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Nieuwsbrief september/oktober 2022 
 

 
 

Algemeen  
  

• Blijdschap bij het bestuur van SB-Riel. 
We zijn er eindelijk in geslaagd de vacature van secretaris in te vullen. 
Het secretariaat wordt vanaf september ingevuld door de nog jonge senior  
Angela-Vromans. Dat past uitstekend in de doelstelling van het bestuur om de 
vereniging te verjongen. 
Angela Oomen woont aan de Oude Tilburgsebaan 3 in Riel en is telefonisch te 
bereiken op nummer 06-18044578, email: secretariaat@sb-riel.nl 
We heten Angela van harte welkom en wensen haar veel succes in deze uitdagende 
rol. Vanzelfsprekend bedanken we onze vorige secretaris Jenny Mulders dat ze, 
nadat ze in april haar functie reeds ter beschikking stelde, 
onze vereniging als waarnemend secretaris de zomer door heeft geholpen. 
 

• Meteen maar even voorstellen. 
Een aantal weken geleden werd ik benaderd door René Mathijssen met de vraag of 
ik interesse had om secretaris te worden van Senioren Belangen Riel. Mijn eerste 
reactie was dat ik daar toch nog wel wat jong voor was met mijn 52 lentes. Maar er 
toch eens serieus over nadenkend heb ik besloten deze taak op me te nemen. Ik ben 
Angela Oomen, getrouwd met Frank en moeder van Stan, Anouk, Pieter en Cas. Ik 
heb vele jaren gewerkt in de thuiszorg maar ben nu alweer 10 jaar werkzaam bij 
Onderwijscentrum Leijpark waar ik werk met ernstig meervoudig beperkte leerlingen. 
In mijn vrije tijd zing ik in een koor, wandel graag en ben actief in ons dames 
carnavalsclubje. Ik ontmoet u graag eens in ons mooie Riel. 
 

Belangrijk  
 

• Ontspanningsactiviteit dinsdag 04 oktober 2022 
• Kerstbrunch zaterdag 17 december 
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Wat er de afgelopen periode gebeurde 
• Laatste zomer-activiteit 2022. 
Op dinsdagmiddag 23 augustus j.l. hadden we onze laatste zomer-activiteit van dit 
jaar. We zijn met 21 personen naar Boshoven gefietst/gereden en hebben een 
bezoek gebracht aan de wijngaard Hof van Baarle.  
We liepen een stukje door de wijngaard van 2,5 hectare op zowel Nederlands als 
Belgisch grondgebied met 7.500 druivenplanten. Onderweg werd verteld over de 
verschillende soorten druiven. De hoeveelheid zon zorgde voor een vroegere 
afrijping van de druiven zodat de eerste soort al in augustus geplukt kon worden. 
Ook gingen we daarna een kijkje nemen in hun eigen wijnmakerij. Daar stonden 
machines om de druiven te ontstelen en te persen. En kolossale wijnketels van 1200 
liter inhoud.  
Tot slot hadden we buiten in de schaduw een wijnproeverij van verschillende soorten 
wijn met stokbrood en kaas. Het gaf een beetje het gevoel te leven als een God in 
Frankrijk. Onderweg naar huis dronken we nog iets bij cafe Welkom in Alphen. Het 
was weer een gezellig middagje uit geweest. 
 

• Vrijwilligers-middag 2022. 
Op dinsdag 27 september houden we onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag om hen te 
bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. We gaan dit jaar met hen naar Waalwijk. 
We drinken eerst koffie met wat lekkers bij La Bella Vita, daarna krijgen we een 
rondleiding in het vernieuwde schoenenmuseum en we sluiten af met een hapje en 
een drankje bij eetcafe ’t Slot. 
 

