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Nieuwsbrief augustus/september 2021  
 

 

 
Overleden in de afgelopen periode  
  
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van een van onze leden, te weten 
• mevrouw Fien van den Abbeelen - Schellekens op 10 augustus 2021 op 77-jarige 

leeftijd   
 
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies. 
 
 

Belangrijk   
➢ vrijwilligersmiddag september 2021 
➢ samen-uit-eten woensdag 20 oktober 2021 
➢ vooraankondiging Kunstveiling en Kerstbijeenkomst 
 
 

OPROEP → meld u aan als bezorger van magazine ONS en onze nieuwsbrief   
Maandelijks (11 keer per jaar) krijgt u magazine ONS en onze lokale nieuwsbrief. Dit gebeurt 
niet vanzelf, deze worden door een van onze bezorgers bij u thuis bezorgd. Ter voorkoming 
dat bezorgers meerdere routes moeten lopen, willen wij graag het team uitbreiden. 
Wandelt of fietst u graag → misschien wilt u dit dan één keer per maand combineren met de 
bezorging. De meeste leden wonen in het dorp, maar we hebben ook leden in het buiten-
gebied en in Goirle; u ziet er zijn mogelijkheden te over. 
Onze ledenadministrateur/coördinator maakt de bezorgroutes en als er meerdere aanmel-
dingen zijn – geen probleem - dan worden de routes aangepast. 

Wilt u informatie neem dan contact op met Martin Brouwers, telefoon 013 518 1913 
Dus schroom niet en meld u nu aan; dit kan bij Martin Brouwers of stuur een mailtje naar het  

secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl   
 

Verenigingskrant Goirles Belang – SB- Riel zoekt versterking!!!!!  
Begin september 2021 wordt door Uitgeverij Em de Jong de Verenigingskrant bijgesloten bij 
Goirles Belang. Hierin staat een presentatie van SB-Riel; voor de inhoud verwijzen wij naar 
de Verenigingskrant. 
In het artikel kunt u lezen dat wij op zoek zijn naar versterking, zowel voor bestuur, werk-
groepen als voor de activiteiten. Ook zoeken wij een webmaster die onze eigen website up-
to-date houdt. 
Bij de eerstkomende jaarvergadering in april 2022 treden enkele bestuursleden af. Om de 
continuïteit te waarborgen zijn wij nu al naarstig op zoek naar vervangers, zodat het voort-
bestaan van onze vereniging niet in gevaar komt. Wilt u informatie en/of heeft u interesse 

meld u bij het secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl 
Kent of weet u iemand die interesse heeft in een bestuursfunctie of die als vrijwilliger onze 
vereniging wil ondersteunen – laat hem/haar weten dat wij op zoek zijn naar versterking.  
U mag ook de naam en gegevens van betrokkene(n) aan ons doorgeven, zodat wij hem/haar 
kunnen benaderen  -  dank voor uw medewerking 
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Rabobank Club Support 2021  
Jaarlijks organiseert de Rabobank – meestal na de zomerperiode - de actie Club Support. 
Leden van de Rabobank mogen een stem uitbrengen op een van de deelnemende 
organisaties. Elke stem levert geld op voor de desbetreffende organisatie  -  dus LAAT UW 
STEM NIET VERLOREN GAAN 
Bent u lid van Rabobank, dan ontvangt u te zijner tijd informatie. 
 
 

Wat is er te doen de komende periode   
 

• HERINNERING - Informatiebijeenkomst wandelvoetbal  
VV Riel (Voetbalvereniging Riel) en SB-Riel organiseren in september 2021 een infor-
matie-bijeenkomst over wandelvoetbal. U bent hiervoor van harte uitgenodigd; informatie 
over datum, tijdstip, etc. leest u in Goirles Belang. 

 

• HERINNERING - Lezing “Veroudering – iedereen wordt ouder, maar de 
manier waarop is per persoon verschillend” – maandag 13 september 2021 
om 19.30 uur   
Op bovengenoemde datum geeft Prof. dr. Andrea Maier - specialist op het gebied van 
veroudering - een lezing in Theaters Tilburg.  

