
  

 

Nummer   2018 

secretaris Jan Trots nam afscheid 

Op de koffie bij Jan Trots 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind 2020 nam Jan Trots afscheid als secretaris van de bridgeclub van SV-
Rijen, een functie die hij bijna 12 jaar vervulde. Het afscheid was niet zoals 
gebruikelijk tijdens de Algemene ledenvergadering van de club, maar onder 
het genot van een kopje koffie gewoon bij hem thuis. Voorzitter Berry van 
Nistelrooy en vervangend secretaris Jan van Brummelen brachten voor die 
gelegenheid een mooie bos bloemen en een goede fles wijn voor hem mee. 
 

De redactie van de SVR-Nieuwsbrief vroeg mij om hem te interviewen. Ik 
ken Jan al vanaf 1975, het jaar dat ik een baan kreeg in Rijen. Hij was toen 
secretaris van het bestuur van de woningcorporatie in Gilze en Rijen. Toen ik 
contact opnam om wat vragen te stellen, zei Jan meteen: “Kom maar op de 
koffie; dat is gezelliger dan via de telefoon of via e-mail.” En dat tekent Jan! 
 

“Op 1 april 1999 ben ik gestopt met werken”, vertelt Jan. “Rond die tijd heb 
ik ook het bestuur van de woningcorporatie verlaten. Omdat ik gehoord had 
dat bridge wel een leuk kaartspel was, heb ik me direct na mijn pensionering 
ingeschreven bij een cursus. Hierna ben ik meteen lid geworden van drie 
clubs in Rijen: de Maandagmiddaggroep, de seniorenvereniging en de 
Rijense bridgeclub op donderdagavond. De laatste groep eerst ’s middags, 
want toen tafeltenniste ik ook nog.  

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

 
 

 

    Nummer 1 2021, extra 3 

 

Deze Nieuwsbrief is ook te vinden 
op www.sv-rijen.nl  
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt 
vanwege de lockdown niet op 26 
januari maar op 23 februari. 

 

Hulp nodig? 
 

‘Gilze en Rijen Helpt’ 
06 - 5734 5182 

Bereikbaar op maandag tot en met 
vrijdag  van 9.00 -17.00 uur. 

   Lees verder op pagina 2 
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Waarom meteen drie clubs? Ik werd zo gegrepen door het spel dat ik me 
er helemaal in wilde verdiepen. Het beste gaat dat door gewoon veel te 
spelen. Nog steeds ben ik lid van die drie clubs en ik vind het spel nog 
steeds boeiend.  
 

Bij de Rijense Bridge Club ben ik op een gegeven moment in het bestuur 
terecht gekomen als secretaris met als extra de ledenadministratie. Toen 
er ergens in 2009 geen bestuur meer was bij de bridgeclub van de SV-Rijen, 
vroeg men aan mij of ik er dezelfde functie wilde vervullen. Onze bridge-
club heeft ruim 90 leden en op de woensdagmorgen zijn er meestal zo’n 70 
leden aanwezig. In de Oase passen maximaal 18 tafels voor de 72 leden en 
als het nodig is, wordt de biljartruimte erbij gepakt. Aan tafel heb ik zoveel 
als mogelijk een vaste partner: Jan Hendrickx. Naast de wekelijkse bridge-
dagen organiseren we door het jaar heen ook wat extra gezellige bijeen-
komsten. Mijn voorkeur daarbij is altijd de Kerstdrive: bridgen, een hapje 
eten, wat drinken en weer bridgen. Bij die momenten geldt echt: de club 
waar gezelligheid altijd troef is.  
 

Door corona is er in 2020 nagenoeg niet gebridget. Vanaf de eerste lock-
down bij de seniorenvereniging helemaal niet en bij de Rijense Bridge Club 
ook maar vier keer, omdat daar schermen gemaakt waren. Behoefte om 
digitaal te bridgen heb ik niet. De Nederlandse Bridge Bond biedt wel de 
mogelijkheid om per club via internet te bridgen (StepBridge), maar dat is 
niet echt van de grond gekomen.  
 

Het secretariaat heb ik altijd met veel plezier gedaan, maar door gezond-
heidsredenen heb ik toch besloten om wat dat betreft een stapje terug te  
doen. Ik blijf wel lid van de Bridgeclub. Als het weer mag en als mijn 
conditie wat verbeterd is, zal ik weer aan tafel te vinden zijn!” 
 

Huub Bink 
 

Pas op voor oplichting! 

Nepafspraak voor het coronavaccin 
 

Vooral senioren willen graag snel ge-
vaccineerd worden. Oplichters spelen 
daarop in en proberen een nepafspraak 
met je te maken. Ze bellen je op en doen 
zich bijvoorbeeld voor als ‘Team Thuis-
zorg’ of ‘GGD’. Of het is zogenaamd een 
gezamenlijke actie van huisartsen, 
Thuiszorg en GGD. 

