
 
 
 
 
 
 

 
 

Senioren Belangen Riel        www.sb-riel.nl 
aangesloten bij KBO-Brabant 

 

 

 

 
SB-Riel secr/2021/Nieuwsbrieven – februari/maart, blad 1 van 3 

 

 

Nieuwsbrief februari/maart 2021 
 

 
 
 

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

• de heer Harrie Kools op 26 januari 2021 op 93-jarige leeftijd 

• mevrouw Francien van de Kamp – Kock op 31 januari 2021 op 72-jarige leeftijd   
 
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies. 
 
 

Algemeen   
 

LET OP!!!!  → oplichters actief om afspraken te maken voor corona 

vaccinatie  
Het vaccinatieprogramma om corona te bestrijden is in volle gang. 
Uit de media bleek dat - met name senioren - worden benaderd door oplichters.  
Zij doen zich voor als bijvoorbeeld Team Thuiszorg of GGD en zeggen dat het een 
gezamenlijke actie is van huisartsen, Thuiszorg en GGD. Ze proberen een “nep- 
afspraak” met u te maken voor het vaccin, maar u moet eerst betalen. De oplichters 
beweren dat u het betaalde bedrag van uw zorgverzekering terug ontvangt. 
 
TRAP ER NIET IN !!!!!!!!! het zijn allemaal leugens om u geld afhandig te maken. 

De coronatest en het vaccin – via de GGD - zijn altijd gratis!!!!!!!!!!! 
Hoe werkt het echt → De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. 
Zodra u aan de beurt bent om de vaccinatie te krijgen, ontvangt u een brief van de 
GGD met een telefoonnummer; u kunt zelf bellen om een afspraak te maken. 
 

• Veiligheid voor fietsers Dorpstraat 
Van de gemeente hebben we eindelijk bericht ontvangen over de fietsstroken langs o.a. de 
Dorpstraat. Daar ontstaat het gevaar van vallen als je met je wielen in de afvoergoot terecht 
komt. Het is - zo heeft men ons verzekerd - nog steeds in behandeling (overleg aannemer) 
en wellicht is er extra geld nodig, waarvoor de raad nog een besluit moet nemen.  
Wij houden het in de gaten. 
 

• Digitale nieuwsbrief ONS magazine van KBO-Brabant   
Sinds eind december 2020 kunt u magazine ONS van KBO-Brabant digitaal lezen via de 

website Onsmagazine.nl   
U kunt zich ook inschrijven om de digitale 2 wekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant per 
mail te ontvangen; hierin staan artikelen uit magazine ONS.  

Hoe kunt u hiervan gebruik maken? → Ga naar www.kbo-brabant.nl en kies voor blokje 
“Ons magazine”. In het artikel “De Ons nu ook online via onsmagazine.nl” staat de link om in 
te schrijven op deze digitale nieuwsbrief. 

http://www.kbo-brabant.nl/
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• KBO-Brabant organiseert de “ONS Zomerfair” -  Creatief? Laat uw werk zien 
op de Ons Zomerfair in Brabant! 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het coronavirus tegen 
die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het 
einde van de zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in onze Afdelingen.  
Na zo’n lang isolement willen we er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met 
eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in 
Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren - en wellicht verkopen?  

Meld u dan aan voor een kraampje via de website www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 
  
Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar  

Jacquelien Cuppers 073 644 40 66 
Bij voldoende deelname en natúúrlijk. als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant een 
inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met 
allen die zich hebben aangemeld  -  dus DOE MEE!!!!!!!!!!!! 
 
 

Wat is er te doen de komende periode  
 

• Algemene leden-/jaarvergadering  
Zoals vorige keer al vermeld is de Algemene leden-/jaarvergadering gepland  

donderdag 22 april 2021.  
Wij houden natuurlijk de berichtgeving angstvallig in de gaten. Mocht in de komende 
weken blijken dat dit – uit oogpunt van gezondheidsrisico – onverantwoord is, dan gaat 
de vergadering NIET door. 
Een definitieve beslissing nemen wij komende maand, in de volgende nieuwsbrief – 
verschijnt in de week van 22 maart 2021 - staat de definitieve beslissing 

 
 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie  
  
• Maand agenda   

De huidige lockdown geldt nog tot begin maart 2021. De Leybron is tot die tijd volledig 
gesloten en er vinden geen bijeenkomsten en/of activiteiten plaats. Ook vrije inloop is 
niet mogelijk – behalve voor ophalen/terugbrengen boeken (zie hieronder) .  
Als de activiteiten in de Leybron weer kunnen worden opgestart, dan hoort u via uw 
docente/contactpersoon wanneer dit plaatsvindt 
 

• 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.  

 

• Belastingaangifte 2020 
Het is weer de tijd voor de aangifte van de inkomstenbelasting over het jaar 2020. Voor 
veel ouderen is het invullen van het belastingbiljet een probleem. De ouderenbonden 
hebben vrijwilligers opgeleid die ouderen kunnen helpen bij het doen van de belasting 
aangifte. Zo zijn er ook in Goirle en Riel vrijwilligers die - op basis van door u verstrekte 
gegevens - de belastingaangifte opstellen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de aangifte. 

http://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
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Deze belastingservice is voor iedereen die de AOW leeftijd bereikt heeft met een in-
komensgrens voor alleenstaande € 35.000,- en voor gehuwden € 50.000,- per jaar.  
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. Gemaakte kosten zoals kopieer- en 
printkosten kunnen in rekening worden gebracht; hiervoor wordt maximaal € 12,00 per 
huishouding gerekend. 
 
Als u een oproep van de belastingdienst ontvangt om aangifte te doen, dan heeft u geen 
andere keus en moet aangifte gedaan worden. Een aantal aftrekposten zijn wel gebleven 
en kunnen leiden tot terugbetaling van de ingehouden loonbelasting. Het blijft daarom 
nuttig om te (laten) beoordelen of een aangifte loont. Als u de hulp inroept van de vrij-
willigers van de KBO dan maken zij voor u een berekening van de verschuldigde belas-
ting. Blijkt daaruit dat u recht op teruggave heeft dan wordt - in overleg met u - besloten 
om de aangifte wel (of niet) in te zenden. 
 
Wilt u geholpen worden? Neem dan rechtstreeks contact op met de vrijwilliger die vorig 
jaar bij u is geweest of bel met Antoon van den Dungen – Belastingservice KBO-Goirle/ 

SB-Riel telefoon 013 534 1419 en u wordt teruggebeld door een van de acht vrijwilligers 
voor het maken van een afspraak. 

 
 

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 maart 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. 


