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Nieuwsbrief oktober/november 2021
Overleden in de afgelopen periode
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van een van onze leden, te weten
• mevrouw Ria van Gulik – Bertens op 17 september 2021 op 79-jarige leeftijd
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies.
In Memoriam Ria van Gulik – Bertens
Ria heeft diverse werkzaamheden voor onze vereniging uitgevoerd.
Zij is o.a. lid geweest van toenmalige activiteitencommissie (voorloper van de huidige Werkgroep ROC) en zat in de feestcommissie voor de voorbereidingen van het 50-jarig jubileum
van toen nog KBO afdeling Riel.
Ria heeft ook enkele jaren onze website beheerd en het initiatief genomen voor de boekenkast/bibliotheek bij de Leybron. Samen met haar man Ton heeft zij er voor gezorgd dat alle
boeken netjes op volgorde in de kast stonden, etc., etc. Vele lezers maken op dit moment
gebruik van dit initiatief van Ria.
Wij zijn Ria heeft veel dank verschuldigd en wensen Ton, kinderen, kleinkinderen en verdere
familie heel veel sterkte met dit grote verlies

Bridgen in Riel
Speciaal voor inwoners van Riel en Goirle is Bridge Club Riel (BC Riel) 04 oktober 2021
gestart met een bridgecursus voor beginners. Wellicht heeft u het artikel hierover in Goirles
Belang van medio september gezien.
Heeft u dit gemist, maar heeft u vragen en/of interesse – neem dan contact op met de
voorzitter van BC Riel, de heer Jack Koenen via 013 518 1927 om af te stemmen wat de
mogelijkheden zijn.

Oproep voetbalvereniging Riel
Van onze Rielse voetbalvereniging kregen we de vraag om onderstaande oproep in onze
nieuwsbrief op te nemen - en als echte Rielse mensen onder elkaar doen we dat natuurlijk.

Sportparkdienst op de zaterdag
De voetbalclub is op zoek naar iemand die op zaterdag sportparkdienst wil doen. Mag ook in
duo-vorm: 1 persoon ochtend - andere persoon middag. En dan b.v. om de week ruilen.
Allemaal bespreekbaar - wat houdt dat in?
➢ aanwezig vanaf 09.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur
➢ kleedkamers wijzen aan teams (schema wordt om 09.00 uur uitgereikt; materialen
liggen ook al klaar)
➢ na iedere wedstrijd kan ranja in kleedkamers plaatsen
➢ tussentijds en na afloop kleedkamers vegen
➢ zwaartepunt ligt op de ochtend tot ongeveer 12.00 uur
➢ wat verder kan voorkomen aan kleine dingen
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➢ er is altijd een verantwoordelijk bestuurslid bekend en bereikbaar
➢ en er staat een kleine vergoeding tegenover
Wilt u verdere informatie en/of uzelf aanmelden – mail dan naar info@vvriel.nl

Opstapbus Goirle-Riel
Om de eenzaamheid te parkeren, mooie herinneringen te maken en de zelfredzaamheid te
verhogen is de Stichting Opstapbus Goirle-Riel vanaf 07 oktober 2021 actief.
U kunt – samen met anderen – met de Opstapbus diverse uitstapjes maken.
Wilt u meer informatie schrijf u dan in – dit kan elke donderdagochtend van 10.00 – 12.00
uur telefonisch via 06 387 89271. U ontvangt daarna de introductiebrief met alle benodigde
informatie en het programma van de volgende maand.
U kunt ook een kijkje nemen op de website www.opstapbusgoirleriel.nl of een mailtje
sturen naar opstapbusgoirleriel@gmail.com

Belangrijk
➢ informatiebijeenkomst wandelvoetbal donderdag 11 november 2021
➢ Kunstveiling in weekend 20/21 november 2021
➢ Kerstbijeenkomst zaterdag 18 december 2021

Algemeen
•

•

Wij vragen u nogmaals met klem bij elke activiteit uw eigen verantwoordelijkheid
te nemen. Dus → bent u niet volledig gevaccineerd (dit is úw eigen keuze) of bent
u verkouden, grieperig, etc. → niet deelnemen aan activiteiten!!!!!
Ook raden wij u aan – zolang de regels van toepassing zijn - vooral voor binnenactiviteiten, maar ook buiten - een vaccinatiebewijs (QR-code) bij de hand te
hebben om problemen bij de toegang te voorkomen.
In de categorie bijzonder en toch helaas is vermeldenswaardig dat het eerste
Samen uit eten van dit jaar zodanig volgeboekt is (met zoveel waren we nog
nooit!!!) dat we een aantal leden helaas hebben moeten melden dat er geen
plaats meer is. 53 plaatsen bleek het absolute maximum te zijn bij Eetcafé
D’n Brooy in Gilze. Wij betreuren dit natuurlijk en zullen volgende keer voor nog
meer plaatsen kiezen......

