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Maar ja 
Eens houdt het op 

Je lichaam zegt stop 
 

Joost Hanszoon 
1 februari 2021 

In Memoriam Joost Scheifes 
 
 

‘Mijn lieve Joost is net overleden’ …  
 

Het was schrikken toen wij dit bericht ont-
vingen van Ingrid. Niet geheel onverwacht, 
maar sneller dan gedacht, is Joost Scheifes 
op 2 februari overleden.  
 

Veel leden kenden Joost als de stille kracht 
op de achtergrond die altijd bereid was om 
meteen te helpen als je hem iets vroeg. Aan-
vankelijk verzorgde hij de techniek die nodig 
is bij een presentatie, lezing of vergadering. 
 

De laatste jaren raakte Joost steeds meer betrokken bij SV-Rijen. Zo werd 
hij webmaster en had als zodanig een belangrijke centrale rol binnen de 
Communicatiegroep. De website werd door hem altijd up-to-date ge-
houden. Een gebeurtenis die vermeldenswaardig was stond vaak al die-
zelfde dag correct en professioneel op de website. Zo bleven onze leden 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  
 

Als Neerlandicus was communicatie echt zijn stokpaardje. Er ging geen 
Nieuwsbrief de deur uit of hij had er de laatste hand aan gelegd. Hij kon 
teksten redigeren als geen ander. Wat wil je als vereniging nog meer? 
 

Direct na de laatste algemene ledenvergadering maakte Joost een verslag 
zodat het nog diezelfde middag naar de drukker kon om in de eerst-
volgende nieuwsbrief te worden opgenomen. Dat was typisch Joost.  
 

Hij had veel expertise in huis maar had ook een eigen mening. Hij beleefde 
veel plezier aan ‘zijn’ werk voor SV-Rijen en de Communicatiegroep vond 
hij echt waardevol. 
 

Hij stond ook mede aan de wieg van het Digitaal café. Op het gebied van 
computers en digitalisering had Joost veel belangstelling en kennis. Dat 
droeg hij graag over aan anderen. 
 

Kortom, Joost was op velerlei gebied een hulp voor velen, je deed nooit 
tevergeefs een beroep op hem. Wij gaan Joost missen.  
We wensen zijn vrouw Ingrid, kinderen, kleinkinderen en verdere familie 
sterkte om dit verlies te dragen. 
 

Bestuur en Communicatiegroep SV-Rijen 

 

Lockdown verlengd 
 

De lockdown is wederom verlengd 
tot ten minste 3 maart. 
 

Dat betekent dat onze activiteiten 
nog niet hervat kunnen worden.  
 

De Oase blijft tot nader bericht  
gesloten, evenals als CC De Bood-
schap, De Leemput en Den Butter. 

http://www.sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/agenda-overzicht


  

 

 secretaris Jan Trots nam afscheid 

Op de koffie bij Jan Trots 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eind 2020 nam Jan Trots afscheid als secretaris van Bridgeclub SV-Rijen,  
een functie die hij bijna 12 jaar vervulde. Het afscheid was niet zoals ge-
bruikelijk 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. 
 

“Op 1 april 1999 ben ik gestopt met werken”, vertelt Jan. “Omdat ik ge-
hoord had dat bridge wel een leuk kaartspel was, heb ik me direct na mijn 
pensionering ingeschreven bij een cursus. Hierna ben ik meteen lid ge-
worden van drie clubs in Rijen: de Maandagmiddaggroep, SV-Rijen en de 
Rijense bridgeclub. 
 

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. Toen er ergens in 2009 geen bestuur meer was bij de 
bridgeclub van SV-Rijen, vroeg men mij of ik er de functie van secretaris 
wilde vervullen. Onze bridgeclub heeft ruim 90 leden en op de woensdag-
morgen zijn er meestal zo’n 70 leden aanwezig.  
 

