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Nieuwsbrief januari-februari 2023 

 

 

Een ander jaar, een fonkelnieuw begin 

met 365 dagen erin 

Hopelijk is het eenieder gegeven 

om er een gouden randje rond te weven 

 

 
 
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar  
Dat we er een mooi jaar van mogen maken met fijne ontmoetingen, gezellige uitjes 
en sportieve, culturele en interessante bijeenkomsten. 

 
Belangrijke data om te noteren in uw agenda 

• Data samen uit eten; 22 maart, 21 juni en 18 oktober 

• Data zomeractiviteiten; 18 juli, 1 augustus en 15 augustus 

• 9 mei museum plus bus 
 

Overleden in de afgelopen periode  
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van  
 

• Mevr. Toos Verhoeven op 19 december 2022 op 79 jarige leeftijd. 
 
Wij wensen de familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies. 
 

Bewegen is gezond 
In de voorgaande nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat wij willen onderzoeken of er 
belangstelling is om een tweede gym groep op te starten. Naar aanleiding van dat 
bericht zijn er al een paar mensen het jaar sportief begonnen en hebben zich 
aangemeld bij de gymgroep. Mocht u ook belangstelling hebben om mee te gaan 
gymmen dan horen wij dit graag door een mailtje te sturen naar secretariaat@sb-
riel.nl. Wij plaatsen u dan op de wachtlijst waarna wij bij voldoende deelnemers een 
tweede gymgroep opstarten. 
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Terugblik op de kerst brunch 
Zaterdag 17 december jongstleden hebben we eindelijk, na 2 jaar uitval door corona, 
weer een Kerstbrunch gehad bij de Commanderie met maar liefst 97 SB-Riel leden. 
Het was een gezellig samenzijn waarop we veel positieve reacties hebben gehad. 
Aangezien de grote belangstelling gaan we ook dit jaar weer proberen een 
kerstbrunch te organiseren. 

 
Digitalisering 
De computer, mobiele telefoon en ipad zijn niet meer weg te denken uit deze tijd. 
Steeds meer informatie komt via deze weg naar ons toe. En ook wij als Senioren 
Belangen Riel zien het belang en de voordelen van deze manier van communiceren. 
Om te beginnen willen we de nieuwsbrief hoofdzakelijk digitaal gaan aanbieden.  
Daarvoor is het van groot belang dat wij beschikken over uw huidige emailadres. 
Twijfelt u of wij hierover beschikken ??? Of beschikt u niet over een emailadres? 
Stuur dan een mailtje naar secretariaat@sb-riel.nl of bel naar 0618044578. 
Natuurlijk vergt een overgang naar digitalisering wel wat extra inzet, tijd en digitale 
vaardigheid. Daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Dus mocht u ons daarmee 
op weg willen helpen laat het ons weten.  
Ook hiervoor kunt u een mailtje sturen naar secretariaat@sb-riel.nl  

 
Aan alle mensen die 75 jaar worden in 2023 
Heemkundevereniging Carel de Roy viert op 3 februari 2023 haar 75e verjaardag.  
Op deze dag, maar ook zeker door het jaar heen zullen we dit jubileum gaan vieren.  
Er worden feestelijke activiteiten georganiseerd zowel voor de eigen leden, als voor 
het brede publiek uit Alphen, Riel en Chaam.  
Via dit bericht willen we alvast een oproep doen omdat we in 2023 graag alle  
75-jarigen uit Alphen, Riel en Chaam in het zonnetje willen zetten. Mocht je iemand 
kennen die in 2023 75 jaar wordt of ben jij degene die in 2023 75 kaarsjes mag 
uitblazen? Meld je dan aan via: carelderoy75jaar@gmail.com.  
Vermeld bij je aanmelding de naam van de jarige, de geboortedatum en het adres. 
Wij kijken er naar uit om van 2023 een mooi en feestelijk jaar te maken samen met 
en voor alle leden van Carel de Roy. Voor vragen of tips rondom de 
jubileumactiviteiten, mail gerust naar carelderoy75jaar@gmail.com. 
  
Met feestelijke groet, 
Jubileum Commissie 75 jaar 
Heemkundevereniging Carel de Roy 
 

Museum plus bus 
We hebben bericht gehad van de Museum-Plus-Bus dat we dinsdag 9 mei 2023 met 
de bus mee kunnen naar het Kunstmuseum in Den Haag. 
Het precieze tijdsprogramma van die dag, de kosten en wanneer aanmelden komt in 
de volgende nieuwsbrief. 
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Toekomstig wonen begint nu 
Op 19 januari is de tweede bijeenkomst geweest met als thema:  
‘Hoe ziet toekomstig wonen eruit?’. Tijdens deze bijeenkomst is ingegaan op de 
vraag of toekomstig wonen voor u betekent dat u in uw eigen huis blijft wonen, of dat 
u graag wil verhuizen naar een andere toekomstbestendige woning.  
Er is informatie gegeven over verschillende mogelijkheden met betrekking tot huur- 
en koopwoningen. Mevrouw Edith Mostert van KBO-Brabant heeft de huistest 
toegelicht. De woonadviseurs van KBO-Brabant kunnen met u samen door uw huis 
lopen en kijken naar de aanpassingen die gedaan kunnen worden om uw huis voor 
te bereiden op de toekomst. Daarnaast heeft woningcorporatie Leystromen 
informatie gegeven over het huurwoningenbestand in Goirle en Riel, hoe je je kunt 
aanmelden en hoe de toewijzingsprocedure verloopt. 
Tijdens de bijeenkomst zijn ook de nieuwe woonvormen en -concepten ruim 
aan bod gekomen, zoals het project van Kilimanjaro bij Land van Anna, 
Knarrenhof, CPO bouw, Kangoeroewoning etc.  
Er was ook een vertegenwoordiging van de Goirlese makelaars om enkele vragen op 
dat gebied te beantwoorden. 
Wilt u meer info over dit onderwerp, ga dan naar de website van KBO-Brabant: 
www.kbo-brabant.nl/ons-wonen/ 
 
De derde bijeenkomst binnen deze campagne ‘De toekomst van de zorg is thuis’ is 
op donderdag 9 maart om 14.00 uur in de Kapel van CCJvB.  
Hier komen vertegenwoordigers uit de zorg (o.a. een wijkverpleegkundige van 
Thebe) en leden van het Dorpsteam informatie geven over wat dit voor ons in de 
toekomst gaat betekenen. 
 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
 
Maand agenda    
Bingo →  2e vrijdag van de maand – 10 februari 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.   
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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  
1 maart 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. 


