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Nieuwsbrief oktober-november 
 

 
Start Campagne: Toekomstig wonen begint nu 
Het is algemeen bekend dat wij in Brabant, ook in onze dorpen, in een rap tempo 
vergrijzen: we worden ouder en er komen steeds meer 65+ers bij.  
Dat zal de komende 20 jaar nog veel harder gaan, ook in Goirle en Riel.  
Dan is het goed om samen na te denken wat we belangrijk vinden om goed oud te 
worden in ons dorp. Hoe willen we dan wonen? Veel senioren willen in hun huidige 
woning blijven wonen. Het is ook het beleid van de overheid dat we steeds langer 
gewoon thuis blijven wonen. Maar is die woning daarvoor wel geschikt, of eenvoudig 
geschikter te maken? Of is verhuizen toch slimmer? En is er dan een geschikte 
woning voorradig? Wat is de planning van “voor ouderen geschikte woningen” in 
onze gemeente Goirle en ons dorp Riel? Er zal ook ooit meer zorg nodig zijn, maar 
hoe doen we dat als er steeds minder zorgmedewerkers en mantelzorgers 
beschikbaar zijn? Wat kunnen we dan voor elkaar betekenen?  
 
Daarvoor start Senioren Belangen Riel (SB-Riel) samen met de KBO-Goirle in 
november een informatie- en bewustwordingscampagne met in de komende 
maanden verschillende themabijeenkomsten en artikelen in het Goirles Belang.  
De aftrap van de campagne is donderdag 17 november om 14.00 uur in de kapel van 
Cultureel Centrum Jan van Besouw aan het Kloosterplein in Goirle.  
Een professional van onze koepel KBO-Brabant, die goed is ingevoerd in wat er zoal 
in Nederland en meer specifiek in Brabant aan goede ideeën en uitgewerkte 
oplossingen al is ontwikkeld praat ons dan bij op een scala aan onderwerpen dat hier 
mee samenhangt. Natuurlijk worden de gemeente Goirle, raadsleden en politieke 
partijen uitgenodigd om zich op de hoogte te stellen van deze belangrijke campagne 
“Toekomstig wonen begint nu”. 
Is het een idee om die datum alvast in uw agenda te noteren? Het belooft een 
interessante middag te worden, die ook voor de wat jongere senioren zeker de 
moeite waard is. Immers het vinden van fijn en comfortabel woongenot is een zaak 
van de lange adem, waarover je niet vroeg genoeg kunt gaan nadenken! 
Via artikelen in het Goirles Belang wordt u nader op de hoogte gebracht van verder 
informatie over de aftrap van de campagne op 17 november en over de 
vervolgsessies begin 2023. 
Voor wie? 
Deze bijeenkomst is voor alle senioren in de gemeente Goirle, dus niet alleen leden 
van SB-Riel of KBO-Goirle. 
Waarbij we benadrukken dat ook de jongere senioren (50+) en mantelzorgers van 
harte welkom zijn. 
De toegang is gratis en u kunt zich opgeven door bij voorkeur een mail te sturen 
naar chrisbrockkbo@gmail.com of eventueel te bellen naar 06-81558128. 
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Adviseur Toekomstig Wonen: Jan Timmermans 
Met het oog op de belangrijke campagne “Toekomstig wonen begint nu!” heeft het 
bestuur van SB-Riel Jan Timmermans bereid gevonden om op dit vlak als adviseur 
van het bestuur deze campagne mede te begeleiden.  
Over deze campagne leest u meer in een ander artikel in deze nieuwsbrief. 
Jan Timmermans was de afgelopen jaren voorzitter van de werkgroep wonen van 
SB-Riel, en is derhalve goed ingevoerd in alles wat met toekomstig wonen voor 
senioren van doen heeft. We hebben wel afgesproken dat we op zoek gaan naar een 
wat jongere senior, die deze rol van Jan op termijn gaat overnemen. Immers deze 
campagne, die nu en in de eerste helft van 2023 loopt, moet natuurlijk een langjarig 
vervolg krijgen. Want de woonproblematiek voor senioren los je niet een-twee-drie 
op!  
 

