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Nieuwsbrief december 2020/januari 2021  
  
 

 
 

Overleden in de afgelopen periode  
  
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van een van onze leden, te weten 

• mevrouw Zus Vermeer - Hermans op 23 november 2020 op 87-jarige leeftijd   
 

Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies. 
 
 

Kerstbijeenkomst ging niet door    
In de vorige nieuwsbrief lieten wij u al weten het onverantwoord te vinden de kerst-
bijeenkomst te laten doorgaan. Om u toch een hart onder de riem te steken hebben 
wij een alternatief bedacht. 
 
Naast magazine ONS - van KBO-Brabant - en deze nieuwsbrief ontvangt u een Kerst-/ 
puzzelkrant. Hierin een woordje van de voorzitter, kerstverhaal, verschillende puzzels 
en enkele recepten voor hartverwarmende drankjes in deze donkere/lange winter- 
periode; ook heel erg lekker voor de feestdagen!!! 
Om de feestvreugde te verhogen, bieden wij u ook een mini kerstpakketje aan -  met 
dankzegging aan Koopcentrum De Boerenschuur – die dat voor ons heeft mogelijk 
gemaakt. 
 
Wij hopen dat u ervan geniet en wensen u veel succes en plezier met de puzzel-
krant en uw kerstpakketje….. en proost … als u een van de drankjes gaat maken en 
drinken. 
 
 

Algemeen   
 

Prijzenfestival KBO-Brabant  
U kunt zich nog t/m 30 december 2020 opgeven om mee te doen aan het “ONS prijzen-
festival” – speciaal voor KBO-leden. Deelname is gratis en inschrijven kan via  

www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival  
Per mail krijgt u een bevestiging van de inschrijving; de trekking is 19 januari 2021. 

 

Contributie/Lidmaatschapsbijdrage 2021 
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage 2021 - van € 24,-  per persoon - wordt in januari/februari 
van uw rekening afgeschreven, mits u SB-Riel hiervoor heeft gemachtigd. 
Heeft u (nog) geen machtiging afgegeven, dan ontvangt u een nota van onze penning-
meester. Wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven of heeft u nog vragen → 

neem dan contact op met Carool Kennes, telefoon 06 – 514 29958   
 

http://www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival
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Extra geldprijs van de Rabobank    
Uit de actie “Rabo Club Support” ontvingen wij een bedrag van € 232,89. 
Door een filmpje in te sturen naar de Rabobank wat we met dit bedrag gaan doen, konden 
we in aanmerking komen voor een extra geldprijs van € 250,-.  
Op een woensdagmorgen waren een aantal deelnemers van diverse activiteiten op het 
Dorpsplein. Ieder noemde een activiteit in één zin (op rijm) en het filmpje werd opgestuurd. 
 
Er kwamen ca. 50 inzendingen binnen die door een deskundige jury werden beoordeeld.  
En……….. Senioren Belangen Riel was een van de vier gelukkige prijswinnaars, dus 
ontvangen wij deze extra geldprijs van de Rabobank. 
Rabobank en iedereen die heeft meegedaan - bedankt voor de bijdrage!!! 
 
 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
 

• Maand agenda    
Vóór het weekend van 12/13 december 2020 hadden wij de stille hoop dat er vanaf begin 
2021 weer enkele activiteiten in de Leybron zouden kunnen plaatsvinden. 
Maar het verloop van het coronavirus werd steeds onvoorspelbaarder met vooral rond 
die periode een (sterke) stijging van het aantal positief geteste personen.  
Maandag 14 december 2020 was de toespraak door premier Mark Rutte over de situatie 
en de te nemen maatregelen. Vanaf dinsdag 15 december 2020 is een algehele lock-
down van toepassing voor een periode van 5 weken.  
Dit betekent dat o.a. (sport-)scholen, pretparken, dierentuinen en alle niet noodzakelijke 
winkels/bedrijven, etc. tot en met 19 januari 2021 gesloten zijn.  
 
Dit betekent ook dat de Leybron sluit en er dus GEEN activiteiten kunnen/mogen 
plaatsvinden. 
 

• Boekenkast Leybron   
Wij gaan ervan uit dat u tijdens de sluiting van de Leybron alleen op woensdagmorgen 
tussen 10.00 – 11.00 uur gebruik maken van de boekenkast/bibliotheek.  
De definitieve beslissing hierover ligt bij het bestuur van de Leybron!!!!.   
Uiteraard met in achtneming van de geldende richtlijnen – dus verplicht mondkapje 
dragen, 1,5 meter afstand houden en maximaal één persoon gelijktijdig bij boekenkast,  

 
 

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 
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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 25 januari 2021  
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. 
 
 
 
 

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2020 

Wij maken van de gelegenheid gebruik u en uw 

familie hele fijne kerstdagen en een prettige 

jaarwisseling toe te wensen. 

De allerbeste wensen voor een goed en gezond 

2021 
 
 


