Senioren Belangen Riel

www.sb-riel.nl

aangesloten bij KBO-Brabant

Nieuwsbrief augustus/september 2022
Overleden in de afgelopen periode
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van twee van onze leden, te weten
• de heer Frans Bertens op 22 juni 2022 op 79-jarige leeftijd
• mevrouw Ellen Zegers op 24 juli 2022 op 97-jarige leeftijd
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies.

Algemeen
De vorige nieuwsbrief ontving u eind juni - dus best lang geleden en ruim vóór de
zomer-/vakantieperiode. Als u deze nieuwsbrief ontvangt is de zomer-/schoolvakantie bijna voorbij, maar hopelijk duurt de zomer nog een beetje langer.
Met het einde van de vakantieperiode worden de reguliere activiteiten weer opgepakt; vanaf maandag 29 augustus is ook de Leybron weer open.
Over nieuwe/incidentele activiteiten informeren wij u via de nieuwsbrief.
•

Wijziging in bestuur en (dringende) oproep voor versterking!!!
Vicevoorzitter mevrouw Diana Cotteleer heeft – om gezondheidsredenen – per juli 2022
met onmiddellijke ingang haar taken neergelegd; deze worden binnen het bestuur
opnieuw verdeeld.
Tevens stopt met ingang van september 2022 onze secretaris – Jenny Mulders.
Zij heeft bij ALV april 2022 aangeboden tot september door te gaan – maar de tijd gaat
snel.
Betekent dus dat wij twee bestuursleden (gaan) missen – vandaar aan een ieder een
dringend beroep – heeft u óf zelf belangstelling óf kent u iemand die interesse en/of
belangstelling heeft in een bestuursfunctie – laat het ons weten.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de voorzitter – René Mathijssen,
telefoon 06 1391 6530

•

Dorpsteam Goirle
Tot 01 juli 2022 kon u voor informatie, advies en ondersteuning voor bijvoorbeeld hulp bij
zelfstandig wonen, werk of opvoeding terecht bij ’t Loket.
Vanaf 01 juli 2022 is het Dorpsteam gestart waar u met al uw sociale hulpvragen terecht
kunt. Het Dorpsteam heeft dinsdag van 10.00 – 12.00 uur spreekuur in de Leybron in
Riel. Telefonisch kunt u hen bereiken via 013 534 8989 op maandag, dinsdag en
donderdag van 09.00 – 12.00 uur

•

Er zijn weer enkele plaatsen beschikbaar bij seniorengym en yoga
Sporten/bewegen is voor iedereen gezond en naar mate we ouder worden, wordt dit
steeds belangrijker!!! In september starten we weer met een nieuwe periode, dus dit is
úw kans om mee te gaan doen aan seniorengym en/of yoga; georganiseerd door SB-Riel
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Seniorengym is maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur en op dinsdagmorgen zijn twee
yogalessen; les 1 van 08.45 – 09.45 uur en les 2 van 10.00 – 11.00 uur.
Heeft u interesse/belangstelling → ga op het genoemde tijdstip naar de Leybron of neem
contact op met de contactpersonen – voor seniorengym is dat Toon Schellekens
telefoon 013 518 1449 en voor yoga met Lia Krijnen telefoon 013 518 1725.
Mochten onverhoopt de lessen vol zijn, dan noteren wij uw gegevens op de wachtlijst en
wordt u benaderd zodra er mogelijkheden zijn om te gaan deelnemen

Belangrijk
➢ Rabo Clubsupport campagne in september
➢ Vrijwilligersmiddag 27 september (uiteraard alleen voor onze vrijwilligers)
➢ Ontspanningsactiviteit dinsdag 04 oktober 2022

Wat is er te doen de komende periode
•

Rabobank Clubsupport
Ook dit jaar heeft Senioren Belangen Riel zich ingeschreven voor deelname aan de
jaarlijkse Rabo Clubsupport. Zoals u van voorgaande jaren weet, hebben leden van de
Rabobank De Zuidelijke Baronie de gelegenheid om een stem uit te brengen op een van
de deelnemende verenigingen/organisaties.
Voor elke stem die u geeft aan onze vereniging ontvangen wij – volgens de voorwaarden
van de Rabobank – een bepaald bedrag. Dus laat uw stem niet verloren gaan – diegenen
die mogen stemmen krijgen persoonlijk bericht van de Rabobank.
De stemperiode is van 05 t/m 27 september 2022

