
  

 
 

Jeu de Boulesclub volgt de RIVM-regels 

Vanaf 2 juni mochten de buitenactiviteiten weer. Dus kon ook onze jeu de 
boulesclub ‘Het juiste spoor’ weer boulen op sportpark De Leemput. 

 

Voorzitter Wim Schaffelaars: “We zijn daar heel blij mee. We ontmoeten 
weer leden die we lange tijd niet hebben gezien. We kunnen weer bijpraten 
over alles wat er gebeurd is.”  
Het spel wordt gespeeld, maar nu met toepassing van de regels van het 
RIVM. Wim Schaffelaars licht toe: “De Leemput heeft het aantal banen 
teruggebracht tot tien met een breedte van zes meter. We mogen met niet 
meer dan maximaal 40 leden spelen, maar dat is op dit moment voldoende. 
De club heeft de regels voor inschrijving, teamindeling en puntentelling 
aangepast. Dit jaar worden geen toernooien georganiseerd en de jaarlijkse 
barbecue komt te vervallen. Het zijn allemaal maatregelen om bij het spelen 
de 1,5 meter afstand toe te kunnen passen. We spelen nu twee partijen 
achter elkaar met een korte pauze, en daarna gaat iedereen naar huis. 
Ondanks alle beperkingen is het goed boulen en daar gaat het om.”  
 

Op 1 juli gaan de kantine en het terras waarschijnlijk weer open en kan 
tijdens de pauze weer een drankje genomen worden.  
 
 

Nordic walking komt in de ONS! 
 

Woensdag 17 juni kreeg onze Nordic Walkinggroep bezoek van KBO-Brabant. 
De leden van ‘De kromme stok’ behoorden tot de eerste Brabanders die 
weer in beweging kwamen na de noodgedwongen pauze vanwege het 
coronavirus. De redactie van het tijdschrift ’ONS’ wilde graag weten hoe die 
tijdelijke stop door de lopers is ervaren, en hoe het was om daarna de 
stokken weer ter hand te nemen.  
 

De verslaggeefster en de fotograaf hebben gezellig meegewandeld. Trainer 
Christ Maas had zoals altijd een mooie route uitgezocht. Na een kopje koffie 
en met een heleboel aantekeningen rijker vertrokken ze weer naar het 
kantoor van KBO-Brabant om een mooi artikel te gaan schrijven voor de 
‘ONS’. Houd dus de uitgave van augustus in de gaten! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

20 juni 2020 

  

Gilze en Rijen Helpt                                               

 

 06-57 34 51 82  
 

Ben je eenzaam of heb je wat hulp 
nodig? Bel Gilze Rijen Helpt! Maar 
liefst 97 vrijwilligers staan klaar voor 
een praatje, om boodschappen te 
doen of je medicijnen op te halen.  
 

Alle 7 dagen van 8.00 - 20.00 uur.  
 

Bekijk ook deze video. 

Archieffoto: Nordic Walkinggroep 
‘De kromme stok’ 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/jeu-de-boules
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/jeu-de-boules
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/nordic-walking
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=6oyPWpwk0yY&feature=youtu.be


  

 
 
 

Midgetgolfers meppen er weer op los 

Midgetgolfclub ‘De Meppers’ mag, net als Pitch & Putt en de Jeu de boules-
club, sinds 1 juni weer spelen op De Leemput. Uiteraard gelden ook voor 
onze midgetgolfers de aangepaste regels vanwege het coronavirus.  
 

Annie Nelemans vertelt hoe zij de herstart van de activiteiten heeft ervaren: 
“Het is fijn om na een lange periode van binnen zitten, weer te mogen 
spelen en elkaar weer te zien. De gedwongen stop van bijna drie maanden 
heeft lang genoeg geduurd. De leden hebben elkaar en het midgetgolfen 
enorm gemist. 
 

Het was voor veel leden wel behoorlijk spannend om weer te beginnen. 
Aan die nieuwe regels moet iedereen nog wel een beetje wennen. Het 
‘nieuwe normaal’ voelt nog niet echt als ‘normaal’. Maar het is toch prima 
te doen. De Leemput beschikt over een mooie midgetgolfbaan. Het kost 
dan ook geen moeite om op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven. 
 

Wat wel jammer is? Dat het paviljoen en het terras nog niet open is om 
tussendoor of na afloop een drankje te bestellen. Want een gezellig 
onderonsje hoort er natuurlijk bij. Gelukkig komt daar spoedig verandering 
in als de horeca op de Leemput op 1 juli open mag.” 
 

