoort. Tik 
dan op het microfoontje. Zo kun je ook de camera aan- 

en uitzetten: met een tikje op het camerasymbooltje. 
 

Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden binnen Skype. Probeer het eens 
uit, je kan er niets aan kapot maken. Veel plezier! 
 

Linda Broer steekt SVR-leden hart onder de riem 
 

Linda Broer woont in Rijen en wilde wel wat doen voor anderen in deze 
vreemde tijd. Ze mailde ons “Ik schrijf graag mooie teksten en heb een 
enorme hoeveelheid ansichtkaarten die ik wil gebruiken. Het lijkt mij leuk 
om voor eenzame ouderen kaartjes te schrijven met een mooie tekst erop, 
zonder dat ze terug hoeven te schrijven, maar gewoon dat ze weten dat er 
iemand aan hen denkt.” 
Ze heeft, samen met haar dochter Eline, inmiddels al bijna 200 kaarten 
gemaakt en er een persoonlijke tekst op geschreven. Genoeg om bij al onze 
leden van 85 jaar en ouder binnenkort een kaartje in de bus te bezorgen.  
Deze week kwam ze, samen met Eline, de eerste stapel kaarten afleveren 
bij onze secretaresse. Wat een fantastisch initiatief! 

 

 

 

https://www.concertgebouworkest.nl/nl/corona
https://www.concertgebouworkest.nl/nl/corona
https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/tour
https://www.skype.com/nl/get-skype/
mailto:digcaf@sv-rijen.nl
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl


  

 

 

Online puzzelen 
 

 

Elk najaar is er bij SV-Rijen een 
legpuzzel ruilbeurs. Er worden 
veel puzzels geruild zodat je in 
de donkere wintermaanden 
gezellig kunt puzzelen. 
 
 

Maar waarschijnlijk zijn die 
puzzels allemaal al gelegd. 
Omdat we momenteel meer 
binnenshuis verblijven kun je 
natuurlijk ook voor online 
legpuzzels kiezen. 
 

Er zijn verschillende sites te 
vinden met honderden puzzels, 
van makkelijk tot moeilijk, voor 
jong en oud. Kijk bijvoorbeeld 
eens HIER. Puzzels van 12 tot 
108 stukjes. Daar ben je wel 
even zoet mee. 
 

 
 

Interview met Hanneke Thielen: 

“Jammer, maar ik laat me niet uit het veld slaan!” 

Hanneke Thielen is sinds 2016 bestuurslid van SeniorenVereniging Rijen en 
coördineert het werk van de Commissie Speciale Activiteiten (vier leden). 
Deze groep organiseert de informatiebijeenkomsten, uitstapjes en de 
andere evenementen waarvoor onze leden zich kunnen aanmelden. Een 
groot gedeelte van de jaarplanning voor alle activiteiten was al rond toen 
de coronacrisis uitbrak. Vrijwel alle evenementen werden afgeblazen of 
verzet. Hoe heeft Hanneke dat ervaren?  

 

Hanneke Thielen: “Het heeft heel veel werk opgeleverd. Voor enkele uit-
stapjes was alles al geregeld, inclusief inschrijving en betaling. Op 15 april 
zou er een volle bus met deelnemers naar Soldaat van Oranje gaan. Na veel 
overleg met Ilse van de Vanderwou-Groep Dongen boden ze eerst vouchers 
aan: een soort tegoedbonnen. Later kwam de toezegging dat het geld 
teruggestort zou worden, maar dat moet allemaal nog binnenkomen.  
 

Zo ook met de Passiespelen in Tegelen. Op 24 mei zou een volle bus met 
intekenaars uit Gilze, Molenschot en Rijen afreizen naar Limburg. Maar we 
kregen te horen: ‘Helaas, alles is verzet naar volgend jaar en u kunt dan 
weer komen’. Er zijn nog onderhandelingen gaande over terugstorting van 
wat al is betaald, maar het antwoord wordt niet voor eind april verwacht.” 
 

“Voor een aantal uitjes hadden we alle afspraken al wel gemaakt, maar de 
leden hadden nog niet ingeschreven. Op 13 mei zou er een lange fietstocht 
zijn naar Etten-Leur, inclusief een bezoek aan het Drukkerij Museum. Op  
24 juni zouden we met een volle bus vertrekken naar Marken en Volendam 
voor een volledig dag- en avondprogramma. En dan waren er ook nog 
allerlei plannen voor de Zomeractiviteiten. Die worden jaarlijks  georga-
niseerd door een werkgroep van het Seniorenplatform i.s.m. de Gemeente 
Gilze en Rijen. Ook die uitstapjes gaan niet door vanwege corona.”  
 

“De 80+dag - die op 8 mei zou plaatsvinden- 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. Dan praten we verder nog maar niet over 
bezichtiging van de wagens van het Bloemencorso in Zundert, het bezoek 
aan een Biologische tomatenkweker in Dongen of het Concert in het 
Provinciehuis voor mensen met een beperking, aangeboden door de 
Lionsclub Dongevallei.” 
 

