Senioren Belangen Riel

www.sb-riel.nl

aangesloten bij KBO-Brabant

Nieuwsbrief juni/juli 2022

Overleden leden in de afgelopen periode
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van twee van onze leden, te weten
* De heer Frans van Geel, Frans overleed zaterdag 21 mei op 88-jarige leeftijd.
* De heer Henk Vriens, Henk overleed zondag 22 mei 2022 op 78-jarige leeftijd.
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies.

 Algemeen
 We zijn nog steeds op zoek naar een secretaris, wie oh wie? We kijken uit naar jullie
reacties.
 Zomersluiting de Leybron: van maandag 1 tot en met zondag 28 augustus

 Tijdens deze periode zullen er geen activiteiten in de Leybron plaatsvinden.
Mededeling KBO-Brabant
Op 1 juni zond het Brabants Netwerk Wonen-zorg-welzijn, waar KBO-Brabant een
belangrijke partner in is, een manifest aan alle Brabantse gemeenteraadsleden. Hierin
worden zij opgeroepen ernst te maken met de ontwikkeling van een woon-zorg visie in hun
gemeenten. SB-Riel zal samen met KBO-Goirle hier ook richting gemeentebestuur druk op
uitoefenen!

Belangrijk
 Zomeractiviteiten dinsdag 26 juli. En de dinsdagen 02 - 09 - 16 en 23

augustus 2022
 Zomerdagreis woensdag 07 september 2022

Wat is er te doen de komende periode


Zomeractiviteiten en zomer-/dagreis
Waarom zomer-activiteiten? Ontmoetingscentrum De Leybron is in de
zomerperiode gedurende een aantal weken gesloten. Daar zijn dus weinig
activiteiten. Kinderen en kleinkinderen, de buurt, familie en kennissen zijn vaak
met vakantie. Senioren brengen die periode veelal thuis door. Het doel is om voor
senioren ook in de zomerperiode een aantal ontmoetings-activiteiten te
organiseren.
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De leden van de Werkgroep ROC hebben een leuk programma opgesteld voor de
zomer-activiteiten en de bestemming van de zomer-dagreis.

Het programma voor dit jaar is als volgt:
 Dinsdag 26 juli Bezoek aan museum 't Vondhoeve in Poppel en een drankje
onderweg. € 7.50 per persoon
 Dinsdag 02 aug Bezoek aan museum Dansant in Hilvarenbeek inclusie wafel,
koffie en een drankje. € 12.50 per persoon
 Dinsdag 09 aug Bezoek aan het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk, en
drankje onderweg (met museumjaarkaart gratis!!) € 12.50 per persoon
 Dinsdag 16 aug Bezoek aan De Oliemeulen in Tilburg. Demonstraties slangen,
spinnen roofvogels. Inclusief drankje € 10.50 per persoon
 Dinsdag 23 aug Bezoek aan wijngaard Hof van Baarle in Boshoven (Baarle –
Nassau) Inclusief rondleiding en proeverij. € 14.00 per persoon



Vertrekpunt is in alle gevallen:
Voor de fietsers om 13.00 uur bij de Leybron aan het Dorpsplein in Riel
Voor de auto’s om 13.30 uur bij de Leybron aan het Dorpsplein in Riel.

U kunt zich tot 8 juli aanmelden door het inschrijvingsformulier in te vullen en
in de bus te doen in de Irenestraat no 1 in Riel (zie bijlage)
Of via een mailtje aan werkgroeproc@sb-riel.nl . Ook dan graag de gewenste
gegevens invullen (namen, hoeveel personen, welk uitstapje)


Info jaarlijks uitstapje SB-Riel.