 

Country Line Dancers missen het dansen 
 
 

De Country Line Dancers waren 
druk aan het oefenen onder 
leiding van docent Betty van 
Rooijen. Ze zouden na de alge-
mene ledenvergadering een 
optreden verzorgen. Helaas ging 
dat, zoals zoveel activiteiten, 
niet door. Het coronavirus heeft 
flink roet in het eten gegooid.  
 

Op maandag 6 juli zou 
normaliter de zomerstop 

feestelijk ingeluid worden. Nu het dansen stilligt en de leden elkaar al drie 
maanden niet hebben gezien, heeft het bestuur van CLD 50+ de leden 
uitgenodigd voor een kop koffie met appelgebak. Want de leden missen 
niet alleen de muziek en het wekelijkse dansuurtje, maar ook de onderlinge 
gezelligheid binnen de groep. Als de situatie het toelaat, beginnen de lessen 
weer op maandag 7 september. 

 

 

Recept van  
Koningin Maxima 

 
 
 

Koningin Maxima is dol op de koekjes 
volgens het recept van haar moeder. 
Wil jij ze ook proeven? 
 
Hier is het recept van Maxima voor 
lekkere Alfajores van dulce de leche. 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/midgetgolf
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/country-line-dance
https://www.sv-rijen.nl/files/2020-bestanden/pdf-files-2020/Alfajores_van_dulce_de_leche.pdf
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl


  

 

 
 
 
 

 Lenie Schuermans, secretaris van SVR, over haar bestuursfunctie: 

 “Ik ben de spin in het bestuursweb!” 
 

Geboren en getogen in Zuid-Limburg 
kwam Lenie door haar man Harrie in 
de Tilburgse contreien terecht.  
 

Van meet af aan heeft ze zich thuis 
gevoeld in Brabant. In 1980 werd ze 
ambtelijk secretaris van de onder-
nemingsraad (OR) van Amarant. De 
OR, dat was toen een uitbreiding van 
de medezeggenschap naar non-profit-
organisaties in Nederland.  
 

Lenie: “Het was een interessante job 
met veel facetten: een ‘winkeltje in 
eigen beheer’. Door fusies met andere 

zorginstellingen groeide die OR tot een vertegenwoordiging van ongeveer 
5000 mensen. En uiteraard werd ook de ambtelijke ondersteuning daaraan 
aangepast.” 

 

Door dit werk heeft ze het organiseren van een breed scala aan onder-
steunende activiteiten onder de knie gekregen. Ze was nog maar net met 
pensioen, toen SV-Rijen in 2012 nieuwe bestuursleden zocht.  

 

“Ik vind medezeggenschap erg belangrijk, en de verbinder in mij wil steeds 
mensen enthousiasmeren voor saamhorigheid. Door de jaren heen heb ik,  
net als een spin, die karakters binnen weten te halen die goed passen bij 
onze cultuur. Daarbij is overleg heel belangrijk. Want ik wil elk onderdeel 
van het web goed aan bod laten komen. Mijn missie is nog steeds mensen 
te vinden die de vereniging kunnen versterken. Naast andere functies geeft 
ook het bestuurslidmaatschap bij SV-Rijen mij enorm veel voldoening en 
het geeft diepgang aan mijn leven.” 
 

In 2013 kreeg ze samen met de penningmeester van het bestuur een lintje 
voor haar inzet, waaronder ook voor SV-Rijen. Ze heeft prachtige herin-
neringen aan de twee jubilea van de seniorenvereniging. “Maar er zijn ook 
verdrietige dingen gebeurd. In de laatste acht jaar zijn er zes bestuursleden 
overleden. Dat is heel aangrijpend, zeker binnen zo’n kleine hechte groep 
van negen mensen.”  
 

Volgend jaar maart is haar derde en daarmee laatste zittingsperiode voor-
bij. Het web raakt volgend jaar dan wel de spin kwijt, maar ze wil na haar 
rol in het SVR-bestuur nog in en voor de vereniging blijven functioneren: “Er 
zijn genoeg activiteiten, die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. 
Lekker bezig zijn op sociaal gebied is mijn streven. De contacten die ik heb 
gekregen zijn voor de zin van mijn leven essentieel. Daarom ben ik als 
raadslid ook altijd actief bezig met samenlevingsvraagstukken. Ik voel me 
daarbij goed en ik zit goed in mijn vel. Ik hoop die tevredenheid uit te 
dragen naar anderen”. 

 

Kijk voor het actuele nieuws ook op onze website! 
 

www. sv-rijen.nl 

 
 
 

Vrij biljarten kan 
pas in september! 
 

 
 

De leden van Biljartclub ‘Oase’ kun-
nen weer biljarten in de Oase. Er gel-
den wel strikte regels zoals een maxi-
mum aantal personen en een ver-
plichte reservering.  
 