 

De oplichters vragen geld voor de vaccinatie. Ze hebben op elke vraag een 
antwoord paraat, ze weten vaak zelfs je geboortedatum. Ze beweren 
bijvoorbeeld dat je nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast 
betaald worden via een digitaal betaalverzoek. Ze beweren dat jouw zorg-
verzekering het terugbetaalt.  
 

Trap er niet in! Maak geen geld over, hang op en meld de poging tot 
oplichting bij de politie: tel: 0900-8844.  
Heb je toch geld aan oplichters overgemaakt, bel dan direct jouw bank. 
Soms kunnen zij het betaalverkeer nog stopzetten.  
Ook kun je terecht bij de fraudehelpdesk: tel: 088-78 673 72. 
 

De GGD vraagt nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra jij aan de 
beurt bent voor het vaccin ontvang je een brief met een telefoonnummer 
van de GGD. Je belt daarna zelf naar de GGD om een afspraak te maken. 
Let op: Ze komen ook nooit bij je aan de deur! 
 

Voor informatie over je vaccinatie kun je altijd de GGD bellen: tel: 0800-
1351. Zij zijn dagelijks (ook in het weekend) telefonisch bereikbaar van 

8.00 tot 20.00 uur. Heb je nog vragen? Klik dan hier.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Onsmagazine  
 

KBO-Brabant brengt een twee-
wekelijkse nieuwsbrief uit met een 
selectie aan artikelen uit de ONS.  
 

Je kunt voortaan alle artikelen lezen 
waar je maar wilt, want het Leden-
magazine ONS heeft sinds kort een 
eigen website: Onsmagazine.nl 

 

Weekend 29-30-31 januari 

Tuinvogeltelling 2021 

 

De Nationale Tuinvogeltelling wordt 
sinds 2001 georganiseerd door  
Vogelbescherming Nederland en 
Sovon Vogelonderzoek Nederland.  
 

Dankzij de Tuinvogeltelling weten 
we hoe vogels in de winter onze  
tuinen gebruiken. Met die infor-
matie kunnen we vogels beter  
helpen en beschermen.  
 

Doe ook mee. Het is leuk en nuttig!  
 

Tel op vrijdag 29, zaterdag 30 of  
zondag 31 januari 2021 één keer  
een half uur de vogels in jouw tuin 
of op jouw balkon.  
’s Morgens vroeg zijn vogels het 
meest actief en valt er dus het 
meest te tellen. 
 

Vul je telling daarna hier in, uiterlijk 
maandag 1 februari vóór 12.00 uur.  

https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item22
https://www.onsmagazine.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling


  

 

Inkomenskaart 2021 gemeente Gilze en Rijen 
 

Bij deze digitale nieuwsbrief is een bijlage meegestuurd: de nieuwe 
inkomenskaart 2021. Deze inkomenskaart geeft een overzicht van 
landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en dienst-
verlening in de gemeente Gilze en Rijen. Per regeling staan de voorwaar-
den globaal genoemd. Wij raden je aan om een bezoek te brengen aan het 
Budgetcafé om te kijken welke regelingen van toepassing zijn in jouw 
situatie. De contactgegevens staan vermeld op de inkomenskaart. 
 

Vergrootglas-app voor Apple 
 

Met een speciale app kun je voortaan in iOS 14  
en IPadOS14 het scherm van iPhone en iPad 
omtoveren tot een vergrootglas. Om de app te 
kunnen gebruiken moet je hem eenmalig via 
instellingen activeren. 
 

· Open Instellingen > Toegankelijkheid > Vergrootglas. 
· Zet het schuifje aan. En nu kunnen we aan de slag met de app. 
· Tik op de app Vergrootglas en houd het apparaat boven wat je  wilt 
vergroten. Tik op het gele bolletje en veeg het naar rechts om meer in te 
zoomen. Veeg het bolletje naar links om juist uit te zoomen. 
 

Naast inzoomen zijn er nog een aantal andere mogelijkheden om de 
vergroting te verbeteren: je kunt de helderheid en het contrast aan-
passen. Of gebruik filters of de zaklamp. Deze verborgen opties tover je zo 
tevoorschijn: Tik op het streepje boven de inzoombalk en veeg een stukje 
naar boven. Dan verschijnen meer regelaars in beeld. Tik op een van de 
pictogrammen om de regelaar te gebruiken. Tik nogmaals op het 
pictogram van de regelaar om alle opties weer te zien. Kwestie van 
uitproberen! Het is ook mogelijk om foto’s te maken. Die worden niet 
opgeslagen, dus moeten meteen bekeken worden in de app.  
 

