
  

 

 

 

Op 4 en 5 mei: Samen herdenken in verbondenheid 
 

Maandag 4 mei is het Nationale Dodenherdenking. Dit jaar met extra 
aandacht vanwege de 75-jarige bevrijding. Normaal wordt er een stille 
tocht gehouden met aansluitend een herdenking op de begraafplaats. 
Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kan dat dit jaar niet. Ook de 
landelijke herdenking is aangepast aan de huidige maatregelen. 
 

Daarom heeft de gemeente gekozen voor een alternatief programma dat 
toch recht doet aan alle burgers en militairen die in Nederland, of waar ook 
ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
 

Toespraak burgemeester via tv en internet 
 

Burgemeester Derk Alssema neemt eerder die dag een toespraak op en legt 
een krans bij het oorlogsmonument. Hallo GilzeRijen zendt dit uit op de 
televisie om 15.00 uur met elke twee uur een herhaling. De opname is 
daarna ook te bekijken op de facebookpagina van Hallo GilzeRijen, en  op 
de facebookpagina van gemeente Gilze en Rijen.  
 

Vier 75 jaar vrijheid thuis! 
 

Uitgerekend dit jaar, het jaar dat we 75 jaar vrijheid vieren, zitten we meer 
thuis dan ons lief is. We beseffen juist nu hoeveel onze vrijheid waard is. 
Op de website van Brabant Remembers staan heel veel tips om vanuit huis 
de vrijheid te herdenken en te vieren. Lees en bekijk de verhalen, de mini-
documentaires en diverse vlogs.  

 

Een echte aanrader is de roadmovie ‘De Kunst van Vrijheid’. Ga mee op 
ontdekkingsreis door Brabant langs erfgoedlocaties van de Tweede 
Wereldoorlog om het einde ervan te vieren en te herdenken. 
 

Of bekijk de indrukwekkende film ‘Vrij in Gilze en Rijen – 75 jaar vrijheid’ 
In opdracht van gemeente Gilze en Rijen gemaakt door Wessel van 
Wanrooij, student aan de Nederlandse filmacademie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Meedoen met de herdenking? 
 

Wil je laten zien dat je aan de oor-
logsslachtoffers denkt? Dat kan door 
thuis de Nederlandse vlag halfstok 
te hangen. Mag dat anders pas van-
af 18.00 uur, nu is het verzoek om 
dat de hele dag te doen. 
 

Je kunt die dag ook bloemen leggen 
bij het oorlogsmonument op de be-
graafplaats in de Kerkstraat in Gilze. 
Houd daarbij wel rekening met de 
regels van het RIVM. Zijn er al men-
sen bij het oorlogsmonument? Geef 
hen rust en ruimte. Houd anderhal-
ve meter afstand en wacht tot zij 
weg zijn. 

http://www.facebook.com/hallogilzerijen
http://www.facebook.com/gilzerijen
https://www.brabantremembers.com/vier75jaarvrijheidthuis/
https://youtu.be/2rNRunC8spc?list=PLSUtIDlUa3ATPJa75qqg3Goz5An1-Jkq9
https://www.youtube.com/watch?v=JqeaJkAfK6Y
https://www.gilzerijen.nl/nieuws/nieuws/actueel/artikel/kom-je-in-de-problemen-omdat-door-het-coronavirus-je-dagelijkse-ondersteuning-wegvalt-321.html
https://youtu.be/6LdsJVLzbP8


  

 

 

 

Marie-José Wagemakers: 

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 
 

Midden in de Corona-pandemie worden we herinnerd aan wat zich in de 
oorlogsjaren afspeelde. We staan daar ieder jaar bij stil tijdens de Doden-
herdenking en op Bevrijdingsdag. Voor Marie-José Wagemakers zijn deze 
herdenkingen een aanleiding om ze te spiegelen aan wat er nu in onze 
omgeving gebeurt. 
 

Zonder het verleden te vergeten, denk ik aan de doden van nu. De schrij-
nende verhalen van mensen die achterblijven nadat hun geliefde door het 
Covid-19 virus getroffen en overleden is. Vandaag is het 26 april en zijn er 
4.541 mensen overleden volgens de actuele cijfers van het RIVM. Ze zijn 
gestorven zonder de liefdevolle hand die zo nodig is bij het afscheid nemen. 
Alleen, zonder kus of een woord van vaarwel dat wonden heelt. Hoe in- en 
intriest is zo’n afscheid van je geliefde. 

 

Gelukkig werden deze mensen die het aardse leven vaarwel moesten zeg-
gen omringd door zeer zorgzaam personeel dat hen bijstond. Maar toch ... 
in de laatste uren van het bestaan van jouw geliefde wil je erbij zijn, de 
hand vasthouden en de liefde door middel van deze hand doorgeven, zodat 
de ander rustig kan inslapen. Dat kon toen niet en dat kan nu nog niet. 
 