Naast de wekelijkse bridgedagen organiseren we door het jaar heen ook 
wat extra gezellige bijeenkomsten. Mijn voorkeur gaat daarbij altijd uit naar 
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. Het secretariaat heb ik 
altijd met veel plezier gedaan, maar door gezondheidsredenen 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!” 
 

Lokale hulp en ondersteuning 
 

Voor mensen met een beperkt netwerk is het lastig om in thuisquarantaine 
te gaan. Wie doet nu de boodschappen of wie laat jouw hond uit? Ga je wel 
de deur uit, dan is er kans op besmetting. Blijf je thuis, maar heb je niemand 
in de directe omgeving die jou kan helpen, dan ontstaan er praktische en 
soms ook psychische problemen. Dit willen we samen voorkomen.  
 

Dus, zit je in thuisquarantaine en heb je weinig of geen hulp? Bel dan ‘Gilze 
en Rijen Helpt’, tel: 06 - 5734 5182. Ze zijn bereikbaar op maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 -17.00 uur. Alleen samen krijgen we corona onder 
controle!      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legpuzzel lenen 
 

Puzzelen is heerlijk ontspannend. 
De tijd vliegt vaak voorbij tijdens 
het puzzelen. Misschien best fijn 
nu we door de coronaregels meer 
tijd thuis door moet brengen.  
 

VIPvoorelkaar heeft legpuzzels 
liggen die je gratis kunt lenen.  
Heb je de puzzel klaar maar ben je 
nog lang niet uitgepuzzeld, ruil 
hem dan om voor een andere.  
Interesse?  
 

Bel de puzzeluitleenservice: 
tel: 06-5734 5182.  

 

17 maart geen Algemene  
ledenvergadering  
 

De Algemene ledenvergadering die 
gepland stond op woensdag  
17 maart wordt verzet naar een 
nog nader te bepalen datum.  
 

De verlengde lockdown zorgt  
ervoor dat we de Algemene leden-
vergadering in maart nog niet op 
een verantwoorde manier kunnen 
laten doorgaan.  
 

We houden jullie op de hoogte.  
 

 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/bridgen
https://www.vipvoorelkaar.nl/gilze-en-rijen-helpt
https://www.vipvoorelkaar.nl/gilze-en-rijen-helpt
https://www.vipvoorelkaar.nl/puzzeluitleenservice
https://www.sv-rijen.nl/home/agenda/algemene-ledenvergadering-sv-rijen-wordt-verzet


  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Biljartruimte geschilderd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle activiteiten liggen tijdelijk stil, maar enkele leden van de biljartclub 
vonden dat een mooie gelegenheid om de biljartruimte in de Oase een 
verfbeurt te geven. Ze hebben in januari de boel lekker opgefrist en 
kunnen niet wachten tot de Oase weer opengaat zodat ze weer lekker een 
potje kunnen biljarten. Bedankt heren voor dit geweldige initiatief!  
 

Wandelen in coronatijd 
 

Een jaar geleden wisten we nog niet wat ons te wachten stond. Onze 
wandelclub telde toen vijftig leden waarvan er normaal gesproken een stuk 
of dertig iedere maandagochtend samen gaan wandelen in onze mooie 
bossen. Totdat in maart 2020 de eerste lockdown werd afgekondigd. Toen 
konden we niet meer in groepsverband wandelen.  
 

Toen we in juni weer mochten beginnen durfden de meeste leden nog niet 
mee te lopen. Heel begrijpelijk! De Oase was ook dicht, we konden daar 
helaas na afloop geen kop koffie drinken. In de zomermaanden wandelden 
we nog met zo’n veertien personen. Toen de Oase na een paar weken weer 
open was gingen we er weer gezamenlijk koffiedrinken. Totdat … een 
nieuwe lockdown volgde. De Oase moest opnieuw op slot.  
 