• Rabobank Clubsupport.   
Ook dit jaar heeft Senioren Belangen Riel zich ingeschreven voor deelname aan de 
jaarlijkse Rabo Clubsupport. Leden van Rabobank De Zuidelijke Baronie kunnen in 
de maand september hun stem uitbrengen op een van de deelnemende 
verenigingen/organisaties. Voor elke stem die onze vereniging krijgt ontvangen wij 
een bepaald bedrag. Natuurlijk hopen we vele stemmen te mogen ontvangen. 
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Wat is er te doen de komende periode 
• Samen-uit-eten 2022. 
Op woensdagavond 19 oktober gaan we voor de laatste keer dit jaar Samen-uit- 
eten. We zijn dan te gast bij eet-cafe Mozes aan de Hovel in Goirle.  
We worden daar rond 18.00 uur verwacht. Zij serveren voor ons weer een 3-gangen-
diner met keuze uit 3 voorgerechten, hoofdgerecht vlees of vis en een lekker 
nagerechtje. We sluiten af met een kopje thee of koffie. En dat alles voor maar 22,50 
euro. We hopen weer op een goede opkomst en een gezellige avond. Zij kunnen 
maximaal 30/35 gasten ontvangen, dus meldt U op tijd aan als U mee wilt. 
Aanmelden kan tot en met woensdag12 oktober 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 als hoofdgerecht!! Wilt U graag mee, maar heeft U geen vervoer, 
geef dat ook even aan, dan zorgen wij ervoor dat U toch ook gezellig samen-mee-uit- 
eten kunt. 
U hoort zo snel mogelijk of U mee kunt en dan kunt U het bedrag van 22,50 euro p.p. 
overmaken op bankrekeningnummer NL 43 RABO 01023 39228 t.n.v. SB-Riel o.v.v.  
Samen-uit-eten en Uw naam/namen. 
 

• Internationale dag voor de Ouderen 2022: 
Ook wij willen aandacht besteden aan de Internationale dag voor de ouderen, en wel 
op dinsdag 4 oktober. Alle 60+ers uit Riel zijn vanaf 13.30 uur van harte welkom in 
de Leijbron in Riel. Na een kopje koffie/thee bij binnenkomst verzorgt de Linge-revue 
een optreden van 2x drie kwartier. Het gezelschap bestaat uit een muzikant, een 
zangeres en een humorist. U krijgt bij binnenkomst ook 2 muntjes voor een drankje 
tijdens de pauze en na afloop. Wij hopen op een goede opkomst en een gezellige 
middag voor iedereen. 
 

• Film en opera in Jan van Besouw: 
Voor de film-liefhebbers een overzicht van de beschouwfilms 
die beginnen altijd om 20.00 uur; kaartjes kosten 9,00 euro. 
Dinsdag 4 okt 2022: Hors normes. 
Dinsdag 1 nov 2022: Sin senas particulares. 
Dinsdag 6 dec 2022: J’accuse. 
Voor de opera-liefhebbers een overzicht van de opera’s 
op grootbeeld die beginnen altijd om 19.00 uur; kaartjes ook 9,00 euro. 
Donderdag 22 sept 2022: Beth Hart &amp; Joe Bonamassa. Cine-live. 
Dinsdag 27 sep. 2022: Die walkure van Wagner 
Dinsdag 8 nov 2022: Farinelli: Il Castrato. 
Zondag 11 dec 2022: Het Zwanenmeer om 15.00 uur! Cine-live. 

 
Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
• Maand agenda    
Bingo →  2e vrijdag van de maand – 14 Oktober 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 
KBO-Brabant, zodat uw aanvraag de meeste kans van slagen heeft. 
Voor informatie stuur een mailtje naar secretariaat@sb-riel.nl of bel 0618044578  
 

• 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 24 oktober 2022 

 
 
 
 
Kopij aanleveren tot uiterlijk 2 weken vóór verschijningsdatum bij het secretariaat via  
secretariaat@sb-riel.nl        
 
Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde kopij aan te passen of te besluiten deze niet of 
slechts deels te plaatsen. 

 
 