Na deze zwarte nacht komt dan toch 5 mei: Bevrijdingsdag. En ja zowaar:  
er komen door Covid-19 getroffen mensen omhoog. Ze worden wakker 
gemaakt en ze kunnen het lange traject van revalideren in. Omringd door 
hun geliefden, want alleen kun je het niet. En dit alles werd mogelijk door-
dat zeer zorgzaam personeel er de hand niet voor omdraaide om nog eens 
een extra dienst in te vullen. Dank je wel, Bevrijdingsdag. Voor toen en voor 
nu. Zoals we vaak hebben gehoord: laten we het vooral samen doen, want 
dat geeft uiteindelijk de bevrijding.  

 

 
 

Trompettisten blazen taptoe 
Dodenherdenking  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen die trompet kan spelen 
wordt verzocht om op 4 mei om 
19.58 uur naar buiten te gaan om  
samen het taptoe signaal te blazen.  
 



  

 Lastige start voor Charles Verhoosel 
 

Charles Verhoosel heeft de laatste maanden 
intensief als assistent samengewerkt met Joep 
Wouters, onze vorige week overleden penning-
meester. Hoe die samenwerking tot stand kwam, 
kun je elders in deze nieuwsbrief lezen.  

 

Joep heeft zijn functie op tijd overgedragen aan 
Charles. Het was de bedoeling dat Charles tijdens 
de algemene ledenvergadering in maart, op voor-
dracht van het bestuur, gekozen zou worden tot 
penningmeester. Joep zou dan bestuurslid blijven. 

Helaas kon de algemene ledenvergadering door de coronaperikelen niet 
doorgaan en Joep is ons te vroeg ontvallen. Ondanks deze lastige start is 
Charles snel en vakkundig aan de slag gegaan als penningmeester.  
 

Charles werd in 1944 in Moergestel geboren als oudste zoon in een gezin 
van 10 kinderen. Na het behalen van het HBS-A diploma aan het Odulphus-
lyceum in Tilburg ontwikkelde hij zich door studie en functiewisselingen 
verder in de administratieve sector. Hij was in diverse branches werkzaam 
waaronder de autobranche en de accountancy. Zijn laatste werkgever was 
GGZ Regio Breda (voorheen bekend als Het Hooghuys te Etten- Leur) waar 
hij administrateur was, maar de laatste jaren een staffunctie bekleedde met 
de portefeuilles jaarrekening, financiering, administratieve organisatie en 
interne controle. 
 

Met vrouw en drie jonge jongens kwam hij in 1977 in Rijen wonen. De drie 
jongens slaagden erin om ook vader en moeder voor hun sport, de wieler-
sport, te interesseren. Ruim tien jaren waren Charles en Trees elk weekend 
met de kinderen op pad om deel te nemen aan wedstrijden op de weg of in 
het veld. Het hele gezin kijkt nog met plezier terug op die tijd van mooie en 
soms ook minder mooie momenten. Maar dat laatste hoort zeker ook thuis 
in een opvoeding, gericht op zelfredzaamheid. Charles en Trees zijn 
inmiddels 53 jaar getrouwd en zijn nadrukkelijk betrokken geweest bij de 
opvoeding van de zeven kleinkinderen. 
 

Charles heeft naast de racefiets ook nog tal van andere hobby’s. Alleen 
heeft hij vanwege z’n leeftijd ook liefhebberijen vaarwel moeten zeggen 
zoals de wedstrijdsport op de racefiets en het motorrijden. Tegenwoordig 
besteedt hij z’n vrije tijd o.a. aan de tuin (met vijver), het zingen in een 
gezelligheidskoor en zijn aquariums. 
 

Aan z’n nieuwe hobby, het penningmeesterschap van de SVR, moet hij nog 
een beetje wennen. Hij ziet het als een uitdaging om de ingezette weg van 
Joep voort te zetten en hoopt met zijn kennis en ervaring de SVR als 
penningmeester en als persoon van dienst te zijn. 
 

KBO-magazine ONS en papieren nieuwsbrief SV-Rijen 
 

In april is door SV-Rijen geen ONS en geen 
papieren nieuwsbrief verspreid. De ONS is ook 
digitaal te lezen. De ONS van mei ontvang je 
komende week in de brievenbus. Helaas deze 
maand nog zonder papieren nieuwsbrief van SV-
Rijen. Het is voor de ruim 20 vrijwilligers nog 
niet mogelijk om alles te organiseren binnen de 
anderhalve meter richtlijnen. Vanaf juni gaan we 
weer een papieren nieuwsbrief bezorgen bij al 
onze leden, zodat ook onze niet-digitale leden 
op de hoogte blijven van alle activiteiten. Tot die 
tijd blijven wij digitale nieuwsbrieven versturen. 