Wij bleven in die tijd toch wandelen, dat mocht. Uiteraard coronaproof, dus 
volgens de regels in groepjes van twee en netjes met anderhalve meter 
afstand. We hopen dat de situatie tegen de zomer weer een beetje normaal 
is zodat we weer lekker samen erop uit kunnen trekken. Wij kijken ernaar 
uit om dan ook de leden, die sinds begin vorig jaar niet meer hebben mee-
gelopen, weer in goede gezondheid te ontmoeten.  
 

Tekst en foto: Marius Pruijsen, team wandelclub SV-Rijen 

 

Naar coronatestlocatie 
of vaccinatiestraat? 

 
 
 
 
 
 
 

Kun jij moeilijk uit de voeten en is 
er geen gemakkelijk openbaar ver-
voer? De vrijwillige chauffeurs van 
ANWB AutoMaatje brengen je  
tegen een vergoeding van  
€ 0,30 per km. en eventuele  
parkeerkosten naar de huisarts, 
coronatestlocatie, vaccinatiestraat 
of naar het ziekenhuis.  
 

Vraag een rit twee werkdagen van 
tevoren aan.  
 

Bel 06-2131 2756 op maandag-, 
woensdag- of vrijdagmorgen  
tussen 9.30 en 12.00 uur. 
Je wordt geregistreerd en je be-
antwoordt natuurlijk even de  
gezondheidsvragen die men je 
voorlegt.  
Automaatje werkt coronaproef.  
Vergeet je mondkapje niet!  

 

Hulp nodig? 

‘Gilze en Rijen Helpt’ 

06 - 5734 5182 
 

Bereikbaar: 
 maandag t/m vrijdag   
van 9.00 -17.00 uur. 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/biljarten
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/wandelen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/wandelen
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/kilometers-reizen-voor-coronaprik/
https://www.vipvoorelkaar.nl/gilze-en-rijen-helpt


  

 

 

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 
Thuiszorg’ 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 deze poging tot 
oplichting bij de politie: tel: 0900-8844.  
 

De GGD vraagt nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra jij aan 
de beurt bent voor het vaccin ontvang je een brief met een telefoon-
nummer 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 iedere dag (dus ook in het weekend) telefonisch 
bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.  

 

 
 

 
 
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 maart sturen naar: 
redactie@sv-rijen.nl 
 

Wijziging van je adres, telefoon-
nummer of e-mailadres graag  
sturen naar: 
ledenadministratie@sv-rijen.nl 
of doorgeven aan de gastvrouwen. 
 

Voor overige zaken mail je naar het 
secretariaat: info@sv-rijen.nl  
of bel 06-1606 8995. 

Samen  
 

Ik ben niet alleen 
Ik ben thuis 

Ik zie géén mensen buiten 
Mensen zijn thuis, samen of alleen 

 

Ik ben thuis 
Ik voel mij toch alleen 

Mensen zijn thuis, samen of alleen 
 

Ik voel de eenzaamheid 
Ik voel mij toch alleen 

Het doet mij pijn 
 

Ik voel de eenzaamheid 
Ik zou iedereen wel willen bezoeken 

Het doet mij pijn 
 

Ik voel mij machteloos 
Ik zou iedereen wel willen bezoeken 
Ik wil weer met iedereen samen zijn 

 

Ik voel mij machteloos 
Ik zie geen mensen buiten 

Ik wil weer met iedereen samen zijn 
 

Ik ben niet alleen. 
 

Rina van Baal (lid van schrijfgroep SchrijveRijen) 

 

Stoelyoga, doe jij mee? 
 

De cursus stoelyoga 
was dit jaar weer een 
heel groot succes.  

 

Wil Simons wil daar-
om inventariseren wie 
er mee willen doen als 

stoelyoga een nieuwe activiteiten-
groep van SV-Rijen zou worden.  
 

Lijkt het jou leuk om aan stoelyoga 
te doen, of wil je er liever eerst 
meer over weten?  
 

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

https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/pas-op-oplichting-corona-2/
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
mailto:redactie@sv-rijen.nl
mailto:ledenadministratie@sv-rijen.nl
mailto:info@sv-rijen.nl
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/schrijverijen

