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

De volgende papieren Nieuwsbrief 
verschijnt op 25 mei. 

Wij zijn klaar voor een doorstart  
  

Het voorjaar komt op dreef en iedereen popelt, net als de natuur, om in 
actie te komen. Ook bij SV-Rijen worden voorbereidingen getroffen voor 
een nieuw seizoen. De coronamaatregelen hangen iedereen onderhand 
de keel uit, maar daar laten we ons niet door ringeloren. Bestuursleden en 
organisatoren smachten ernaar hun plannen te gaan uitvoeren, zo gauw 
dat mogelijk is. Steeds meer leden worden gevaccineerd, dus dat biedt 
perspectief voor een snelle doorstart. 
  
 

Een kijkje achter de SVR-coulissen  
  

Elk bestuur van de 25 activiteitengroepen bestaat meestal uit een voorzit-
ter, die samen met de secretaris een sturend aanspreekpunt is. Een pen-
ningmeester is ook onmisbaar, want voor niets gaat de zon op. Hiernaast 
zijn nog enkele ondersteunende groepen actief: speciale activiteiten,  
cursussen en workshops, communicatie, de groep cliëntondersteuners en 
de belastinginvullers. Al deze activiteiten vallen onder de paraplu van het  
Dagelijks Bestuur van SV-Rijen. Dit bestuur faciliteert de mogelijkheden. 
Tevens legt het verantwoording af over inkomsten en uitgaven. Niet alleen 
aan de leden van de SVR, maar ook aan de gemeente. 
 

Er is al veel werk verricht voor het nieuwe cursusboekje 2021-2022. Het is 
nog even wachten op groen licht, voordat de spotlights aan kunnen. Voor 
veel activiteiten moeten ruimtes worden gehuurd en afspraken vastgelegd 
worden met begeleiding of docenten. Over uitstapjes later in het jaar 
wordt al flink nagedacht. Het onderhouden van goed contact met de  
betreffende relaties is van groot belang. De goed geoliede vrijwilligers-
machine blijft dus goed op stoom. Op dit moment kan die machine nog 
geen kant uit. ‘Werk in uitvoering’ denken we maar. 
 

Het geeft wel een goed gevoel dat veel leden de cliëntondersteuners en 
de belastinginvullers nog steeds vinden. Er zijn wel minder aanvragen voor 
hulp dan in vorige jaren. Waarschijnlijk uit vrees voor coronabesmetting.  
De Communicatiegroep heeft iets meer werk dan in normale tijd.  
De redactie maakte extra digitale nieuwsbrieven om de leden op de hoog-
te te houden van alle lopende zaken. Vaak vergezeld van zelfgemaakte 
puzzels, interviews, foto’s en links naar interessante sites. Ondanks de 
coronabeperkingen gebeurt er dus veel achter de schermen. Wij kijken 
ernaar uit om gauw weer wat samen met jullie te kunnen doen. 
De gastvrouwen schenken dan graag weer verse koffie voor jullie. 

 

Wanneer mogen we weer? 
 

We hoopten dat de coronaregels 
tijdens de laatste persconferentie 
versoepeld zouden worden. Met 
wat nu toegestaan is, mogen we 
helaas nog steeds niet in de Oase. 
Ons geduld raakt op, maar we 
moeten toch nog even volhouden. 

https://www.sv-rijen.nl/agenda/voorjaarswandeling-gaat-door
https://www.sv-rijen.nl/home/
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen
https://www.sv-rijen.nl/over-ons/bestuur
https://www.sv-rijen.nl/leden/nieuwsbrieven


  

 

Veel animo voor nieuwe start Jeu de boulesclub 

Sinds 25 februari mochten de jeu de boulers met maximaal 20 personen 
weer komen spelen bij De Leemput. Er moest één tegen één gespeeld 
worden op de tien aanwezige banen. De leiding kreeg soms meer aan-
meldingen en moest dan leden afbellen. Niet ideaal, maar iedereen was blij 
dat er op dinsdag- en donderdagmiddag weer gespeeld werd. De sociale 
contacten konden weer worden hersteld en de sleur van het dagelijks 
(corona-)leven werd doorbroken. 
 

