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Nieuwsbrief mei/juni 2021 
 

 
 

De afgelopen periode/weken zijn weer enkele versoepelingen van kracht geworden.  
Wij staan – net als velen van u – te popelen om weer van start te kunnen gaan. 
MAAR …. we moeten toch nog even geduld hebben. 
Gelukkig is het al wat langer licht, wordt de temperatuur (hopelijk) iets beter en 
kunnen/mogen we stapje voor stapje toch weer iets gaan ondernemen. 
Na de zomerperiode hopen we echt van start te kunnen gaan – dus nog even 
volhouden!!!   
 

Dit jaar geen zomeractiviteiten en geen jaarlijkse dagreis   
Normaal gesproken hadden wij u met deze nieuwsbrief geïnformeerd over de zomer- 
activiteiten en de jaarlijkse zomerdagreis.  
Ondanks dat het de goede kant op gaat met corona; steeds meer mensen worden/zijn 
gevaccineerd, etc., hebben wij uit oogpunt van veiligheid besloten deze activiteiten dit jaar 

NIET te organiseren; wij willen geen enkel risico lopen.   
 

Uitbreiding jeu de boules baan is klaar!! 
De uitbreiding was afgelopen jaar al gepland, maar vanwege corona heeft dat vertraging 
opgelopen. Inmiddels hebben een aantal jeu de boules spelers de handen ineen geslagen 
en samen met externe hulp/materiaal, etc. de huidige baan uitgebreid, zodat er vanaf nu 
twee banen beschikbaar zijn voor jeu de boules. 
Wij feliciteren de dames en heren jeu de boules spelers en danken iedereen die zijn/haar 
steentje heeft bijgedragen aan de realisatie hiervan. 
Veel plezier met de nieuwe baan 
 
 

Wat is er te doen de komende periode   
 

ONS Zomerfair van KBO-Brabant 22 juli 2021  
In magazine ONS vorige maand stond dat - als het coronavirus voldoende onder controle is - 
KBO-Brabant voornemens is 22 juli 2021 een ONS Zomerfair te organiseren bij hotel         
NH Koningshof in Veldhoven.  
Als u er heen wilt, moet u zich vooraf aanmelden!!!! Dus - wilt u erheen?? Meld u aan via 

www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair/ of neem telefonisch contact op met     

KBO-Brabant 073 644 4066.  
Deelname als exposant én bezoeker is gratis (alleen toegankelijk voor leden KBO-Brabant). 
 
 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
 

• Maand agenda   
Bij het ter perse gaan van de nieuwsbrief was de Leybron nog gesloten en vinden er 
geen bijeenkomsten/activiteiten plaats. Ook vrije inloop is niet mogelijk – behalve voor 
ophalen/terugbrengen boeken (zie hieronder). 

http://www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair/
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Omdat de volgende nieuwsbrief pas over twee maanden verschijnt, kan het zijn dat er in 
de tussenliggende periode wijzigingen zijn. Houd daarom de informatie via o.a. Goirles 
Belang of bij de Leybron zelf in de gaten voor openingstijden  
Neemt u deel aan een van de activiteiten in de Leybron, dan hoort u via uw docente/ 
contactpersoon wanneer de activiteit weer wordt opgestart/begint 
 

• 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.  
Als de openingstijden van de Leybron worden verruimd, dan kunt u tijdens openingstijden 
gebruik maken van de bibliotheek/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      
 
 

Het volgende magazine ONS en de nieuwsbrief verschijnen eind juli; 

dus er zit deze keer ongeveer twee maanden tussen. 

Dit valt gelijktijdig met de zomerperiode, dus wensen wij u  

via deze weg - ondanks alle mogelijke beperkingen –  

toch een hele fijne zomer. 
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 26 juli 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. 