Vacatures bestuur – contactpersoon fietsen en lid kascontrolecommissie
In de vorige nieuwsbrieven heeft u al gelezen dat het bestuur – voor de continuïteit van de
vereniging - naarstig op zoek is naar kandidaten voor een bestuursfunctie.
Het lijkt allemaal nog ver weg, maar de tijd gaat zo snel en tijdens de ALV 2022 zijn
secretaris en penningmeester aftredend en NIET herkiesbaar.
Wij konden u al berichten dat wij een kandidaat voorzitter – de heer René Mathijssen hebben gevonden; René draait nu al mee in het bestuur en wordt in de ALV april 2022
formeel voorgedragen.
➢ heeft u belangstelling/interesse in een bestuursfunctie → meldt u bij een van de
bestuursleden. Wilt u (meer) informatie over wat een en ander inhoudt neem dan contact
op voorzitter Frans van Dongen via voorzitter@sb-riel.nl of 013 518 1391;
secretaris Jenny Mulders via secretariaat@sb-riel.nl of 013 518 1600 of penningmeester Carool Kennes via penningmeester@sb-riel.nl of 013 518 1811
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➢ woensdagmiddag wordt er door een aantal leden wekelijks – bij goed weer – gefietst;
vertrek 13.00 uur vanaf het Dorpsplein - iedereen mag meefietsen.
Contactpersoon – Han Wouters – heeft te kennen geen contact-/aanspreekpersoon meer
te willen zijn. Wij respecteren uiteraard de keuze van Han en danken haar voor haar
jarenlange inzet om elke week een leuke fietstocht te bedenken en zelfs enkele jaren een
meerdaagse trip. Wie neemt het stokje van Han over??? - stuur een mailtje naar het
secretariaat om u aan te melden.
➢ ook als u zich voor een andere activiteit wilt inzetten, bijv. als bezorger van magazine
ONS en nieuwsbrieven – meldt u aan via secretariaat@sb-riel.nl
➢ zoals u weet “controleren” twee leden (die in de kascontrolecommissie zitting hebben) de
financiën over 2021 die door de penningmeester worden gepresenteerd tijdens de ALV in
april 2022. Afgelopen april is een van de twee leden afgetreden, daarom zoeken wij een
nieuw lid voor de kascontrolecommissie Iets voor u?? → stuur een mailtje naar het
secretariaat – mailadres zie hierboven

Wat is er te doen de komende periode
•

Wandelvoetbal in Riel - info avond donderdag 11 november 2021
We mogen weer wat meer - en we gaan ook wat meer doen!!
Samen met voetbalvereniging VV Riel starten we met wandelvoetbal voor 50 plussers.
Een initiatief dat we van harte ondersteunen; in diverse plaatsen wordt het al gespeeld.
Wat mag bij dit voetbal wel/niet - een korte opsomming:
➢ geen slidings
➢ niet boven heuphoogte
➢ twee teams van 5 – 9 spelers
➢ speelduur = blokken van 15 minuten (drie/vier blokken)
➢ geen keeper
➢ veld van 40 x 25 meter (Meer info: wandelvoetbal via Wikipedia).
Tijdstip van 10.30 uur - 11.30 uur op een …………………. ochtend (wordt nog ingevuld).
Iedereen die (n)ooit gevoetbald heeft mag meedoen; je hoeft geen lid te zijn of te worden.
Hierbij nodigen we alle belangstellenden uit op de informatie avond donderdag

11 november 2021 om 19.30 uur in de kantine van sportpark De Krim.
Opgeven mag al → graag je naam + (liefst mobiele i.v.m. aanmaken groepsapp) telefoonnummer vermelden.
Aanmelden kan bij penningmeester SB-Riel via penningmeester@sb-riel.nl of
rechtstreeks bij info@vvriel.nl
Gewoon doen - wordt een heel mooie activiteit.
Namens VV Riel en bestuur Senioren Belangen Riel - Carool Kennes