Vanaf 16 maart werden de coronamaatregelen een beetje versoepeld en 
mocht er weer gespeeld worden met maximaal 40 personen. Twee tegen 
twee, de meest ideale spelmogelijkheid bij jeu de boules. Hierdoor waren 
meer leden in de gelegenheid om te komen spelen. Voor velen was het een 
weerzien met personen die zij een hele tijd niet meer gezien hadden.  
Er kon weer bijgepraat worden. Na de invoering van de zomertijd kunnen ze 
weer drie middagen spelen.  
 

De boulers kijken uit naar de dag dat het paviljoen en het terras weer open 
kunnen. Even pauzeren met een kopje koffie is nu helaas nog niet mogelijk.  
 

De spelers zijn dankbaar dat het bestuur van De Leemput in deze moeilijke 
tijd de gelegenheid biedt aan Jeu de boulesclub ‘Het juiste spoor’ om te 
kunnen spelen. 
 

 

Midgetgolfers blij met ‘koffie to go’ in de pauze 
 

Het was voor ‘de Meppers’ goed 
nieuws dat ze, na een coronastop, 
vanaf 25 februari weer van harte 
welkom waren bij De Leemput om 
op dinsdag en donderdag twee uur 
te komen spelen.  
 

Het paviljoen bleef nog gesloten, 
dus na het spelen moesten ze wel 
gelijk naar huis.  
 

Er waren strenge coronamaat-
regelen: maximaal twee personen 
aan de baan en anderhalve meter 
afstand bewaren. Maar dat lukte. 
 

 
 

Sinds 28 maart kwam de vrijdagmiddag erbij en mocht er ook een uur extra 
gespeeld worden, dus drie uur in plaats van twee. Helaas moesten het 
paviljoen en terras nog steeds gesloten blijven. 
 

Met ingang van april is het mogelijk om er koffie en thee ‘to go’ te kopen. 
Nu kunnen de midgetgolfers buiten, onder de overkapping, in de pauze hun 
drankje nuttigen. Op die manier zingen ze de lockdownperiode wel uit. 

 

 

 

 

IN MEMORIAM 

MARIËLLE BIEMANS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Op Paaszaterdag, 3 april, ontvingen 
wij het trieste bericht dat Mariëlle 
Biemans op 62-jarige leeftijd is 
overleden.  
 

Ze was op de vrijdagen gastvrouw 
in de Oase. Mariëlle was makkelijk 
in de omgang, spontaan, had een 
schaterende lach en het hart op de 
goede plaats. 
 

Ze werd erg gewaardeerd en vol-
gens haar collega’s verdient ze de 
naam ‘GASTVROUW’ met hoofd-
letters. Zodra het mag, zal Mariëlle 
op een passende manier door haar 
team worden herdacht. 
 

Ingezonden door Wil Simons 

Weer of geen weer, de Wandel-
groep en de Nordic Walkingclub 
gaan elke week op pad, want 
wandelen kan altijd. 

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/jeu-de-boules
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/midgetgolf
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/wandelen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/wandelen
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/nordic-walking


  

 

 

Bloedafname in Rijen 

Star-shl of Diagnovum, 
waar moet ik heen? 

Diagnostisch centrum Star-shl  
in de Schepenstraat is op week-
dagen open voor bloedafname van 
8.00 - 10.00 uur. Je moet hiervoor 
wel online een afspraak maken via 
het Klantcontactcentrum. Bellen 
kan ook: tel: 088 - 02 095 55.  
 

Tussen 10.00 en 12.00 uur is het 
vrije inloop en kun je er ook zonder 
afspraak terecht. Vergeet je legiti-
matiebewijs, aanvraagformulier en 
mondkapje niet. 
 

 

De prikpost van Diagnovum 

is gehuisvest in CC De Boodschap 
en is op dinsdag en vrijdag open 
van 8.30 tot 9.30 uur.  
 

Als je verwezen bent door een 
arts/specialist van het Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) kun 
je voor bloedafname terecht bij de 
prikpost van Diagnovum. Hiervoor 
hoef je geen afspraak te maken. 
 

