Senioren Belangen Riel

www.sb-riel.nl

aangesloten bij KBO-Brabant

Nieuwsbrief maart 2020
Overleden in de afgelopen periode
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van drie van onze leden, te weten
• mevrouw Annie van Diessen - Vaes op 30 januari 2020 op 95-jarige leeftijd
• mevrouw Sandra Sadhoe op 14 februari 2020 op 74-jarige leeftijd
• mevrouw Dyonne Staps - van den Hout op 16 februari 2020 op 79-jarige leeftijd
Wij wensen de familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies.

Jubileum-activiteiten
•

we begonnen ons jubileumjaar met het koersbal toernooi op vrijdag 07 februari 2020.
Verder in deze nieuwsbrief een kort verslag

•

de volgende activiteit is de gezinswandeling - zaterdag 28 maart 2020
Informatie onder het hoofdstuk “wat er te doen is komende periode”.

•

in april is in het weekend van 18/19 april 2020 de kunstveiling - een aantal Rielse
kunstenaars stellen hun werken tentoon. Komt dat zien !!!! – we bevelen u deze veiling
van harte aan. Dit is úw kans om in het bezit te komen van een werk van een Rielse
kunstenaar - dus reserveer uw agenda. Volgende nieuwsbrief meer hierover!!

•

Mei staat geheel in het teken van Meer Bewegen voor Ouderen (ouderengym –
workshop met Olga Commandeur en yoga.) Verder vindt in mei het jeu de boules
toernooi plaats. Uiteraard informeren wij u in de volgende nieuwsbrief

•

er zijn nog posters beschikbaar als u mee wilt helpen onze activiteiten onder de aandacht
te brengen. Neem contact op met een van de bestuursleden en wij zorgen dat u de
poster(s) ontvangt

Belangrijk
➢ Jubileum (gezins-)wandeling zaterdag 28 maart 2020
➢ ALV donderdag 23 april 2020

Wat er te doen is de komende periode
•

Jubileum (gezins-)wandeling zaterdag 28 maart 2020
Maart staat in het teken van de (GEZINS-)WANDELING.
Wandelen is een activiteit die door jong en oud beoefend kan worden en tot op late
leeftijd. Zaterdag 28 maart organiseren we een wandel dag; iedereen mag meewandelen.
Vertel het ook aan uw kinderen en kleinkinderen en laten we er met z’n allen een heel
gezellige dag van maken.
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Er worden drie verschillende tochten uitgezet van 5 – 10 en 20 km – allemaal goed
bewegwijzerd en met stops onderweg; start/vertrek vanaf Leybron of Dorpsplein in Riel
Met de organisatie zijn we nog druk bezig en we hebben nog enkele leuke dingen in
petto. In de uitgave van Goirles Belang van 18 en 25 maart vertellen wij u meer over het
programma, hoe laat u kunt vertrekken etc. etc. Uiteraard komt het programma ook op
onze website www.sb-riel.nl en onze facebook pagina
Iedereen – leden - niet-leden – familieleden – mag meelopen; een leuke manier om te
zien hoe mooi het is in de omgeving van Riel.
Veel wandelplezier en deelname is gratis!!!!!!!!!!!!!!!!

DUS → HOUD ZATERDAG 28 MAART 2020 VRIJ EN VERTEL HET DOOR !!!!
•

Algemene leden-/jaarvergadering
De algemene leden-/jaarvergadering is donderdag 23 april 2020.
Ter voorbereiding op de vergadering krijgt u in april het jaaroverzicht met een terugblik op
de activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Het voor u bekende jaarboekje maakt plaats voor het jaaroverzicht. De opzet is hetzelfde
als de nieuwsbrief.
Heeft u interesse in een bestuursfunctie → meldt u bij een van de bestuursleden of stuur
een mailtje naar het secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl
Tot twee weken vóór de ALV kunt u zich aanmelden. Wij leggen uw kandidatuur dan voor
in de vergadering
Na afloop van de vergadering kunt u genieten van een toneelstuk (van regisseur Ad
Timmermans) wat wij van harte bij u aanbevelen.
Wij rekenen op een grote opkomst en hopen u allen te mogen begroeten op de ALV in
ons jubileumjaar. Om een indicatie te krijgen van het aantal aanwezigen vragen wij u het
aanmeldformulier uiterlijk woensdag 15 april 2020 in te leveren bij een van de
bestuursleden. U kunt zich ook per mail aanmelden via secretariaat@sb-riel.nl of
telefonisch bij het secretariaat 013 518 1600