Donderdag 28 januari 2021 

Gedichtendag 
 

Iedere laatste donderdag van januari is het ‘Gedichtendag’. Hiermee gaat 
ook de Poëzieweek van start. Joost Hanszoon heeft daarom deze mooie 
limerick geschreven: 
 
 
 
 

Een kibbelend echtpaar uit Rijen 
Zocht een oplossing in liefhebberijen. 

Ze ontdekten sport en ook spel, 
in onze Oase, dat wel. 

En klaar zijn ze met bakkeleien. 
 
 

Puzzelplezier 
 

Bij de vorige puzzel had je de oplossing (vaccinatiestraat) al erbij cadeau 
gekregen. Of je de woordzoeker wel of niet wilde maken, iedereen kon dit 
keer meedingen naar de prijs: een heerlijk borrelpakketje.  
 

Na loting kwam Cécile van Almen als winnaar uit de bus. Gefeliciteerd!  
Het borrelpakket is al naar jou onderweg. 
 

Voor deze nieuwsbrief hebben we een nieuwe kruiswoordpuzzel gemaakt. 
De winnaar krijgt een lekker en gezond fruitmandje thuisbezorgd.  
 

Mail je oplossing vóór 8 februari naar redactie@sv-rijen.nl.  
Vergeet niet om je naam, adres en telefoonnummer erbij te vermelden. 

 

    Rijbewijs blijft  
    langer geldig 

 
 

Rijbewijzen die verlopen tussen  
1 december 2020 en 1 maart 2021  
blijven geldig tot 1 maart 2021. 
Bestuurders blijven verzekerd en 
krijgen geen boete als ze staande 
worden gehouden.  
 
 
 
 

Print de puzzel, ga aan de slag en 
maak kans op een leuke prijs.  

Kruiswoordpuzzel 

 

Het Museum van Nederland 
 

 

Als we Nederland zouden moeten 
vatten in één tentoonstelling, wat 
moet daar dan te zien zijn?  
 

Een team van experts selecteerde 
voorwerpen die iets vertellen over 
onze geschiedenis, cultuur, volks-
aard, tradities en gebruiken. 
 

Alle musea van Nederland zijn ge-
sloten, maar gelukkig is Het Museum 
van Nederland wél open. Klik hier 
om de expositie online te bekijken. 
Er komen vast veel herkenbare  
objecten voorbij. 

mailto:redactie@sv-rijen.nl
https://www.maxvandaag.nl/hetmuseumvannederland/


  

 

Gevonden voorwerpen 
 

Bij het opruimen van de Oase zijn diverse spullen tevoorschijn gekomen waarvan de eigenaar ons niet bekend is.  
 

Mis jij een van onderstaande voorwerpen? Of wil je iets ervan hebben als het niet opgehaald wordt? 
 

Neem dan contact op met Wil Simons: tel: 06-2928 4548 of e-mail: wilsimons@sv-rijen.nl 

 
 
    Op de foto’s: 
 

1.  Sjaals, paraplu, pet. 
2.  Onbekend. 
3.  A4 tas met schrijfblok. 
4.  Handwerkspullen. 
5.  Diverse LP’s, o.a. Robert Stolz. 
6.  2 grote Feyenoord badlakens. 
7.  Stofzuiger met korte steel. 
8.  Stofzuigerborstels. 

   1 
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Advies of begeleiding nodig? 
 

Onze VOA’s helpen en adviseren je.  
Bel Sylvia Raaijmakers: 
tel. 06-2454 4071 
 
 

Hulp nodig bij aanvraag van een 
Wmo-voorziening? 
Bel Sylvia Raaijmakers:  
tel. 06-2454 4071 
 
 

Wil je hulp bij belastingaangifte?  
Bel Henny van Oosterhout:  
tel. 0161-227 939 of 06-8188 4406 
 
 

Keuringsarts rijbewijs: 
Op www.sv-rijen.nl staat onder 
‘Links’ een lijst met keuringsartsen. 
Deze lijst ligt ook ter inzage bij de 
gastvrouwen in de Oase. 
 
 
 
 

 
Colofon 
 

Artikelen, ideeën en foto’s voor  
de SVR-Nieuwsbrief kun je tot  
4 februari sturen naar: 
redactie@sv-rijen.nl 
 
 

Wijziging van je adres, telefoon-
nummer of e-mailadres kun je  
sturen naar: 
ledenadministratie@sv-rijen.nl 
 
 

Voor overige zaken mail je naar het 
secretariaat: info@sv-rijen.nl of  
bel 06- 1606 8995 
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https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onze-vrijwillige-ouderenadviseurs-voas
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/onafhankelijke-clientondersteuners-wmo
https://www.sv-rijen.nl/info-en-advies/belastinginvullers
https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2020/09/Lijst-van-keuringsartsen-2020-1.pdf
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