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Nieuwsbrief april/mei 2022 

 

 
 

Overleden in de afgelopen periode  
  
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van een van onze leden, te weten 

• de heer Wil Hornikx op 30 maart 2022 op 79-jarige leeftijd 
   

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

Belangrijk  
➢ feestelijke opening 2 nieuwe jeu de boules banen donderdag 19 mei 2022 
➢ samen-uit eten woensdag 15 juni 2022 

➢ zomeractiviteiten dinsdag 26 juli; 02 – 09 – 16 en 23 augustus 2022  
➢ zomerdagreis woensdag 07 september 2022  

 
 

Wat is er te doen de komende periode   
 

• Feestelijke opening 2 nieuwe jeu de boules banen in Riel – donderdag  
19 mei 2022 om 10.30 uur 
Het is zover  -  na alle corona ellende kunnen we eindelijk onze 2 nieuwe banen inwijden. 
We hebben nu 5 banen en het mooie ervan is dat we deze zelf hebben aangelegd.  
Op donderdag 19 mei 2022 om 10.30 uur is het startsein voor de opening van de 2 
nieuwe banen met een feestelijk openingstoernooi; iedereen is welkom.  
Het wordt natuurlijk een feest dat je niet mag missen. Om het feest compleet te maken 
hebben we gezellige kraampjes die in Franse stijl worden aangekleed; met lekkere 
Franse hapjes en drankjes. De inschrijving voor het feesttoernooi kan gedaan worden bij 

Andre Wesel via andrewesel@hotmail.com                                                                   
De kosten zijn € 7,50; die u op de openingsdag betaalt. Drank en hapjes zijn de hele dag 
aanwezig en na afloop is er een BBQ. Hiervoor moeten alle deelnemers hun eigen 
bordje, bestek en glas meebrengen. Bij de BBQ is ook muziek geregeld; Jacob zal met 
zijn accordeon weer de mooiste liedjes te voorschijn toveren.  
De  prijsuitreiking vindt rond 17.00 uur plaats; onze banen liggen tussen Dorpsplein en 
Oude Tilburgsebaan. De opening gaat alleen door bij mooi weer. 

 

• Zomeractiviteiten en zomer-/dagreis  
De leden van de Werkgroep ROC hebben een leuk programma opgesteld voor de zomer-
activiteiten en de bestemming van de zomer-dagreis. 
We willen dit jaar de volgende Zomer-activiteiten organiseren 
➢ dinsdag   26 juli     bezoek aan museum 't Vondhoeve in Poppel  
➢ dinsdag   02 aug   bezoek aan Topvogel  roofvogelpark in Diessen 
➢ dinsdag   09 aug   bezoek aan chocolaterie van Ham in Esbeek 
➢ dinsdag   16 aug   bezoek aan museum Dansant in Hilvarenbeek 
➢ dinsdag   23 aug   bezoek aan wijngaard met rondleiding en glaasje wijn 
De definitieve invulling en aanmeldformulier komt in de volgende nieuwsbrief. 
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De jaarlijkse zomer-dagreis willen we houden op woensdag 7 september en we proberen 
het volgende programma te boeken: 
Busreis naar Harderwijk met een boottocht over het Veluwemeer en bezoek aan een 
palingrokerij. Inclusief koffie, lunch en diner; meer informatie later. 
 
 

Wat er de afgelopen periode gebeurde  
  
• Paasbrunch vrijdag 08 april 2022   

Vrijdag 8 april j.l. konden we eindelijk weer eens gezellig samen uit eten. 
Omdat de Kerstbrunch vanwege corona al 2 jaar op rij geannuleerd moest worden,  
besloten we dit jaar een Paas-brunch te organiseren bij De Commanderie. 
Er waren gelukkig veel (84) aanmeldingen en we hebben ontzettend genoten.  
De brunch was - zoals altijd - goed verzorgd en er werd weer veel bijgepraat. 
De volgende keer Samen-uit-eten is op woensdag 15 juni a.s.; locatie en aanmelden 
komt eveneens in de volgende nieuwsbrief 

 

• ALV (Algemene Leden-/jaarvergadering) dinsdag 19 april 2022  
Als u deze nieuwsbrief ontvangt is de algemene leden-/jaarvergadering al geweest.  
Een korte terugblik met vermelding van de belangrijkste besluiten krijgt u in de volgende 
nieuwsbrief, omdat deze nieuwsbrief al vóór de ALV naar de drukkerij moest voor het 
drukwerk - vandaar  
 

• Activiteiten van de Kunstkring  
De leden van de Kunstkring hebben het kunstseizoen afgesloten.  
Eind maart bezochten zij de expositie van de Amerikaanse kunstenares Kara Walker in 
Museum De Pont in Tilburg. Begin april was er een inleiding over “Het landschap in de 
beeldende kunst”, waarna een expositie van Aelbert Cuyp over dit onderwerp in het 
museum in Dordrecht werd bezocht 
 
In de zomermaanden zijn er geen activiteiten; deze worden weer hervat in oktober 2022. 
Heeft u interesse/belangstelling om lid te worden van de Kunstkring  → meld u aan bij het 
secretariaat. Het maximum aantal leden is op dit moment bereikt, maar uw gegevens 
komen op de wachtlijst en zodra er een mogelijkheid is, ontvangt u bericht.  

 
 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
 

• Maand agenda    
Bingo →  2e vrijdag van de maand – 13 mei 2022 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 
Wandelvoetbal → elke woensdag 10.00 uur op Sportpark De Krim/VV Riel 
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 
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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.   

 
 

Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden? 
 

• Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)  
De VOA kan u behulpzaam zijn om u – als u daar behoefte aan heeft - de weg in het 
grote aanbod regelingen op sociaal en financieel gebied te wijzen. Indien gewenst komen 
zij op preventief huisbezoek of hebben telefonisch/mondeling contact   
Binnen SB-Riel hebben wij twee gecertificeerde VOA’s; wilt u van hun diensten gebruik  

maken neem dan contact op met Engelien van de Pas telefoon 013 518 1793 of 

Joop van Iperen telefoon 06 231 88974 voor verdere informatie  
 

• 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; laatste informatie; contactpersonen voor diverse 
activiteiten en gegevens van het bestuur.  

Like en volg ons ook op Facebook      
 
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 23 mei 2022 
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. 
 