Op https://www.theaterstilburg.nl/evenementen/36883/science-cafe-tilburg-
xl-met-prof-andrea-maier vindt u meer informatie. U kunt maximaal 2 kaartjes 

bestellen met kortingscode “science21” tegen een gereduceerd tarief; u betaalt dan     
€ 7,50 in plaats van de normale prijs van € 12,50 
 

• Vrijwilligersmiddag 2021  
In september organiseren wij weer de dank-je-wel activiteit voor onze vrijwilligers om hen 
te bedanken voor alles wat zij het afgelopen jaar voor SB-Riel hebben gedaan – uiteraard 
op voorwaarde dat er geen beperkingen rondom corona zijn. 
Momenteel zetten wij de laatste puntjes op de “i” voor het programma en de uitnodiging. 
Daarna krijgen alle vrijwilligers – uiterlijk 02 september 2021 - per mail of via de 
brievenbus de uitnodiging met nadere informatie.  
Bent u vrijwilliger en heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met het 

secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl of telefonisch 013 518 1600 
 

• HERINNERING -  Scootmobieldag 2021 
23 september 2021 wordt deze dag georganiseerd; u krijgt informatie over o.a. verkeers-
regels, tips en instructies voor voertuigbeheersing, etc. etc. Voor verdere informatie over 
tijdstip, inschrijven/aanmelden etc. verwijzen wij naar Goirles Belang. U kunt ook contact 

opnemen met Ingrid Muijs/Prisca Pigmans – telefonisch via 013 534 9191 of per mail 

via infogoirle@contourdetwern.nl 
 

• Samen-uit-eten woensdag 20 oktober 2021  
We willen - als het enigszins kan en mag - (alles hangt af van de op dat moment gelden-
de corona-maatregelen) op woensdag 20 oktober 2021 weer gezellig samen uit eten. 
Deze keer bij Eetcafé D’n Brooy  Chaamseweg 21 in Gilze. 
Vanaf 18.00 uur serveren zij een heerlijk drie-gangen-diner; u heeft de keuze uit vlees of 
vis. Alle drankjes zijn voor eigen rekening - ook de thee of koffie na. 
 

https://www.theaterstilburg.nl/evenementen/36883/science-cafe-tilburg-xl-met-prof-andrea-maier
https://www.theaterstilburg.nl/evenementen/36883/science-cafe-tilburg-xl-met-prof-andrea-maier
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Aanmelden kan tot en met vrijdag 15 oktober 2021 bij Ton van der Poel via e-mail 

werkgroeproc@sb-riel.nl of telefonisch 013 518 2379  en bij Theo Smulders via     

e-mail theosmulders@ziggo.nl of telefonisch 013 518 1617  

Tevens een bedrag van € 20,- per persoon overmaken op bankrekeningnummer  

NL 43 RABO 01023 39228 t.n.v.  Senioren Belangen Riel onder vermelding van 
Samen uit eten en uw naam/namen. 
 
Wilt u graag mee, maar heeft u geen vervoer, neem dan contact op met Theo Smulders, 

telefoon 013 518 1617; wij zorgen ervoor dat u dan ook gezellig SAMEN MEE UIT 
ETEN kunt. 
 

• Vooraankondigingen   
We staan er positief in en gaan ervan uit dat er komende maanden echt weer iets  
– zonder beperkingen - georganiseerd kan en mag worden. Dus reserveer uw agenda als 
u er bij wilt zijn voor onderstaande activiteiten 

➢ Kunstveiling – weekend van 20/21 november 2021  
➢ Kerstbijeenkomst  – zaterdag 18 december 2021 

Als er tegen die tijd (nog) beperkingen zijn, dan kan het zijn dat wij genoemde activiteiten 
NIET laten doorgaan. Voor een ieders gezondheid zijn wij van mening dat alle lichten “op 
groen” moeten staan. Wij houden u via de komende nieuwsbrieven op de hoogte 
 
 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
 

• Maand agenda   
Bingo →  2e vrijdag van de maand – 10 september 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   
Tijdens openingstijden van de Leybron kunt u vrij gebruik maken van de boekenkast/ 
bibliotheek. 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.   
Uiteraard gelden – zolang deze van kracht zijn - de richtlijnen rondom corona - dus 
slechts één persoon gelijktijdig bij de boekenkast en houdt 1,5 meter afstand.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:werkgroeproc@sb-riel.nl
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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 KBO-
Brabant, 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 27 september 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. 
 
 
 


