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Nieuwsbrief augustus/september 2020

Situatie rondom het coronavirus
De afgelopen weken zijn er wereldwijd - en ook in Nederland - weer oplevingen/besmettingen van het coronavirus - dus het is zeker nog niet voorbij!!!!
Ook deskundigen geven aan “wij kunnen dan wel klaar zijn met het virus, maar het
virus is er nog steeds”. Zolang er geen medicijn of vaccin is, zal het waarschijnlijk
allemaal wat onzeker blijven en zullen we soms moeten improviseren.
Onze buitenactiviteiten (fietsen, jeu de boules en wandelen) zijn inmiddels - met
inachtneming van de regels - weer opgestart. Nogmaals wijzen wij erop dat iedereen
die meedoet aan een van de activiteiten zelf zijn/haar verantwoordelijkheid neemt !!
Vanaf 24 augustus 2020 is de Leybron weer open en zouden – in principe - ook de
binnen activiteiten weer kunnen worden opgestart. Echter niet alle activiteiten zullen
dan al beginnen, dus alvorens u naar de Leybron gaat om deel te nemen aan bingo –
koersbal – seniorengym of yoga → neem vooraf contact op met docent of contactpersoon om te vragen wanneer de les/activiteit begint.
Als iemand positief wordt getest, voert de GGD zo snel als mogelijk het zogenaamde
bron- en contactonderzoek uit. Iedereen die contact heeft gehad met diegene die
positief is getest wordt benaderd.
In restaurants en horecagelegenheden moet iedereen vanaf 10 augustus 2020 zijn/
haar naam en adresgegevens opgeven.
SB-Riel wil ook meewerken om het bron-/contactonderzoek te vergemakkelijken als
er sprake is van een positieve test. Ook KBO-Brabant adviseert bij binnen activiteiten
een registratie bij te houden van de deelnemers met vermelding wel/geen klachten.
Ook willen wij van alle deelnemers de temperatuur opmeten (met een eenvoudige
hoofdtemperatuurmeter) en mocht het zo zijn dat iemand verhoging heeft, dan mag
hij/zij niet deelnemen aan de activiteiten.
Gezondheid is ons grootste goed en daar kunnen we niet voorzichtig genoeg mee
zijn; wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.
Ook moet een standaardformulier worden ingevuld.
Binnen enkele weken benaderen wij de coördinatoren/contactpersonen met het
verzoek om uw temperatuur te meten bij binnenkomst en u te vragen het betreffende
formulier in te vullen.
VOOR ALLE DUIDELIJKHEID → de gegevens worden niet verder verspreid of aan
derden gegeven en worden na drie weken vernietigd.
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Wij houden ons nog steeds aan de richtlijnen van overheid en RIVM.
Dus blijft gelden → veelvuldig handen goed wassen, thuis blijven als je ziek bent of
als een van je huisgenoten ziek is (griep/koorts/hoesten/niezen) en als er meerdere
personen zijn - 1,5 meter afstand houden.
DUS houdt de richtlijnen in acht en neem uw eigen verantwoordelijkheid hierin !!!!!!!!

Wat is er te doen de komende periode
•

Vrijwilligersmiddag 2020
Hoewel de mogelijkheden een stuk beperkter zijn dan voorgaande jaren, willen wij toch al
onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Vooral de bezorgers van
magazine ONS en de nieuwsbrief moesten deze rondbrengen onder lastigere omstandigheden. Inmiddels hebben alle vrijwilligers een uitnodiging (per mail of via de brievenbus)
ontvangen voor de – aangepaste - vrijwilligersmiddag.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat
telefonisch 013 518 1600 of per mail secretariaat@sb-riel.nl

•

Geplande activiteiten
Wij hebben nog twee jubileum-activiteiten gepland; bingo 09 oktober en kaarttoernooi
07 november. Op dit moment kunnen we hierover nog geen definitief uitsluitsel geven.
Afhankelijk van de voorwaarden/richtlijnen van RIVM en overheid nemen wij pas t.z.t.
een beslissing. In de volgende nieuwsbrief september/oktober leest u hierover meer.