 
 

Bezoek aan ouderen  
 

Met ingang van woensdag 29 april 
zijn enkele maatregelen wat versoe-
peld. Zo mogen kinderen tot 18 jaar,  
weliswaar onder strikte voorwaar-
den, weer gaan sporten en scholen 
gaan na 11 mei weer gedeeltelijk 
open. 
 
 

 
 
 

Vaste bezoekers  

 

Ook voor ouderen boven 70 jaar is 
er goed nieuws. Zelfstandig wonen-
de ouderen kunnen één of twee  
personen aanwijzen, die de oudere 
met regelmaat mogen bezoeken. 
Voorwaarde daarbij is dat de betrok-
kenen allebei gezond zijn, 1,5 meter 
afstand tot elkaar houden en hun 
handen goed wassen.  
 

Knuffels en bezoeken aan een ver-
pleeg-of verzorgingstehuis zijn nog 
niet toegestaan. 

https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/


  

 

Overdracht penningmeesterschap 

Hommage aan Joep Wouters 
 

Meer dan een jaar sukkelde Joep 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.  
 

Binnen z’n vrienden- en kennissenkring kwam hij 
al gauw uit bij ondergetekende. Wij kenden  
elkaar vanuit de zorg. Daar bekleedden we alle-
bei tijdens ons arbeidzaam leven de functie van 
administrateur. Joep zag in mij de assistent aan 
wie hij een gedeelte van het penningmeesterschap zou kunnen overlaten 
en daarmee de druk op hemzelf zou kunnen verminderen. 
 

Toen het in december minder met hem ging, kwam de vraag tot assistentie. 
Joep bleef (tegen beter weten in?) erin geloven dat het alleen maar om 
assistentie zou gaan. Maar na twee sessies bij hem thuis werd al wel  duide-
lijk dat het niet bij assisteren zou blijven en dat het om overdracht zou 
gaan. 
 

Zoals we dat van hem kenden, begon Joep met administratieve precisie op 
het juiste moment met de overdracht. Daarbij moest hij vanwege z’n  
gezondheid vaak een afspraak met mij uitstellen of afzeggen. Maar ondanks 
z’n afnemende gezondheid leidde dit uitstellen nooit tot afstel. Bij de 
overdracht kwam ook aan de orde dat het boekhoudsysteem van SV-Rijen 
gedateerd was en niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Joep was al 
een tijdje bezig met het onderzoek naar een nieuw pakket, maar tot een 
definitief voorstel naar het bestuur toe was het om begrijpelijke redenen 
nog niet gekomen.  
 

Toevallig kende ik het pakket waar hij zijn oog op had laten vallen en 
gezamenlijk besloten we om een proefversie aan te vragen. Met wat goede 
wil zouden we dan, weliswaar met terugwerkende kracht, per 1 januari 
2020 kunnen starten. Joep zette er z’n steeds zwakker wordende schouders 
onder en was behulpzaam met het opbouwen van en adviseren over de 
inrichting van het nieuwe boekhoudpakket. 
 

Inmiddels draait het pakket tot volle tevredenheid. Mede dankzij de inzet 
van Joep is de administratie van de SV-Rijen klaar voor de toekomst en zal 
die de komende jaren kunnen voldoen aan de groeiende informatie-
behoefte. Om zijn aandeel hierin niet te vergeten zal in de login-code een 
verwijzing naar Joep worden versleuteld. 
 

Vanaf deze plaats wil ik Joep postuum danken voor zijn meer dan normale 
inzet en relativering bij de overdracht van zijn penningmeesterschap. Want 
één ding is mij wel duidelijk geworden: het penningmeesterschap van SV-
Rijen was Joep z’n kindje!  
 

Charles Verhoosel. 

Pakkende tekst op een kaart  
gemaakt door Linda Broer 

Puzzel 10 van Marian 

 

Klik hier om de puzzel te openen 
Printen en invullen maar! 

Linda Broer en haar dochter Eline 
de Waal maakten fraaie kaarten 
voor onze 85-plussers. Die zijn 
inmiddels allemaal bezorgd. 
 

Een dikke dankjewel voor de  
makers en voor alle vrijwillige 
bezorgers! 

https://www.sv-rijen.nl/files/2020-bestanden/pdf-files-2020/NB10_2-mei_nieuwsbriefpuzzel_vragen.pdf
https://www.sv-rijen.nl/files/2020-bestanden/pdf-files-2020/NB10_2-mei_nieuwsbriefpuzzel_vragen.pdf