Ook bij Diagnovum is een legitima-
tiebewijs, aanvraagformulier en 
een mondkapje verplicht. Heb je 
vragen over deze prikpost? Bel of 
mail dan gerust het Klantcontact- 
centrum van Diagnovum: 
tel: 013 - 53 936 36 
e-mail: info@diagnovum.nl 

 
 
 
 

Geen reservelijsten meer bij Pitch & Putt ‘De Swing’  

Hoera! 25 februari was het eindelijk zover. De poorten gingen open en er 
mocht weer gespeeld worden door de SVR-leden, ook door Pitch & Puttclub 
‘De Swing’. Natuurlijk waren er beperkingen en moesten coronaregels strikt 
nageleefd worden. Zo mochten er slechts 18 personen aanwezig zijn. De 
belangstelling was echter groter, dus werd een reservelijst aangelegd. Per 
hole mochten er maximaal twee spelers zijn en dan was er nog de ander-
halvemeter afstandsregel. Geen stoelen om even te zitten en geen koffie of 
thee om de dorst te lessen. Dit was teleurstellend, de leden waren er hard 
aan toe om elkaar na zo’n lange tijd weer te zien en gezellig bij te praten.  
 

Gelukkig kwam op 16 maart het bericht dat per hole met vier personen  
gespeeld mocht worden. Er hoefde niet meer geloot te worden en de 
reservelijsten konden de prullenbak in. Vanaf 1 april mocht eindelijk weer 
koffie of thee geschonken worden. Als je geluk had kon je er zelfs, welis-
waar op een muurtje, even bij gaan zitten. 
 

Normaal wordt, bij de overgang naar de zomertijd, ook op andere dagen 
gespeeld, maar ook hier bleef corona de baas spelen. Pitch & Putten kan nu 
op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Daar hebben sommige leden 
wel moeite mee, maar over het algemeen kan iedereen zich vinden in de 
getroffen maatregelen. Er mag in ieder geval weer gespeeld worden. ‘De 
Swing’ hoopt het zomerseizoen feestelijker te kunnen afsluiten dan in 2020. 
 
 

 
Halt bij Buchenwald 

 

Op weg naar Praag 
rijden wij traag 

langs ‘beukenbos’ Buchenwald 
en houden daar lang halt 

een berg, een bos, een hek, een spoor 
gekrijs van gevangenen nog in het oor 

concentratie van afgezonderden 
en langzaam uitgehongerden 

door gedwongen gebeitel in de groeve 
waar de doden elkaar begroeven 
de ijzeren vechthond jaagt ze op 

Een geselpaal dient als strop 
waar ‘n stampende laars onder ‘n platte pet 

de schouw van de lijkoven open zet 
Nie wieder! Kom in ‘t reine! 

Kamp Buchenwald: Jedem das Seine 
 

Gedicht en kunstwerk: Jeanne van Leijsen 

https://www.star-shl.nl/patient/contact/
https://diagnovum.nl/contact
mailto:info@diagnovum.nl
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/pitch-and-putt
https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/pitch-and-putt


  

 

Apparatuur in goede handen bij Kees Bakker 

Kees Bakker wordt technisch beheerder 
 

Nu Joost Scheifes niet meer te pas en te onpas 
gebeld kan worden om een technische storing 
op te lossen, heeft het bestuur de nieuwe 
functie van technisch beheerder in het leven 
geroepen. Een taak die Kees Bakker op het lijf 
is geschreven. Hij is nu verantwoordelijk voor 
alle technische apparatuur die in het bezit is 
van SV-Rijen, zowel qua aanschaf, beheer als 
onderhoud. 
 

“Ik ben geboren op Hout, een dorpje in Zeeuws-Vlaanderen, dat bij 
Terneuzen ligt. Als kind had ik al veel last van mijn longen. Daarom ben ik 
vaak in de Klokkenberg opgenomen geweest. Soms wel zes weken achter 
elkaar.“, aldus Kees. Daar werkte ook een Rijense verpleegster, Jet. Op een 
goed moment klikte dat. In 1973 besloten ze te trouwen en gingen ze 
wonen in Terneuzen. In 1980 verhuisden ze naar Brabant . Sinds 1987 
streken ze neer in Rijen, het geboortedorp van Jet. 
 