Ons bestuurslid belangenbehartiging Engelien van der Pas  
wordt tevens bestuurslid van Dorpscollectief Riel namens SB-Riel 
Dorpscollectief Riel is ontstaan vanuit SB-Riel (voorheen KBO-Riel). Sinds de 
verzelfstandiging van het Dorpscollectief bezet het bestuur van SB-Riel een 
zetel binnen het bestuur van de Stichting Dorpscollectief Riel, om op die manier 
afstemming tussen beide maatschappelijke organisaties zeker te stellen. 
Voorheen vervulde Frans van Dongen deze bestuursrol, en die wordt vanaf 
september 2022 overgenomen door Engelien van der Pas. 
We danken Frans voor zijn bestuurswerk voor het Dorpscollectief en wensen 
Engelien succes in haar nieuwe rol bij het Dorpscollectief. 
 

Overleden in de afgelopen periode 
 Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van 2 van onze leden, te weten 

• de heer Carool Kennes op 20 september op 71 jarige leeftijd 

• de heer Jan Huijbregts op 22 september op 95 jarige leeftijd 
 
Wij wensen de familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies. 
 

Belangrijke data 
• woensdag 19 oktober gaan we samen-uit-eten bij eetcafé Mozes. 

• 17 november om 14.00u aftrap van de campagne                           
“Toekomstig wonen begint nu” in Cultureel Centrum Jan van Besouw. 

• Kerstbrunch zaterdag 17 december bij De Commanderie. 
 

Wijzigingen doorgeven  
Wij blijven graag met u in contact! 
Dus mochten uw adresgegevens, telefoonnummer of emailadres gewijzigd zijn de 
afgelopen periode wilt u dit dan doorgeven aan onze ledenadministrateur;  
Martin Brouwers, Peelland 8, 5133 CL Riel. Tel.nr 013 – 51819 13 
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Kerstbrunch SB-Riel 
zaterdag 17 december 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vóór het coronajaar hadden wij enkele jaren zeer succesvolle Kerstbrunches in 
Gasterij De Commanderie. Wij hopen dat dat ook dit jaar weer mogelijk is – uiteraard 
afhankelijk van de coronamaatregelen die dan gelden. 
Ervan uitgaande dat de Kerstbrunch kan doorgaan, verwachten wij u tussen 11.00 en 
11.30 uur bij de Commanderie. De eindtijd is rond 15.30 uur. 
Onze voorzitter – Rene Mathijssen – houdt omstreeks 11.45 uur een kort welkomst- 
woord, waarna we gezamenlijk een toost uitbrengen en daarna gaan we brunchen. 
De eigen bijdrage voor de uitgebreide brunch en gezellige middag is € 17,50 per 
persoon. Koffie/thee onbeperkt; overige drankjes voor eigen rekening. 
 
Aanmelden: U kunt zich voor de Kerstbrunch aanmelden bij voorkeur via de mail bij 
Ton van der Poel via werkgroeproc@sb-riel.nl (of telefonisch 013 518 2379). 
Van hem krijgt U dan te horen of er plaats is en daarna maakt U het verschuldigde 
bedrag over op rekeningnummer NL 43 RABO 0102 3392 28 t.n.v. Senioren 
Belangen Riel, onder vermelding van “Kerstbrunch 2022 met uw naam/namen” 
Aanmelden kan vanaf woensdag 23 nov tot en met woensdag 7 dec. 
Heeft u een bepaald dieet en/of heeft u problemen met vervoer (u heeft geen eigen 
vervoer en kunt niet met iemand meerijden) geef dit dan ook even door bij Uw 
aanmelding bij Ton. 
Wij zorgen ervoor dat u mee kunt naar de Kerstbrunch en weer wordt thuisgebracht. 
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Internationale dag voor de Ouderen 2022 
Op dinsdagmiddag 4 oktober hebben we aandacht besteed aan de Internationale 
dag voor de ouderen Alle 60+ers uit Riel waren vanaf 13.30 uur van harte welkom in 
de Leijbron in Riel. Er waren zo’n 60-tal bezoekers op de gezellige middag 
afgekomen. Na een kopje koffie/thee bij binnenkomst verzorgde de (aangepaste) 
Linge-revue een optreden van 2x drie kwartier met mooie muziek van vroeger 
afgewisseld met wat sketches. Ook waren er voor iedereen nog 2 drankjes 
 
Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
Bingo →  2e vrijdag van de maand –11 november 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.   
 
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 november 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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