Op woensdag 7 september 2022 is onze jaarlijkse dagreis. We vertrekken ’s morgens om
8.00 uur met een luxe touringcar van Sabeh-Tours vanaf het Dorpsplein in Riel en rijden
naar Terheijden voor een kopje koffie met gebak. Daarna rijden we naar Harderwijk voor een
bezoek aan Dries van den Berg. We beleven een uniek kijkje achter de schermen in de
ambachtelijke palingrokerij, die normaal niet toegankelijk is maar voor ons wordt
opengesteld. Onder leiding van een rookmeester krijgt U alle geheimen te zien en te horen
over het roken en fileren van de paling. Na de rondleiding staat een heerlijke lunch voor ons
klaar met natuurlijk kibbeling of lekkerbek. Na de lunch hebben we nog even tijd voor onszelf
in Harderwijk. Om 15.00 uur nemen we plaats op de rondvaartboot ‘ Jaqueline’ ,voor de
rondvaart. We vertrekken bij de strekdam vlakbij het Dolfinarium. Na de rondvaart vertrekken
we weer richting Brabant en sluiten we deze dagtocht af met een heerlijk diner. We
verwachten rond 20.00 uur weer terug in Riel te zijn.
De kosten van deze volledige dagreis bedragen 73,50 euro. U kunt zich aanmelden tot en
met 14 augustus 2022 door een mailtje te sturen naar werkgroeproc@sb-riel.nl of u geeft
zich telefonisch op bij Ton van der Poel 013 518 23 79.
Bij aanmelding graag uw naam, telefoonnummer en emailadres vermelden.
Na de inschrijfdatum krijgt u van de Werkgroep ROC een berichtje, of we genoeg
aanmeldingen hebben, en u wel of niet mee kunt. En krijgt u het verzoek om het
verschuldigde bedrag over te boeken; op dat moment geven wij u ons bankrekeningnummer
door.
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Wat er de afgelopen periode gebeurde
Donderdag 19 mei jongstleden was de officiële opening van de twee extra Jeu de Boules
banen in Riel. We nemen je nog graag even mee naar die bijzondere dag.
In alle vroegte werden de laatste voorbereidingen getroffen voor de feestelijke dag. Nog snel
een tent opgezet voor het geval dat! Iets met donder en bliksem de weersvoorspellingen
beloofden niet veel goeds, doch daar lieten de mannen, en vrouwen van de Jeu de boules
zich niet door afschrikken. Er was een mooie opkomst voor de competitie. Rond de klok van
12.00 uur werd onze burgervader Mark van Stappershoef verwacht, en zou de officiële
opening plaatsvinden. En zo geschiedde. Er werd door Jan de Rooij als verrassing een
speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd lied ten gehore gebracht, we zongen allen uit
volle borst mee, inclusief onze burgervader. Een openingswoordje over het ontstaan van de
jeu de boulesbanen kwam van Andre Wesel. Diana Cotteleer sprak namens Senioren
Belangen alle lof uit voor de prestatie van de aanleg van de jeu de boulesbanen. Het
verbindt iedere donderdagmiddag vele dorpelingen. Ook Mark sprak zijn bewondering uit.
Mark waardeerde dit initiatief enorm, het speet hem dat hij nog niet op pensioengerechtigde
leeftijd was, anders…Na de mooie lovende woorden, was het moment daar, de officiële
opening verricht door Mark en Diana, de onthulling van het bord” Jeu De Boulesplein en de
duiven die losgelaten werden. Na dit officiële moment, een lunch én een heftige regenbui
(lang leve de tent) werd de competitie weer hervat. Een spannende finale volgde, met als
winnaars, Corine Engwerda & Fons Oomen. De dag werd met Brabantse gezelligheid
afgesloten met een BBQ, livemuziek. Nog een keer klonk het jeu de bouleslied.
De jeu de Boules blues
Jeu de Boules blues
Drie ballen en een buutje
Ik raak al in een roesssss
Van de jeu jeu jeu jeu jeu
Jeu de Boules blues
Drie ballen en een buutje
Ik ben nu in een roes!!!
Ik lig

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie
Let op de vakantiesluiting van de Leybron!


Maandagenda
Bingo  2e vrijdag van de maand – 8 juli 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
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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 of tijdschriften 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 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 22 augustus 2022
Copy aanleveren tot uiterlijk 2 weken vóór verschijningsdatum bij het secretariaat via
secretariaat@sb-riel.nl
Iedereen een hele fijne zomer en vakantie gewenst, heel graag tot weerziens in goede
gezondheid.
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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