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie
•

Maand agenda
Voor alle activiteiten – zowel binnen als buiten – geldt dat u de regels/voorwaarden van overheid en RIVM in acht neemt – dus thuisblijven als u of een
van uw huisgenoten ziek bent/is (verkouden/ koorts/hoesten/niezen) en
altijd de 1,5 meter afstand houden!!!!
Vanaf 24 augustus 2020 is de Leybron weer open, dus kunnen ook de binnen activiteiten
worden opgestart. Niet alle activiteiten zullen vanaf de eerste week worden opgestart –
neem altijd vooraf contact op met uw docent of contactpersoon om te weten of en
wanneer de activiteit weer begint.
Wij verwijzen u naar hetgeen wij hebben vermeld op blad 1 en 2 onder het blokje
“Situatie rondom het coronavirus” en de maatregelen die wij hiervoor nemen.
Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk – dus houdt u aan de richtlijnen !!!!!
Bingo → 2e vrijdag van de maand – dus 11 september 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
Yoga (*) → dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur
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(*) Voor deelnemers aan seniorengym en yoga geldt dat de lessen begin september
worden opgestart. Als dit niet doorgaat krijgt u tevoren bericht van uw docente

•

Boekenkast Leybron
In de Leybron staat een boekenkast waar u vrij gebruik van mag maken.
U mag dus een of 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 vrije boekenkast. De boeken staan op alfabetische volgorde op schrijversnaam.
Tijdens openingstijden van de Leybron kunt u een boek halen of (terug-)brengen.
Zolang er nog beperkingen gelden vanwege het coronavirus, zijn die uiteraard ook van
toepassing als u gebruik maakt van de boekenkast. Dus slechts één persoon gelijktijdig
bij de boekenkast en respecteer de 1,5 meter afstand s.v.p.

•

Informatie KBO-Brabant over campagne Senioren en Veiligheid
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid start in samenwerking met KBO-Brabant deze
campagne. Nadere informatie en toelichting vindt u op blad 4 van deze nieuwsbrief

Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?
•

Cliëntondersteuners
Wilt u hulp bij uw gesprekken met ’t Loket in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo), neem contact op met het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl
of telefonisch 013 518 1600

•

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

06 386 92845
Wilt u meer informatie → bezoek dan onze website www.sb-riel.nl
Hier vindt u ook deze Nieuwsbrief; de laatste informatie; de contactpersonen voor de diverse
activiteiten en gegevens van het bestuur.
Like en volg ons ook op Facebook

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 28 september 2020
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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Informatie KBO-Brabant over campagne “Senioren en Veiligheid”

Maak het ze niet te makkelijk!
Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig te
informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd mens telt voor twee.
In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, genaamd
Senioren en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, om ervoor te zorgen
dat u zoveel mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp.
Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten, is
ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke
oudere.
De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap zoveel
mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is het van
belang dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de
politie.

Wat kunt u in de maand september verwachten
•

in magazine ONS van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd

•

elke week wordt een ander thema behandeld
➢ Week 36 (01/09 t/m 07/09)
➢ Week 37 (08/09 t/m 14/09)
➢ Week 38 (15/09 t/m 21/09)
➢ Week 39 (22/09 t/m 28/09)

Meekijken bij pinnen
Babbeltrucs
Hulpvraagfraude (via WhatsApp).
Phishing

•

op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt vinden. Er
worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met
tv-programma’s maar worden uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover
neemt deel aan het thema Hulpvraagfraude (week 38)

•

onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven,
met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de links naar
deze webinars geplaatst

•

ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht worden
besteed aan de onderwerpen;

Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp.
Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten?
Onze vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail
sturen naar beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met
vermelding van uw telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar

073 644 4066

SB-Riel secr/2020/Nieuwsbrieven – augustus/september, blad 4 van 4