We kregen de vraag waarom het vrij 
biljarten pas mag starten vanaf sep-
tember. Een aantal SVR-leden wil na-
melijk ook graag weer een potje ko-
men biljarten. 
 

Helaas, vrij biljarten is voorlopig niet 
toegestaan. 
 

De reden is dat de ‘vrij biljarters’ niet 
als vaste activiteitengroep georgani-
seerd zijn. Er is dus geen bestuurslid 
of woordvoerder waarmee overlegd 
kan worden over de strenge condities 
die momenteel gelden voor het ge-
bruik van de biljartruimte in deze co-
ronatijd. Bovendien is consequente 
registratie van aanwezigen nodig 
voor het bron– en contactonderzoek 
na een mogelijke besmetting. 
 

Het bestuur hoopt dat het vanaf  
september weer mogelijk is om het 
vrij biljarten weer op te pakken. 

https://www.sv-rijen.nl/home/


  

 
 
 
 
 
 
 

 

Puzzel 16 van Marian 

Klik hier om de puzzel te printen 

Lang genoeg binnen gezeten? Ga wandelen! 
 
Kunst in Beeld 

Alle kunstwerken in de gemeente Gilze en Rijen zijn geïnventariseerd en op 
de kaart gezet. Je kunt de folder vinden op de website van toerisme de 
Baronie.  De kunstwerken in Rijen en Gilze zijn met een korte beschrijving in 
één folder gebundeld. Maar je kunt natuurlijk ook alleen de route in Rijen 
gaan lopen. Print de folder en laat je meevoeren door de kunst! 
 

Boomkikkerpad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga je liever de natuur in? Kies dan eens voor het Boomkikkerpad in Molen-
schot. De wandeling is 5 km. Het Boomkikkerpad hoort bij de ecologische 
verbindingszone (EVZ). Dankzij deze EVZ kan de met uitsterven bedreigde 
boomkikker zich verplaatsen en voortplanten. Dit unieke en vrij toe-
gankelijke wandelpad voert je dwars door boerenland, bos en het karak-
teristieke dorp. Onderweg kom je kleine poelen tegen, fraai gekleurde 
akkerranden, monumenten en gezellige horecagelegenheden. 
Ook deze folder kun je vinden op de website van toerisme de Baronie.   
 

Ommetje Vijf Eiken 
 

Heb je nog niet genoeg gewan-
deld? Dan is een ommetje Vijf 
Eiken ook een aanrader. Deze 
wandeling is uitgezet door Natuur
- en Landschapsvereniging Gilze 
en Rijen (NLGR). Bij de startlocatie 
kun je parkeren en een gratis 
folder meenemen. Je wandelt 
door een fraai heidegebied met 
een bijzondere flora en fauna. 

Onderweg passeer je leemkuilen en je ontdekt de geschiedenis van het 
voormalige militaire Kamp Rijen.  

 

Dorst of trek gekregen? Maak dan ongeveer halverwege een stop bij 
recreatiepark D’n Mastendol. De folder met de routebeschrijving kun je ook 
vinden bij toerisme de Baronie. Ook deze route is ongeveer vijf km.  

 

 
Kopij en foto’s voor de nieuwsbrief 
kun je mailen naar:  
redactie@sv-rijen.nl 
 

Voor vragen over SVR-activiteiten bel 
Hanneke Thielen: 0161 - 222 141 
 

Voor overige zaken kun je mailen 
naar het secretariaat:  
info@sv-rijen.nl 

 

Alle plaatsen in Nederland 
 

Er is een gratis online reisgids, ge-
meentegids en encyclopedie van álle 
7000 plaatsen en plaatsjes in Neder-
land. Een zeer uitgebreid naslagwerk.  
 

Zoek in deze digitale Plaatsengids een 
plaatsnaam en kijk wat er te zien en 
te beleven is in ons prachtige Neder-
land. 
 

Een prima start voor het plannen van 
een leuk dagje weg of een vakantie in 
eigen land. 

https://www.sv-rijen.nl/files/2020-bestanden/pdf-files-2020/NB16_20-juni_nieuwsbriefpuzzel_vragen.pdf
https://toerismedebaronie.nl/eropuit/wandelen/kunst-in-beeld/
https://toerismedebaronie.nl/eropuit/wandelen/kunst-in-beeld/
https://toerismedebaronie.nl/eropuit/wandelen/boomkikkerpad/
https://toerismedebaronie.nl/eropuit/wandelen/ommetje-vijf-eiken/
mailto:redactie@sv-rijen.nl
mailto:info@sv-rijen.nl
https://www.plaatsengids.nl/
https://www.sv-rijen.nl/files/2020-bestanden/pdf-files-2020/NB16_20-juni_nieuwsbriefpuzzel_vragen.pdf

