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Nieuwsbrief januari/februari 2021

Overleden in de afgelopen periode
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van een van onze leden, te weten
• de heer Cees Vromans op 02 januari 2021 op 82-jarige leeftijd
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies.

Algemeen
Als u deze nieuwsbrief ontvangt is het nieuwe jaar al weer enkele weken oud.
Wij hopen dat u gezellige feestdagen en een leuke jaarwisseling heeft gehad en heeft
genoten van de kerst-attentie die wij de week vóór kerst bij u bezorgden.
Via deze weg → iedereen die heeft meegeholpen – met name onze bezorgers – om dit te
realiseren - BEDANKT!!!!
In het nieuwe jaar hopen wij dat wij er – samen met u – er een mooi jaar van kunnen maken.
De vooruitzichten zijn – dankzij de start van de vaccinaties - iets beter dan medio 2020, maar
het blijft even afwachten hoe een en ander loopt en wat er georganiseerd kan/mag worden
en vanaf wanneer.
Voorlopig zitten we nog even in lock-down, maar wij gaan ervan uit dat we medio 2021 toch
weer bij elkaar mogen/kunnen komen en/of dat er activiteiten kunnen worden georganiseerd.
Tot die tijd blijf gezond, houdt u aan de regels en let een beetje op elkaar!!!
Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Digihulplijn
Vindt u het soms lastig om de weg te vinden in de digitale wereld?
Het coronavirus zorgt er voor dat er in een sneltreinvaart meer digitaal gebeurt.
Videobellen met familie, online bankieren of boodschappen bestellen, etc., etc. Het is fijn om
digitaal mee te kunnen doen, maar het kan ook lastig zijn. Daarom heeft het Ministerie van
Binnenlandse Zaken – samen met een aantal andere partijen – de Digihulplijn opgericht.
Deze is er om u te helpen met alle vragen over de computer, laptop, smartphone en/of tablet.
Het GRATIS telefoonnummer is 0800 1508 en bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
09.00 – 17.00 uur.

Nieuwe website Onsmagazine.nl
Maandag 21 december 2020 is de nieuwe website Onsmagazine.nl door KBO-Brabant
gelanceerd; het is een digitale doorvertaling van ledenmagazine ONS.
Vanuit de papieren versie komen een aantal belangrijke artikelen op deze website te staan
die iedereen kan lezen. Misschien interessant voor uw familie in het buitenland of zij die lang
geleden Brabant hebben verruild voor een andere woonplaats in Nederland of elders.
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Contributie 2021 - Herinnering
Eind januari/begin februari wordt de contributie - € 24,- per persoon - voor 2021 van uw
rekening afgeschreven - als u SB-Riel hiervoor heeft gemachtigd.
Leden die (nog) geen machtiging hebben afgegeven, krijgen een nota van de penningmeester met het verzoek de contributie over te maken.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Carool Kennes, telefoon 06 514 29958

Vacatures - wie helpt ons??
Uit onderzoek enkele jaren geleden is gebleken dat mensen die vrijwilligerswerk doen
gelukkiger zijn. Dit is dus úw kans - want als een van uw goede voornemens voor dit jaar is
om als vrijwilliger actief te worden/zijn → kan dat bij SB-Riel
Voor diverse activiteiten kunnen wij nog versterking gebruiken.
➢ heeft u interesse in een bestuursfunctie en/of wilt u de mogelijkheden weten
➢ wilt u een bijdrage leveren aan de organisatie van activiteiten of op een andere
manier assistentie verlenen aan/bij een van de Werkgroepen
➢ initiatieven om nieuwe activiteiten op te zetten zijn ook steeds welkom
➢ gaat uw voorkeur uit om maandelijks magazine ONS - van KBO-Brabant - en de
nieuwsbrief bij de leden te bezorgen → neem dan rechtstreeks contact op met de
coördinator bezorging - Martin Brouwers – 013 518 1913 of via

ledenadministratie@sb-riel.nl
Als meerdere bezorgers zich melden - geen enkel probleem – we maken dan
(eventueel) een herverdeling van de bezorgadressen
Heeft u vragen – wilt u informatie of wilt u zich aanmelden → neem contact op met de
voorzitter – Frans van Dongen – 013 518 1391 of via voorzittter@sb-riel.nl
U kunt ook contact opnemen met een van de bestuursleden of het secretariaat via
secretariaat@sb-riel.nl of telefonisch 013 518 1600
Wij zien uw reactie graag tegemoet

Wat is er te doen de komende periode
•

Algemene leden-/jaarvergadering gepland
Hoewel er op dit moment nog veel onduidelijk is heeft het bestuur al een datum gepland
voor de Algemene leden-/jaarvergadering donderdag 22 april 2021.
Uiteraard allemaal onder voorbehoud van wat er op dat moment kan/mag worden
georganiseerd, etc., etc. Wilt u erbij zijn noteer dan de datum in uw agenda; via de
nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie
•

Maand agenda
Voorlopig is de Leybron nog volledig gesloten en vinden er geen bijeenkomsten en/of
activiteiten plaats. Ook vrije inloop is niet mogelijk – behalve voor ophalen/terugbrengen
boeken (zie hieronder).
Neemt u deel aan een van de activiteiten die in de Leybron plaatsvindt, dan hoort u via
uw docente/contactpersoon wanneer de activiteit weer wordt opgestart/begint
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•

Boekenkast/Bibliotheek Leybron
Tijdens de periode dat de Leybron is gesloten, kunt u alleen op woensdagmorgen
tussen 10.00 – 11.00 uur gebruik maken van de boekenkast/bibliotheek.
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
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 22 februari 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.
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