Senioren Belangen Riel

www.sb-riel.nl

aangesloten bij KBO-Brabant

Nieuwsbrief juli/augustus 2021
Overleden in de afgelopen periode
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van een van onze leden, te weten
• mevrouw Joke Ketelaars – van Dun op 04 juni 2021 op 84-jarige leeftijd
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies.

Belangrijk
➢ wandelvoetbal – informatiebijeenkomst eerste week september
➢ lezing door Prof. dr. Andrea Maier over veroudering maandag 13 september 2021
om 19.30 uur in Theaters Tilburg
➢ scootmobiel dag donderdag 23 september 2021
➢ samen-uit-eten woensdag 20 oktober 2021

Algemeen
Het lijkt af en toe wel alsof er geen einde aan komt; zijn er eindelijk versoepelingen, vliegen
de besmettingscijfers weer omhoog. Gelukkig zijn de ouderen vrijwel allemaal afdoende
gevaccineerd en lopen niet meer zoveel risico. Voor jongeren ligt dat wel anders, ook al
lijken de gevolgen voor deze groep niet al te ernstig.
Hopelijk kunnen we voort met de plannen om terug te gaan naar normaal.

Biljarten voor senioren in de Leybron in Riel
Biljartvereniging “De Leybron” biljart in Cultureel-centrum De Leybron, Dorpsplein 20 te Riel
De vereniging telt ongeveer 20 senior-leden, die wekelijks 3 middagen in de gelegenheid zijn
- op twee biljarttafels - te biljarten.
Verder spelen we in twee verschillende competities, nl. de Regiocompetitie waarin de omliggende dorpen meedoen en de Hart van Brabant (HvB) Senioren-competitie spelende in
Tilburg en omstreken.
Nu verschillende van onze leden - door problemen met hun gezondheid - zijn gestopt, zijn wij
op zoek naar aanvulling met nieuw bloed speciaal voor de instandhouding van het 2e team in
competitie HvB. De thuiswedstrijden HvB zijn op maandagmiddag en uitwedstrijden op
wisselende dagen. De Regiocompetitie speelt alleen op dinsdagmiddag; vrijdagmiddag is het
voor al onze leden vrij biljarten
Als club zijn we ook op zoek naar een nieuwe voorzitter, voor wie affiniteit met de biljartsport
een vereiste is. Ben je geïnteresseerd dan kun je contact opnemen met secretaris
Theo Baan telefonisch 06 402 39755 - email theobaan@hetnet.nl of penningmeester
Toon Schellekens telefonisch 013 518 1449 - email liatoonschel@gmail.com
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Wat is er te doen de komende periode
•

Informatiebijeenkomst wandelvoetbal – eerste week september
VV Riel (Voerbalvereniging Riel) en SB-Riel (Senioren Belangen Riel) organiseren in de
eerste week van september 2021 een informatiebijeenkomst over wandelvoetbal; u bent
hiervoor van harte uitgenodigd.
Wandelvoetbal is een variant van voetbal waarbij de regels aangepast zijn aan de doelgroep van senioren. De meest opvallende regel daarbij is dat het verboden is om te
rennen; op deze manier kunt u op een aangename en verantwoorde manier toch een
teamsport beoefenen.
Tijdstip en verdere informatie leest u te zijner tijd in Goirles Belang

•

Lezing “Veroudering – iedereen wordt ouder, maar de manier waarop is per
persoon verschillend” in Theaters Tilburg – maandag 13 september 2021
om 19.30 uur
Maandag 13 september viert Science Café Tilburg zijn 15e verjaardag met een bijzonder
evenement in Theaters Tilburg. Gastspreker is Prof. dr. Andrea Maier - specialist op het
gebied van veroudering - o.a. bekend van de Masterclass over dit onderwerp bij Omroep
Max. Prof. dr. Andrea Maier is internist en hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Universiteit van Melbourne en Nationale Universiteit Singapore, waar
zij co-directeur van het Centre for Healthy Longevity is. Ze onderzoekt veroudering van
cellen en werkt aan de ontwikkeling van medicijnen tegen veroudering in mensen.
13 september 2021 vertelt ze meer over de ongekende toekomst van ons lichaam.
De lezing wordt muzikaal omlijst door een bruisend optreden van het Regionaal Senioren
Orkest Midden-Brabant, met een bijzondere cross-over met Hilvarenbeekse artiest
Lennart “Wiwa” Lenaerts.
Op https://www.theaterstilburg.nl/evenementen/36883/science-cafe-tilburgxl-met-prof-andrea-maier vindt u meer informatie.
Bij bestelling van kaartjes krijgt u (als lid van SB-Riel) € 5,- korting op de normale
toegangsprijs van € 12,50, mits u gebruik maakt van de kortingscode “science21”
U betaalt dus € 7,50 per toegangskaart en kunt maximaal 2 kaartjes bestellen