•

Kunstveiling in weekend 20/21 november 2021
In vorige nieuwsbrief al aangekondigd dat wij in bovenstaand weekend de Kunstveiling
organiseren. Deze was vorig jaar gepland ter gelegenheid van ons 60-jarig jubileum,
maar kon toen – vanwege coronabeperkingen - geen doorgang vinden.
Echter een aantal enthousiaste (amateur-)kunstenaars uit Riel wil graag deelnemen en u
deelgenoot maken van hun kunstwerken.
De expositie/tentoonstelling is zaterdag 20 november 2021 van 13.00 – 16.00 uur u
bent welkom een kijkje te nemen en een bod uit te brengen op een/meerdere kunstwerk(en). Ook op zondag 21 november 2021 heeft u van 11.00 – 15.00 uur gelegenheid om een bod uit te brengen op de geëxposeerde kunstwerken. Diegenen die het
hoogste bod heeft uitgebracht wordt - vanzelfsprekend - de nieuwe eigenaar.
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De bekendmaking is zondag 21 november 2021 van 15.00 – 16.00 uur.
Koper en verkoper ondertekenen de zogenaamde koopovereenkomst en de koper kan
het kunstwerk mee naar huis nemen.
Wij zijn – samen met de deelnemende kunstenaars – zeer enthousiast over de Kunstveiling en hopen op een grote belangstelling.
Als de coronamaatregelen nog van toepassing zijn, denk er dan om dat u uw vaccinatiebewijs / QR-code meebrengt, ter voorkoming van problemen. Neem uw eigen verantwoordelijkheid – bent u verhouden/grieperig en/of niet gevaccineerd → kom dan niet!!!

•

Kerstbijeenkomst – zaterdag 18 december 2021
De jaarlijkse kerstbijeenkomst is zaterdag 18 december 2021 in Gasterij De
Copmmanderie. Het definitieve programma, eigen bijdrage en wanneer en bij wie u zich
kunt aanmelden leest u in de nieuwsbrief van november/december 2021
Als er (weer) beperkingen komen vanwege corona dan behoudt het bestuur zich het
recht de activiteiten NIET te laten doorgaan

Wat er de afgelopen periode gebeurde
•

Vrijwilligersmiddag 2021
Met 20 vrijwilligers togen we op de eerste herfstachtige dag van dit najaar naar Heemerf
de Schutsboom in Goirle. We kregen een rondleiding en informatie o.a. over het ontstaan
van de schuur – was vroeger een schuurkerk – en het wevershuisje. Ook enkele wetenswaardigheden over Goirle en omstreken, o.a. het ontstaan van de Ballefrutter.
Daarna naar de Roovertsche Leij, waar we na de koffie en een warm worstenbroodje
werden ontvangen door vrijwilligers van Brouwhuis Brouwerij Nicolaas. De brouwerij is
opgericht door 11 jeugdvrienden – hun doel is een gerenommeerde micro-brouwerij te
worden in het Goirlese; waarvan wij twee verschillende biertjes hebben mogen proeven.
Het weer was fris en guur – er was geen belangstelling om langer te blijven – dus kwam
er na de rondleiding met proeverij en een dankwoord van de voorzitter een einde aan
een toch gezellige vrijwilligersmiddag 2021.
Nogmaals dank aan al onze vrijwilligers en wij hopen jullie volgend jaar weer te kunnen/
mogen uitnodigen voor de vrijwilligersmiddag 2022.

•

Kunstkring
Ook de activiteiten van de Kunstkring konden het afgelopen 1,5 jaar vanwege de beperkingen geen doorgang vinden. Vanaf begin oktober komen de leden van de Kunstkring
weer bij elkaar – in principe twee keer per maand, behalve in de zomer-/vakantieperiode
- om zich te verdiepen in kunst - in de ruimste zin van het woord
Tijdens de eerste bijeenkomst van de maand krijgen we een toelichting over een bepaald
onderwerp, zoals een kunstenaar/kunststijl; de tweede bijeenkomst is een vervolg met
bijv. bezoek aan een museum/kunstenaar, expositie, etc.
Is uw interesse gewekt - er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar - stuur een mailtje
naar het secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl en u krijgt de informatie toegestuurd
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Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie
•

Maand agenda
Bingo → 2e vrijdag van de maand – 12 november 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
Vooral voor binnen activiteiten → DENK OM UW VACCINATIEBEWIJS/QR-CODE

•

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 het coronavirus.

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 22 november 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.

SB-Riel secr/2021/Nieuwsbrieven – oktober/november, blad 5 van 5

