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Belangrijke data om alvast te noteren in uw agenda 
• 19 januari 2023, 2e bijeenkomst “Toekomstig wonen begint nu” 

• Algemene leden vergadering vrijdag 14 april 2023 

• Data samen uit eten; 21 juni en 18 oktober 2023 

 
Toekomstig wonen begint nu 
Onlangs, 17 november, vond de eerste bijeenkomst plaats binnen de door KBO-
Goirle en Senioren Belangen Riel (SB-Riel) gestarte campagne  “Toekomstig Wonen 
begint nu”. 
In de kapel van CC Jan van Besouw luisterden ruim 200 belangstellenden, 
waaronder enkele tientallen uit Riel, naar Els van Daal, projectleider Toekomstig 
Wonen van KBO-Brabant. Zij schetste de ontwikkelingen die zich de komende 10 
jaar zullen voordoen op het vlak van wonen, zorg en welzijn.  
Het aantal ouderen zal sterk stijgen, we moeten langer thuis wonen, er komt een 
groot tekort aan zorgpersoneel en de mantelzorg komt sterk onder druk. 
Er is dus niet langer sprake van een ‘ouderenprobleem’ maar eerder spreken we 
over een ‘maatschappelijk probleem’. Hierin is het van groot belang zelf zoveel als 
mogelijk de regie te houden over je leven. Het is dus zaak na te denken over hoe en 
waar je straks wilt wonen, ook als onverhoopt een situatie ontstaat van toenemende 
zorgbehoefte. Het creëren van een netwerk van familie, vrienden, buren om je heen 
wordt van eminent belang. En natuurlijk mogen we van de overheid, zowel op 
landelijk als plaatselijk niveau verwachten dat er meer aandacht komt voor de 
toekomstige woon- en zorgbehoefte van het groeiend aantal senioren.  
Ook de gemeente Goirle zal een woon-zorg visie moeten ontwikkelen waarin beleid 
op terrein van wonen en zorg voor de komende decennia vorm moet krijgen. 
Daarom zal KBO-Goirle samen met SB-Riel na deze algemene startbijeenkomst in 
een aantal themabijeenkomsten nader ingaan op aspecten als toekomstige 
woonvormen, hoe bouw ik een netwerk en wat doet onze gemeente. 
 
Donderdagmiddag 19 januari is in de kapel van CC Jan van Besouw de tweede 
bijeenkomst van ‘Toekomstig wonen begint nu’ met als titel  

’Hoe ziet toekomstig wonen eruit’. 
 

Deze middag krijgt u allerlei informatie over wonen en woonvormen.  
Zo komt er iemand van woningcorporatie Leijstromen om toelichting te geven op dit 
thema. U kunt zich voor deze middag bij voorkeur per e-mail opgeven bij: 
chrisbrockkbo@gmail.com of telefonisch 06 81558128 
Houd voor de verdere bijeenkomsten vooral het Goirles Belang ook in de gaten. 
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Bewegen is gezond 
Ook wij zijn van mening dat bewegen goed is voor jongeren maar zeker ook voor 
ouderen. Op maandag is er al de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
seniorengym onder de deskundige leiding van medewerkers van Fysio de Rooy. 
Gelet op de grote belangstelling voor deze les willen wij onderzoeken of er behoefte 
is om een tweede groep seniorengym op te starten. 
Dus mocht u belangstelling hebben om samen te gaan bewegen dan horen wij dit 
graag! U kunt een mailtje sturen naar secretariaat@sb-riel.nl of bellen met 
0618144578 

 
Automaatje viert eerste verjaardag! 
Toepasselijk bij een verjaardag is een traktatie. En dat hebben de vrijwilligers bij 
Automaatje na een jaar wel verdiend. Toos Schoenmakers, de eerste vrouwelijke 
chauffeur, mocht een prachtig bloemenpalet in ontvangst nemen. Trots is zij, net als 
andere collega vrijwilligers die nu per maand in meer dan 100 ritten inwoners van 
Goirle en Riel  naar hobbyclubs, zangverenigingen, artsen en familie en kennissen 
brengen. En weer terug naar huis! 
Bent u geïnteresseerd vrijwilliger te worden of wilt u graag gebruik maken van 
AutoMaatje, bel dan op maandag, dinsdag of donderdag tussen 9-12 uur 013-
5349191 of 013-5348989. Per km betaalt u € 0,35. En bij een bezoek wacht de 
chauffeur graag op u voor de retourrit. 
 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
 

Maand agenda    
Bingo →  2e vrijdag van de maand – 13 januari 2023 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.   
Uiteraard gelden – zolang deze van kracht zijn - de richtlijnen rondom het 
coronavirus.  
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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 
KBO-Brabant, zodat uw aanvraag de meeste kans van slagen heeft. 
Voor informatie stuur een mailtje naar VOA@sb-riel.nl 
 
Dorpscollectief Riel (DCR)        
Voor andere hulpvragen kunt u telefonisch contact opnemen met  
Dorpscollectief Riel via 06 386 92845 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met elkaar, voor elkaar in 2023 ! 
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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 januari 2023 
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. 
 

 
 