•

Vooraankondiging - Scootmobieldag donderdag 23 september 2021 → een
leerzame dag voor scootmobiel- en elektrische rolstoel gebruikers uit Goirle
en Riel
Het is zeer belangrijk dat u als verkeersdeelnemer voldoende kennis opdoet van de
verkeersregels, tips en instructies voor voertuigbeheersing en technische informatie krijgt
over uw voertuig. Dit zowel in uw eigen belang als dat van de medeweggebruikers.
Daarom zijn wij zeer content met deze dag donderdag 23 september 2021; noteer deze
datum alvast in uw agenda.
Informatie over inschrijven volgt; voor meer informatie – neem contact op met
Ingrid Muijs of Prisca Pigmans – telefonisch 013 534 9191 of per mail

infogoirle@contourdetwern.nl
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•

Vooraankondiging → Samen-uit-eten woensdag 20 oktober 2021
Als de versoepelingen van kracht blijven, het is toegestaan EN verantwoord dan kunnen
we weer samen-uit-eten. Wij hebben woensdag 20 oktober 2021 gepland, dus wilt u erbij
zijn – noteer de datum in uw agenda.
In een van de volgende nieuwsbrieven krijgt u verdere informatie; nogmaals als er
wijzigingen komen in de regels rondom corona, kan het zijn dat het etentje NIET kan
doorgaan.

Wat er de afgelopen periode gebeurde
Overleg met wethouder
Vanwege corona vond er afgelopen jaar één keer digitaal overleg plaats met de wethouder.
Omdat er sinds begin juni 2021 enkele versoepelingen waren kon 14 juni 2021 een fysiek
overleg plaatsvinden tussen mw. Immink – wethouder gemeente Goirle; voorzitter en
secretaris van KBO-Goirle en van SB-Riel.
Omdat het langere tijd was geleden dat we overleg hadden, wisselden wij informatie uit over
eventuele obstakels waar wij mee werden geconfronteerd tijdens de afgelopen coronaperiode. Ook over de opstart van diverse activiteiten informeerden wij de wethouder.
Ter sprake kwamen o.a. de onveilige situatie – met name voor fietsers – in de Dorpstraat;
het probleem is bekend, maar er is (jammer genoeg) nog geen oplossing
Binnen de gemeente is een werkgroep DVG (Dementie Vriendelijke Gemeente) opgericht.
De werkgroep zoekt nog versterking → dus heeft u interesse/belangstelling geef het door
aan het secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl
Wij geven uw gegevens door aan de betreffende ambtenaar bij de gemeente.

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie
We mogen weer!!!!!!!!!!!
Vanaf mei/juni 2021 zijn weer enkele versoepelingen van kracht geworden en laten we
hopen dat deze van kracht blijven en niet weer (gedeeltelijk) worden teruggedraaid.
De Leybron is weer open (op afspraak); dat betekent dat een aantal van onze activiteiten
weer zijn of worden opgestart, uiteraard met inachtneming van de regels die (nog) van
toepassing zijn.
Inmiddels is Seniorengym op maandagmorgen begonnen; yoga lessen zijn vanaf dinsdag 20
juli 2021 begonnen en vrijdagmiddag wordt er weer enthousiast bingo en koersbal gespeeld.
Dus dit is úw kans om bijvoorbeeld deel te nemen aan seniorengym → wilt u meedoen kom
maandagmorgen naar de Leybron of neem contact op met contactpersoon Toon Schellekens
– telefoon 013 518 1449
De yogalessen zitten vol - maar heeft u interesse - neem contact op met docente Anne van
der Linden – telefoon 013 518 1729 of contactpersoon Lia Krijnen – telefoon 013 518 1725
Wilt u meedoen met bingo of koersbal – u hoeft niet aan te melden en bent van harte welkom
vrijdag om 14.00 uur in de Leybron.
Fietsen, jeu de boules en wandelen is ook weer gestart → ook hier bent u van harte welkom;
verdere informatie zie schema hieronder.
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•

Maand agenda
Bingo → 2e vrijdag van de maand – 13 augustus om 14.00 uur
Fietsen → elke woensdag – vertrek 13.00 uur vanaf Dorpsplein
Jeu de boules → donderdag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan
Koersbal → vrijdag behalve 2e vrijdag om 14.00 uur
Seniorengym → maandag van 10.00 – 11.00 uur
Wandelen → elke woensdag - vertrek 09.30 uur bij de Leybron
Yoga → dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur

•

Boekenkast/Bibliotheek Leybron
U mag vrij gebruik maken van de boeken in de boekenkast/bibliotheek in de Leybron; u
mag een/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
boekenkast/bibliotheek; de boeken staan op alfabetische volgorde op schrijversnaam.
Tijdens openingstijden van de Leybron kunt u een boek halen of (terug-)brengen.
Uiteraard gelden – zolang deze van kracht zijn - de richtlijnen rondom het coronavirus dus slechts één persoon gelijktijdig bij de boekenkast en houdt 1,5 meter afstand.

Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?
•

Cliëntondersteuners
Heeft u hulp nodig en wilt u daarvoor een aanvraag indienen op grond van de Wmo (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning), dan adviseren wij u gebruik te maken van de diensten
van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner is speciaal opgeleid door KBOBrabant, zodat uw aanvraag de meeste kans van slagen heeft.
Voor informatie stuur een mailtje naar secretariaat@sb-riel.nl of bel 013 518 1600

•

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 gegevens van het bestuur.
Like en volg ons ook op Facebook

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 23 augustus 2021
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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