“Jammer, maar het is niet anders. We moeten met z’n allen toch nog maar 
even volhouden in onze sociale isolatie, en we moeten echt wennen aan de 
beperkingen van de Anderhalvemeter-maatschappij”  
 

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

 

 

   Puzzelboekjes 
 

Gilze en Rijen Helpt heeft een 
pakketje met puzzelboekjes. Iets 
voor jou? Bel 06-57345182. Dan 
zorgt Gilze en Rijen Helpt dat het 
bij je thuis komt.  

 
 
 

   Recept van  
   Truus Brouwers 

 

Jan van Rooten heeft vorige keer 
de pollepel overgedragen aan 
Truus Brouwers. Hoewel zij, 
volgens eigen zeggen, geen 
keukenprinses is, heeft ze toch een 
heerlijk recept opgestuurd.  
………………………………………………… 
 

Open hier het recept van Truus 
Brouwers. 
 

De pollepel geeft zij door aan  
Marga Kin. 

https://www.liessmit.nl/php/puzzels/puzzels
https://www.sv-rijen.nl/files/2020-bestanden/pdf-files-2020/KOGELBIEFSTUK_MET_ZEEZOUT_IN_DE_MAGNETRON.pdf


  

 

 

IN MEMORIAM: Joep Wouters 
 

Afgelopen donderdag hoorden we dat Joep Wouters overleden is. We 
wisten dat hij zijn ziekte niet de baas zou worden en we zagen dat het 
steeds moeilijker werd. Wat hebben we allemaal willen geloven dat Joep 
nog lang in ons bestuur zou mogen blijven, want hij paste er zo bijzonder 
goed. 
 

Toen wij in 2017 een nieuwe penningmeester zochten, waren er een paar 
zaken erg belangrijk. De penningmeester moest volledig te vertrouwen zijn 
en kunnen omgaan met alle groepen mensen die in onze senioren-
vereniging actief zijn. En hij moest passen in het bestuur.  
 

Joep werd voorgedragen. Hij beheerde de financiën bij een revalidatie-
centrum. De meesten kenden Joep wel van andere activiteiten en dat 
waren er veel. We voelden ons gezegend dat hij penningmeester van onze 
vereniging wilde worden. Wat een aimabele man, die ieder in zijn waarde 
liet, maar wel duidelijk was in wat hij wilde. Een uitstekende penning-
meester die uitlegde wat hij deed en waarom. Hij redeneerde vanuit de 
grote lijnen, maar maakte wel duidelijk waarom hij bepaalde regelingen 
niet redelijk vond. Alle groepen konden bij hem terecht. Hij probeerde echt 
mee te denken en als iets echt niet kon was hij er ook duidelijk over. Vaak 
met droge humor op volstrekt onverwachte momenten.  
 

Bewonderenswaardig was het moment dat hij besloot om zelf op zoek te 
gaan naar een nieuwe penningmeester voor ons. Hij wilde per se niet dat 
wij zonder penningmeester kwamen te zitten. Zo was hij: hij wilde de zaak 
graag goed overdragen. En het is hem gelukt. Niet zijn belang maar ons 
belang stond voorop. Dat was Joep. 
 

Boven zijn overlijdenskaart staat: 'Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon 
heel bijzonder.' En zo was hij! Het was fijn met Joep te mogen samen-
werken. We missen hem! En dat geldt zeker voor Mia, zijn kinderen en 
kleinkinderen. We wensen ze veel sterkte. 
 

Bestuur SeniorenVereniging Rijen 
 

Rijbewijs verlengen? 
 

Rijbewijzen die in de periode vanaf 16 maart 
zijn verlopen, blijven geldig tot 1 juni.  
 

Met die maatregel wil het kabinet voorkomen 
dat mensen problemen krijgen, omdat ze door 
corona moeilijker verlenging bij de gemeente 
kunnen aanvragen.  
 

De maatregel geldt voor mensen die een rij-
bewijs 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. 
 

Lintjesregen 
 

Annie Louws en Berry van Nistelrooy hebben deze week een Koninklijke 
onderscheiding mogen ontvangen. Annie is hiermee Lid in de orde van 
Oranje-Nassau geworden en Berry mag zich nu Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau noemen. Beide SVR-leden worden namens het bestuur van 
SV-Rijen van harte gefeliciteerd met deze bijzondere onderscheidingen . 

 

Klik op de puzzel om hem te openen 
Printen en invullen maar! 

Puzzel 9 van Marian 

 

Weekblad gemist? 
Lees dan HIER  

https://www.sv-rijen.nl/rijbewijskeuringen
https://www.sv-rijen.nl/files/2020-bestanden/pdf-files-2020/NB9_25_april_kruiswoordpuzzel-vragen.pdf
https://www.sv-rijen.nl/files/2020-bestanden/pdf-files-2020/NB9_25_april_kruiswoordpuzzel-vragen.pdf
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/wat-vind-ik-allemaal-op-sv-rijennl
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/wat-vind-ik-allemaal-op-sv-rijennl

