Senioren Belangen Riel

www.sb-riel.nl

aangesloten bij KBO-Brabant

Nieuwsbrief september/oktober 2020

Overleden in de afgelopen periode
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van een van onze leden, te weten
• de heer H. van Lankveld begin augustus op 83-jarige leeftijd
Wij wensen de familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies.

Situatie rondom het coronavirus
Het coronavirus waart nog steeds rond, dus blijven een aantal maatregelen van
toepassing. Handen wassen, afstand houden en voelt u zich niet fit, blijf dan thuis.
Als u klachten heeft kunt u zichzelf laten testen.
Zoals het er nu naar uitziet zal de 1,5 meter afstand nog wel langere tijd van kracht
blijven. Ook handen schudden, elkaar een knuffel geven, etc. doen we niet meer;
volgens de deskundigen geven deze handelingen meer kans op besmetting.
Dus al bij al → het blijft uitkijken - zelf goed opletten en eigen verantwoordelijkheid
nemen!!!!!
Wij hebben nog twee jubileum-activiteiten gepland in oktober en november.
Omdat bovenstaande maatregelen – naar alle waarschijnlijkheid – dan ook nog
gelden hebben wij besloten deze activiteiten NIET te laten doorgaan.
Zowel de jubileum-bingo vrijdag 09 oktober als het jubileum-kaarttoernooi zaterdag
07 november 2020 vervallen…. Jammer – maar het is niet anders en zoals vorige
keer al aangegeven ieders gezondheid is veel belangrijker

Algemeen
•

Ledenadministratie
Om de ledenadministratie actueel te houden is het belangrijk dat wij uw juiste gegevens
hebben. Bent u de afgelopen periode bijvoorbeeld verhuisd, heeft u een ander emailadres, etc., wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie.
Dit kan via het mutatieformulier dat u kunt downloaden van de website www.sb-riel.nl
invullen en verzenden naar de ledenadministrateur. U kunt het formulier ook opvragen bij
het secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl of telefonisch 013 518 1600
Meldt u de wijziging liever schriftelijk of telefonisch, neem dan contact op met onze ledenadministrateur de heer Toon Schellekens, Kempenland 2, 5133 CR Riel, telefoon
013 518 1449 of stuur een mailtje naar het secretariaat met de wijziging.
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•

Contributie/Lidmaatschapsbijdrage 2021
In 2021 blijft de contributie/lidmaatschapsbijdrage ongewijzigd – te weten € 24,- per
persoon per jaar. Deze wordt in januari/februari 2021 van uw rekening afgeschreven.
Voor onze penningmeester is het gemakkelijk dit via een automatische incasso te innen;
maar hiervoor moet u schriftelijk toestemming geven. Heeft u (nog) geen toestemming
gegeven, dan ontvangt u een nota met verzoek de contributie over te boeken op rekening
van Senioren Belangen Riel.
Wilt u met ingang van volgend jaar overgaan op betaling via een automatische incasso
geef dit dan bij voorkeur vóór 01 december 2020 door aan onze penningmeester de
heer Carool Kennes, telefoon 013 518 1811
Ook als u (nog) vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met Carool.

•

Vrijwilligers gevraagd
Al eerder hebben wij aangegeven dat wij het als bestuur niet alleen kunnen en dat wij úw
hulp nodig hebben; zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien.
Dus wilt u een bijdrage leveren – u bent van harte welkom. Er zijn diverse mogelijkheden, bijv. bestuurslid, lid van een van de werkgroepen, bezorger ONS/nieuwsbrieven.
Wilt u liever individuele ondersteuning bieden, dan hebben wij mogelijkheden voor Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) en Cliëntondersteuners; ook kunt u inwoners helpen bij
het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte.
Voor deze ondersteunende activiteiten wordt u lid van het team Riel/Goirle en krijgt u de
nodige ondersteuning aangeboden in de vorm van cursussen/training, etc.
Bent u goed thuis in de werking van PC, tablet, telefoon, etc. en wilt u deze kennis graag
delen met anderen of andere mensen daarbij ondersteunen/instrueren, ook dan kunnen
wij uw hulp gebruiken.
Tot slot → heeft u een idee voor een nieuwe activiteit, neem contact op met een van de
bestuursleden om dit te bespreken - wellicht zijn er mogelijkheden om dit op te pakken.
U ziet wel – mogelijkheden te over!!!. Wilt u meer informatie of uw hulp aanbieden neem
dan contact op met onze voorzitter Frans van Dongen, telefoon 013 518 13 91 of
stuur een mailtje naar het secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl

•

Voorzitter van KBO-Brabant te gast bij het LOG
De heer Leo Bisschops – voorzitter van KBO-Brabant – is woensdag 07 oktober 2020
te gast in het programma Goolse Kringen van Lokale Omroep Goirle – LOG.
De uitzending is van 19.00 – 20.00 uur.

•

Rabo ClubSupport
Jaarlijks organiseert de Rabobank de actie Rabo ClubSupport.
Kort gezegd komt het erop neer dat Rabobank De Zuidelijke Baronie een bepaald budget
beschikbaar stelt voor organisaties/verenigingen. Deze kunnen zich aanmelden om deel
te nemen. Leden van de Rabobank mogen hun stem uitbrengen op een van de aangemelde/ingeschreven verenigingen/organisaties.
Elke uitgebrachte stem levert een bepaald bedrag op - dus elke stem is geld waard!!!.
Alleen als u lid bent van Rabobank De Zuidelijke Baronie mag u meestemmen.
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U ontvangt t.z.t. informatie van de Rabobank - de stemperiode is van 5 t/m 25 oktober
2020; laat uw stem niet verloren gaan
Uiteraard informeren wij u over de opbrengst die deze actie voor SB-Riel oplevert.

Wat is er te doen de komende periode
Zoals op blad 1 al vermeld gaan de geplande jubileumactiviteiten bingo 09 oktober en
kaarttoernooi 07 november 2020 NIET door.
De enige activiteit die op dit moment nog voor/in 2020 nog gepland staat is de kerst
bijeenkomst zaterdag 19 december 2020.
Voor zover we nu kunnen inschatten, kan deze bijeenkomst doorgaan. Mochten er echter
nieuwe maatregelen/inzichten komen i.v.m. corona etc. dan behouden wij ons het recht voor
om de bijeenkomst alsnog te annuleren.
In een van de volgende nieuwsbrieven laten wij u dit uiteraard weten

Wat er de afgelopen periode gebeurde
•

Vrijwilligersmiddag 2020
Ook voor de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersmiddag waren de mogelijkheden
ivm de regels omtrent corona beperkter dan voorgaande jaren.
Voor de aangepaste vrijwilligersmiddag togen we met 23 vrijwilligers naar Gasterij De
Commanderie voor een voortreffelijke brunch. En gelukkig waren de weergoden ons ook
dit jaar weer gunstig gezind; het weer was prima dus namen we – lekker in het zonnetje plaats op het terras.
Bij een kopje soep gevolgd door broodjes vergezeld van koffie/thee of een glaasje
konden de aanwezigen elkaar bijpraten over de afgelopen periode - het was een
gezellig samenzijn.
Nogmaals dank aan al onze vrijwilligers voor hun inzet/bijdrage voor onze vereniging.
Wij hopen volgende keer – in 2021 – weer een normale vrijwilligersmiddag te kunnen
organiseren.

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie
•

Maand agenda
Wij zijn blij dat een aantal van onze activiteiten inmiddels weer zijn opgestart.
Voor alle activiteiten – zowel binnen als buiten – geldt dat u de regels/voorwaarden van
overheid en RIVM in acht neemt – dus thuisblijven als u ziek bent/is (verkouden/ koorts/
hoesten/niezen) en altijd de 1,5 meter afstand houden!!!!
Bingo → 2e vrijdag van de maand – deze maand 09 oktober 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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•

Boekenkast Leybron
U mag vrij gebruik maken van de boekenkast in de Leybron, dus 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 vrije boekenkast.
De boeken staan op alfabetische volgorde op schrijversnaam.
Tijdens openingstijden van de Leybron kunt u een boek halen of (terug-)brengen.
Uiteraard gelden ook de richtlijnen rondom het coronavirus - dus slechts één persoon
gelijktijdig bij de boekenkast en respecteer de 1,5 meter afstand.

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 26 oktober 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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