Wat er de afgelopen periode gebeurde
•

Kunstkring
Februari stond in het teken van de film. In januari kregen we al een voorproefje van wat
allemaal bij het maken van film een rol speelt. In februari hoorden we hoe een film door
een regisseur en zijn team wordt gemaakt. Hierover gaf een filmdeskundige en docent
aan de filmacademie in Amsterdam enkele duidelijke voorbeelden. Hij legde ons uit wat
er allemaal bij komt kijken om een film te regisseren. De laatste bijeenkomst in februari
gaat over de rol van acteurs in film en theater.
Wilt u meer weten of heeft u interesse om lid te worden van de Kunstkring neem dan
contact met het secretariaat via 013 518 1600 of via secretariaat@sb-riel.nl
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•

Jubileum koersbal toernooi
Zo’n 35 gasten togen naar de Leybron voor het koersbal toernooi.
Na het woord van welkom door de voorzitter en tekst en uitleg door 2 ervaren spelers uit
Gilze gingen we aan de slag.
Koersbal wordt gespeeld met vier spelers per ronde. Twee aan twee vormen zij een
koppel en natuurlijk is het de bedoeling meer punten te behalen dan de tegenstanders.
Na afloop werden de punten geteld en kregen de winnaars van de eerste, tweede en
derde plaats een prijsje. De deskundigen uit Gilze en de contactpersoon – die alles had
georganiseerd – kregen resp. een attentie en een bloemetje.
In de pauze was er koffie/thee met iets lekkers en na afloop werd er - onder het genot
van een drankje en een hapje - nog nagepraat en de ervaringen uitgewisseld.
Een geslaagde start van ons jubileumjaar. Foto’s van de gezellig middag kunt u vinden
op onze website www.sb-riel.nl of onze facebook pagina

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie
•

Agenda deze maand
De activiteiten vinden plaats in de Leybron, het Dorpsplein of de jeu de boules baan
achter het Dorpsplein aan de Oude Tilburgsebaan
Bingo → 2e vrijdag van de maand – deze maand 13 maart om 14.00 uur
Fietsen → elke woensdag – vertrek 13.00 uur va Dorpsplein
Jeu de boules → donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan
Kaarten en spelletjes → maandagmiddag vanaf 13.30 uur
Koersbal → vrijdagmiddag behalve 2e vrijdag om 14.00 uur.
Schilderen/tekenen → maandagavond van 19.30 – 22.00 uur
Seniorengym → maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur
Wandelen → elke woensdag - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron.
JUBILEUM – WANDELTOCHT ZATERDAG 28 MAART 2020 – zie elders in deze
nieuwsbrief
Yoga → dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur

•

Boekenkast Leybron
In de Leybron staat een boekenkast waar u vrij gebruik van mag maken.
U mag dus een of meerdere boek(en) meenemen om te lezen en daarna weer terugbrengen. Heeft u thuis nog boeken die u al heeft gelezen, dan kunt u ze aanbieden voor
de vrije boekenkast. De boeken staan op alfabetische volgorde op schrijversnaam.
Tijdens openingstijden van de Leybron kunt u een boek halen of (terug-)brengen.

Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?
•

Spreekuur SB-Riel – dus heeft u een vraag ……
Heeft u een vraag op het gebied van ICT (tablet, etc.) of een andere vraag voor (een van)
de bestuursleden kom dan naar de Leybron. Wij hebben deze maand overleg – en dus
ook spreekuur - donderdag 19 maart 2020 van 10.30 – 12.00 uur.
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•

Cliëntondersteuners
Wilt u hulp bij uw gesprekken met ’t Loket over huishoudelijke hulp of andere zaken
binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), dan adviseren wij u dringend
contact op te nemen met het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl of telefonisch
013 518 1600. Wij verwijzen u door naar de Cliëntondersteuners van het team KBOGoirle en SB-Riel.

•

Dorpscollectief Riel (DCR)
Voor andere hulpvragen kunt u telefonisch contact opnemen met Dorpscollectief Riel via

06 386 92845

Wilt u meer informatie → bezoek dan onze website www.sb-riel.nl
Hier vindt u ook deze Nieuwsbrief; de laatste informatie; de contactpersonen voor de diverse
activiteiten en de gegevens van het bestuur.
Like en volg ons ook op Facebook

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 06 april 2020
Copy aanleveren tot uiterlijk 2 weken vóór verschijningsdatum bij het secretariaat via

secretariaat@sb-riel.nl

Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten
deze niet of slechts deels te plaatsen.
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