•

Vrijwilligersmiddag 27 september 2022
Evenals voorgaande jaren (behalve toen we vanwege corona niks/weinig mochten organiseren)
bedanken wij onze vrijwilligers ook dit jaar weer met een activiteit tijdens de vrijwilligersmiddag. Alle vrijwilligers hebben inmiddels persoonlijk – per mail of per brief – een uitnodiging ontvangen.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen en bent u wel vrijwilliger neem dan contact op met
Ton van der Poel via werkgroeproc@sb-riel.nl

•

Ontspanningsactiviteit in het kader van de Internationale Dag van de
Ouderen – dinsdag 04 oktober 2022
Op 14 december 1990 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
01 oktober uitgeroepen tot “Internationale Dag van de Ouderen”.
Ieder land geeft hier zijn eigen invulling aan; op deze dag worden de ouderen geëerd en
in het zonnetje gezet.
Ook Senioren Belangen Riel wil deze dag niet zo maar voorbij laten gaan en dus zijn
bezig met de voorbereidingen voor een ontspanningsactiviteit.
De gesprekken lopen op dit moment, dus wat het gaat worden weten we nog niet wel dat
de activiteit plaatsvindt in de Leybron op dinsdag 04 oktober 2022 in de namiddag.
Dus wilt u erbij zijn - en dat wilt u - reserveer dan deze datum in uw agenda; in de
volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie
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Wat er de afgelopen periode gebeurde
•

Samen-uit-eten woensdag 15 juni j.l.
Met 34 leden waren we te gast bij Restaurant SAMEN aan de Heuvel 1 in Gilze.
We hadden weer 3 uur de tijd om lekker bij te praten tijdens een smakelijk 3 gangen
diner in een gezellige ambiance en vriendelijke bediening.
Noteer al vast in uw agenda → het volgende etentje staat gepland voor woensdag
19 oktober 2022; meer info later.

•

Overleg met de wethouder
Begin juli hadden wij – samen met de collega’s van KBO-Goirle – het reguliere overleg
met de wethouder; dit keer met de nieuwe wethouder die onze portefeuille beheert
mevrouw Janneke van den Hout. Tot nu toe was dit overleg twee keer per jaar; vanaf
2023 wordt dat gewijzigd in één keer per jaar. Als er redenen/aanleiding toe is, kunnen
we altijd een overleg inplannen met de wethouder.
Tijdens dit overleg komen met name algemene onderwerpen die senioren betreffen aan
de orde. Deze keer hebben we gesproken over o.a. de status van het koploperproject
onafhankelijke cliëntondersteuning en de start van het Dorpsteam per 01 juli 2022

•

Zomer-activiteiten
Vanwege te weinig belangstelling hebben we 2 van de 5 activiteiten helaas moeten laten
vallen.
Op dinsdagmiddag 26 juli j.l. zijn we om 13.00 uur met 12 leden - grotendeels op de fiets
- naar het Vond-museum in Poppel gereden. We werden gastvrij ontvangen door een
echtpaar dat ook in het Erfgoed in Riel heeft gewerkt en veel over Riel wisten.
Na een kop koffie kregen we een rondleiding door de 4 grote schuren waar brommers,
motors, auto’s en brandweerauto’s uit de 50 en 60-er jaren stonden en ook allerlei voorwerpen van vroeger op allerlei gebied: o.a. huishouden, onderwijs, liturgie, beroepen.
We keken onze ogen uit en kwamen eigenlijk tijd te kort.
Als afsluiting hebben we onderweg nog wat gedronken bij het Klooster in Nieuwkerk en
waren om 17.30 uur weer thuis.
Dinsdagmiddag 9 augustus gingen we met 9 personen naar het (nieuwe) Schoenenmuseum in Waalwijk. We kregen tekst en uitleg over het totale verwerkingsproces en
zagen de meest uiteenlopende modellen schoenen uit de gehele wereld. Kortom ook
deze activiteit was interessant en viel bij de deelnemers zeer in de smaak.
De laatste activiteit is 23 augustus - dan hebben we een wijnproeverij in Boshoven.

•

Zomer-/dagreis gaat niet door!!!
Voor de geplande zomerdagreis naar Harderwijk e.o. is helaas te weinig belangstelling.
Wij hebben minimaal 50 deelnemers nodig, maar er waren slechts 29 aanmeldingen,
waardoor deze reis financieel niet haalbaar is.
Jammer genoeg hebben wij dus ook dit jaar de reis moeten annuleren.

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie
•

Maand agenda
Bingo → 2e vrijdag van de maand – 09 september 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
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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.

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 2318 8974 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 013 518 1600

•

Dorpscollectief Riel (DCR)
Voor andere hulpvragen kunt u telefonisch contact opnemen met Dorpscollectief Riel via

06 3869 2845
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 26 september 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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