Senioren Belangen Riel

www.sb-riel.nl

aangesloten bij KBO-Brabant

Nieuwsbrief mei/juni 2022

Overleden leden in de afgelopen periode
✞4 mei 2022, een dag na haar geboortedag, is op 86-jarige leeftijd ons
ontvallen, mevrouw Annie Oomen – Jansens
We wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies

Belangrijk
 Samen uit eten:
 Zomeractiviteiten:
 Zomerdagreis:

woensdag

15 juni 2022

dinsdag
woensdag

26 juli + 02 – 09 – 16 en 23 augustus 2022
07 september 2022

Wat is er te doen de komende periode
• Samen uit eten
We willen op woensdag 15 juni 2022 weer gezellig samen uit eten. Deze keer bij Restaurant
“SAMEN” aan de Heuvel 1 in Gilze. Vanaf 18.00 uur serveren zij een heerlijk drie- gangendiner voor € 22,50 euro en u heeft de keuze uit vlees of vis. De drankjes zijn ook voor eigen
rekening. Zij kunnen maximaal 50 gasten ontvangen; dus meld je op tijd aan.
Aanmelden kan van dinsdag 24 mei tot en met dinsdag 7 juni 2022 bij Ton van der Poel via
e-mailadres werkgroeproc@sb-riel.nl of telefonisch 0135182379. Vergeet niet aan te geven
of u vlees of vis wilt. Heeft u een dieet, zoals vegetarisch, glutenallergie etc. ook graag van
tevoren aangeven. Wilt u graag mee, maar heeft u geen vervoer, geef dat dan ook even aan,
dan zorgen wij ervoor dat u dan toch ook gezellig SAMEN MEE UIT ETEN kunt.
8 of 9 juni krijgt U een mailtje terug of u mee kunt en een uitnodiging om het bedrag van
22,50 euro p.p. over te maken op bankrekeningnummer NL 43 RABO 01023 39228t.n.v.
SB-Riel o.v.v. Samen uit eten en uw naam/namen. Werkgroep ROC Riel.
• Zomeractiviteiten en zomer-/dagreis –
De leden van de Werkgroep ROC hebben een leuk programma opgesteld voor de zomeractiviteiten 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 een bezoek aan een
palingrokerij. Inclusief koffie, lunch en diner. Meer informatie later.

Wat er de afgelopen periode gebeurde
.

We beloofden u nog een kort verslag van de ALV (Algemene Ledenjaarvergadering) van dinsdag 19 april 2022
Bij aanvang van de vergadering werden alle leden die ons zijn ontvallen herdacht met een
korte stilte.
Aantal aanwezige leden 39 + 4 bestuursleden en 3 kandidaat-bestuursleden. Een mooie
opkomst. Van KBO-Goirle was de voorzitter aanwezig. Onder het genot van een kopje koffie/
thee met cake, opende Frans voor ons allen zijn laatste keer als voorzitter de algemene
leden vergadering.
Zoals al eerder aangegeven treden drie bestuursleden af. Te weten, voorzitter Frans van
Dongen, penningmeester Carool Kennes en secretaris Jenny Mulders.
Inmiddels hebben wij drie nieuwe bestuursleden gevonden, die zichzelf kort voorstellen.
René Mathijssen wordt voorzitter; Kees van Gestel - penningmeester en Diana Cotteleervicevoorzitter. Tot de nieuwe secretaris met de werkzaamheden begint neemt Jenny het
secretariaat nog waar.
In de vergadering werden onder andere de financiën besproken, en kunnen we tot de
conclusie komen dat we nog steeds - ondanks de coronaperiode- financieel gezond zijn, en
blijft de jaarlijkse contributie €25.00. De kascontrolecommissie heeft het financiële verslag
over 20202-2021 goedgekeurd, en daarmee is decharge verleend aan de penningmeester.
Zowel de aftredend als de nieuwe voorzitter deden toch nog een beroep op alle leden om in
zijn/haar omgeving Rielenaren – vooral zestig plussers – te mobiliseren om lid te worden. De
voorzittershamer werd tijdens de vergadering symbolisch overgedragen aan René, die een
deel van de vergadering voor zijn rekening nam.
De aftredende bestuursleden ontvingen een mooie bos bloemen, een hartelijk applaus, en
van KBO Goirle een fles wijn. De vrijwilligers die dit jaar met hun werkzaamheden zijn
gestopt werden tevens bedankt met een cadeaubon.
Na de pauze was er een verhelderende lezing over Artrose door de dames Anne de Rooy en
Chantal van Gestel van Fysiotherapie de Rooy, die door de leden – gezien de reacties –
zeer werd gewaardeerd.
Daarna konden leden kennis maken met de nieuwe bestuursleden en afscheid nemen van
de vertrekkende bestuursleden onder het genot van een drankje en een hapje.
Het nieuwe bestuur heeft enkele veranderingen in werkzaamheden doorgevoerd. Dit
betekent dat de nieuwsbrieven vanaf dit moment worden verzorgd door vicevoorzitter mw.
Diana Cotteleer."
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Voor een wat uitgebreidere terugblik op de ALV verwijzen wij naar onze website www.sbriel.nl Onder de button Organisatie klikt u op bestuur en onder de namen en gegevens
bestuursleden staan verslagen ALV's van de afgelopen jaren".
Bijzondere vermelding: Jack Kouwenberg koninklijk onderscheiden!
Op 26 april 2022 ontving ons lid Jack Kouwenberg een koninklijke onderscheiding als Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn vele activiteiten die hij
als vrijwilliger ontplooide voor de gemeente Goirle, en het mooie dorp Riel in het bijzonder.
Zo was hij binnen onze vereniging Senioren Belangen Riel betrokken bij de organisatie van
de feestweek in 2010 ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan. Ook was hij de motor achter
de Jeu de Boules. Samen met om hem heen verzamelde leden legden zij in 2016 drie jeu de
boules banen aan achter het Dorpsplein, en onlangs zorgde hij dat er uitbreiding kwam met
nog eens twee banen. Jack is ook betrokken bij de jaarlijks terugkerende 55+ verwendag.
Wij zijn blij met een lid als Jack, die altijd met passie en enthousiasme zaken oppakt en ook
de kunst verstaat mensen om hem heen te activeren mee te doen. Jack, van harte
gefeliciteerd met deze dik verdiende onderscheiding!

Activiteiten van de Kunstkring
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  meldt u dan aan
bij het secretariaat. De deelname aan de Kunstkring bedraagt € 30 per jaar.
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 – 10 juni 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
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.
Oproep: Heeft u thuis ook nog mooie tijdschriften voor de verhalen/ leeskamer dan zien
we die graag tegemoet.
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Alvast ter vermelding: Zomersluiting Leybron: van maandag 01 t/m zondag 28 augustus
2022 (tenzij anders vermeld op de site van de Leybron.)

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 KBOBrabant, zodat uw aanvraag de meeste kans van slagen heeft.
Voor informatie stuur een mailtje naar secretariaat@sb-riel.nl of bel 013 5181600

•

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 27 juni 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.
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