Senioren Belangen Riel

www.sb-riel.nl

aangesloten bij KBO-Brabant

Nieuwsbrief oktober/november 2020

Situatie rondom het coronavirus
Als gevolg van de aangescherpte maatregelen op dinsdag 13 oktober 2020 is de
Leybron vanaf woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur gesloten. De sluiting betreft
voorlopig een periode van 4 weken. Als er tussentijds verruiming van de maatregelen
plaatsvindt zal het bestuur van de Leybron de situatie heroverwegen.
Dit betekent dus dat activiteiten die in de Leybron plaatsvinden GEEN doorgang
vinden. Wilt u gebruik maken van de boekenkast in de Leybron → dit kan op
woensdag van 10.00 – 11.00 uur.

Algemeen
•

Nieuwe ledenadministrateur en coördinator voor verspreiding magazine
ONS en de nieuwsbrief
Maandelijks wordt magazine ONS en de nieuwsbrief bij u bezorgd.
Dit gebeurt niet automatisch, zowel ONS als nieuwsbrief wordt bezorgd in Riel; de
coördinatoren zorgen voor de verdeling, waarna de bezorgers elke maand op pad gaan
om alles te bezorgen.
Op dit moment is Toon Schellekens – samen met Theo Smulders – coördinator.
Toon heeft aangegeven met ingang van januari 2021 te stoppen als ledenadministrateur
en coördinator verspreiding ONS en nieuwsbrief.
Wij hebben inmiddels een opvolger gevonden; vanaf 01 januari 2021 gaat de heer Martin
Brouwers de ledenadministratie uitvoeren In de volgende nieuwsbrief stelt Martin zich
kort aan u voor.
In gezamenlijk overleg tussen Toon en Martin is afgesproken dat Martin vanaf deze
nieuwsbrief – samen met Theo Smulders – de coördinatie van de verspreiding ONS en
nieuwsbrief op zich neemt. Tevens wordt Martin contactpersoon voor de bezorgers.
Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden als bezorger magazine ONS en nieuwsbrief
neem dan contact op met Martin Brouwers telefoon 013 518 1913 of per mail via

ledenadministratie@sb-riel.nl
Wij maken van de gelegenheid gebruik Toon te bedanken voor zijn werkzaamheden als
ledenadministrateur en coördinator. Toon blijft verbonden met/aan onze vereniging; vanaf
januari 2021 wordt hij bezorger ONS en nieuwsbrief en blijft coördinator seniorengym en
lid van Werkgroep Wonen.
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•

Tip voor de feestdagen
De feestdagen zijn in aantocht, dus tijd om elkaar te verrassen met cadeautjes.
Heeft u nog geen cadeau voor een van uw naasten → denk dan aan onze cadeaukaart.
U geeft deze aan iemand (*) cadeau en ú betaalt voor één jaar de lidmaatschapsbijdrage.
De ontvanger wordt voor de periode van één jaar lid van onze vereniging en kan deelnemen aan alle activiteiten en krijgt alle informatie.
Wilt u meer weten over de cadeaukaart – kijk dan op de website www.sb-riel.nl of
vraag informatie op bij het secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl
(*) KBO-Brabant heeft als leeftijdsgrens dat alleen personen van 50 jaar of ouder lid kunnen
worden - dus de ontvanger moet minimaal 50 jaar zijn

Wat is er te doen de komende periode
Voor dit jaar staat alleen de kerstbijeenkomst zaterdag 19 december 2020 nog gepland.
Uit pers (TV, krant, etc.) verneemt u dagelijks dat het er allemaal (nog) niet zo goed uitziet,
omdat de corona besmettingen t/m medio oktober 2020 nog steeds opliepen.
Vanaf 14 oktober 2020 gelden weer een aantal beperkingen.
Wij wachten de maatregelen af en beslissen in november 2020 of het verantwoord is de
kerstbijeenkomst wel/niet te laten doorgaan. Wij informeren u hierover in de eerstkomende
nieuwsbrief.

Wat er de afgelopen periode gebeurde
•

Informatie bijeenkomst van Werkgroep Wonen
22 september j.l. was deze informatie bijeenkomst. Ca 35 geïnteresseerden/belangstellenden waren aanwezig. Na het welkomstwoord door Frans Van Dongen – voorzitter SBRiel, gaf de heer Menno de Lange – van Droomwonen Brabant - een presentatie over de
mogelijkheden, welke stappen er te nemen zijn, etc., etc.
Als de presentatie via de website van SB-Riel beschikbaar is, informeren wij u via de
nieuwsbrief.
Diegenen die destijds hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in dit plan hebben
persoonlijk van de Werkgroep Wonen een terugkoppeling gehad van de informatiebijeenkomst.
Heeft u interesse om deel te nemen aan dit project OF ambieert u een bestuursfunctie in
het bestaande CPO meldt u dan aan via secretariaat@sb-riel.nl

•

Regulier overleg met collega’s KBO-Goirle
Twee maal per jaar hebben wij overleg met collega’s van KBO-Goirle; medio september
2020 was het tweede overleg dit jaar.
Wij wisselen ervaringen uit en informeren elkaar over de activiteiten die plaats gaan
vinden of hebben gevonden. Dit laatste is dit jaar niet aan de orde, want ook in Goirle
lagen een aantal activiteiten – als gevolg van de corona pandemie - stil.
Ook de punten voor het gezamenlijk overleg met de wethouder werden afgestemd.
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Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie
•

Maand agenda
Vanwege de aangescherpte maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van
het coronavirus is de Leybron gesloten vanaf 14 oktober 2020. De sluiting is voorlopig
voor een periode van 4 weken.
Activiteiten die in de Leybron plaatsvinden gaan dus NIET door.

•

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.
Gedurende de periode dat de Leybron is gesloten, kunt u op woensdagmorgen
tussen 10.00 – 11.00 uur gebruik maken van de boekenkast. Uiteraard met in
achtneming van de geldende richtlijnen – dus één persoon gelijktijdig bij de boekenkast
en 1,5 meter afstand houden!!!!

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 23 november 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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