“Als werktuigbouwkundige was ik werkzaam als technisch inspecteur en ik 
moest onder andere booreilanden inspecteren. Maar ook de inspectie van 
grote installaties in de attractiebranche behoorde tot mijn werkterrein.” 
Zijn beroep bracht hem de hele wereld over. Kees bezocht voor zijn werk 
beurzen en congressen in de meest aantrekkelijke metropolen. Vooral aan 
Orlando bewaren zijn vrouw en hij mooie herinneringen. Vaak gingen dan 
een of meer van haar zussen mee, terwijl Kees bezig was met zaken doen. 
“We hopen dit jaar daar samen weer naar toe te kunnen, als het corona-
virus geen roet meer in het eten gooit. Dat wordt dan wel een van onze 
laatste reizen, want het wordt te vermoeiend. Maar mijn leven lang heb ik 
altijd weer die hunkering naar het zilte water van de Schelde en de zee 
gehouden. Daar blijven we toch altijd weer naar toe trekken.” 
Jet en Kees hebben een zoon, die in de voetsporen van zijn vader is ge-
treden en een dochter, die in Rijen een praktijk voor mondhygiëne heeft. 
 

In 2019 werden Kees en Jet lid van de SVR. Kees herinnert zich zijn eerste 
bezoek aan het Digitaal Café. “Daar trof ik Cees Bakker (geen familie) en 
Joost Scheifes aan, die de bezoekers uitleg probeerden te geven over 
Android en Apple. Tegenwoordig ben ik ook vaste begeleider bij het 
Digitaal Café. Cees weet veel over Android, ik meer van Apple. Mensen, 
die vastlopen met een van de systemen, kunnen wij weer vooruit helpen.” 
 

De technische apparatuur van SV-Rijen is bij Kees Bakker, met zijn uit-
gebreide technische achtergrond en kennis, in goede handen. Hiermee 
heeft ook de Communicatiegroep er weer een nieuw groepslid bij. 
 

REACTIES VAN LEDEN OP VACCINEREN 
 

We vroegen aan onze leden hoe zij de vaccinatieprocedure tot nu toe 
hebben ervaren. We kregen talloze reacties. De ervaringen varieerden van 
‘totaal probleemloos’ tot ‘onvoorstelbaar hopeloos’. Vooral de 80-plus-
sers, de groep die het eerst voor vaccinatie aan de beurt was, moesten 
lang wachten. Ze stonden gemiddeld drie kwartier bij de afsprakenlijn in 
de wacht en konden pas een maand later hun eerste prik halen. Vaak ook 
nog ver weg, zoals in Dordrecht, Bergen op Zoom, Gorinchem of Den 
Bosch, want in de buurt was geen plaats. Die groep heeft inmiddels ook al 
de tweede vaccinatie gehad. De 60- tot 64-jarigen werden gebeld door de 
huisarts en zijn half mei toe aan de tweede prik. Rest nog de grote groep 
65- tot 79-jarigen. Die kunnen nu wel dichtbij huis terecht en een afspraak 
maken lukt steeds sneller. De meesten zijn erg blij met de vaccinatie. 

 
 
 
 
 

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 volgende SVR-Nieuwsbrief kun  
je tot 6 mei 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. 

 

Voorjaarswandeling 
13 mei gaat door!  

Frans Jonkers en Willem Post zijn 
onze gidsen tijdens de jaarlijkse 
lentewandeling. Wil jij ook mee? 
Dan ben je bij deze van harte uit-
genodigd om donderdag 13 mei 
(Hemelvaartsdag) naar de start bij 
De Leemput te komen. 
De wandelaars vertrekken om  
9.30 uur en lopen ongeveer 2 uur. 
Vooraf inschrijven is niet nodig.  

https://www.sv-rijen.nl/activiteiten/activiteiten-groepen/digitaal-cafe
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/agenda/voorjaarswandeling-gaat-door

