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Nieuwsbrief september/oktober 2021 
 

 
 

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

• de heer Sjef Vermeer op 15 augustus 2021 op 81-jarige leeftijd 

• de heer Cees Ketelaars op 17 augustus 2021 op 88-jarige leeftijd 
 
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies. 
 
 

Belangrijk   
➢ (gezins-)wandeling zaterdag 16 oktober 2021 
➢ aanmelden voor Samen-uit Eten kan t/m 15 oktober 2021 
➢ 55+ dag – mits er geen (corona-) beperkingen zijn – donderdag 18 november 

2021 
 

Algemeen  
Het lijkt – op dit moment – allemaal wel de goede kant op te gaan met de corona 
perikelen. De beperkingen zijn inmiddels grotendeels opgeheven, ECHTER het 
gevaar is nog niet geweken. Tijdens het griepseizoen (oktober/november) kan het 
virus zomaar weer de kop opsteken. 
Het blijft allemaal best kwetsbaar – dus daarom doen wij een zeer dringend beroep 
op een ieder om zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
Wat verstaan wij hieronder → als u (nog) niet volledig bent gevaccineerd - dan 
niet deelnemen aan activiteiten!!!!!  
Nogmaals het is ieders eigen verantwoordelijkheid en keuze om wel/niet gevacci-
neerd te worden, maar bent u niet gevaccineerd dan loopt u het risico om zelf ziek te 
worden en/of anderen te besmetten.  
Dus nogmaals → bent u niet volledig gevaccineerd (dit is dus úw eigen keuze) dan 
vragen wij u met klem NIET mee te doen aan activiteiten. 
 
Wij raden u aan in verband met de corona-regels – vooral voor binnen-activiteiten, 
maar ook voor buiten activiteiten - om een bewijs van vaccinatie (bijv. QR-code) bij 
de hand te hebben om problemen bij de toegang te voorkomen.    
 
Kandidaat bestuurslid René Mathijssen  
Zoals bekend zoekt het bestuur versterking. In een gesprek met René Mathijssen (van 
geboorte Goirlenaar en sinds enige tijd woonachtig in Riel) heeft hij zijn belangstelling voor 
onze vereniging geuit. Een en ander heeft er - na een gesprek met het bestuur - toe geleid 
dat René als kandidaat bestuurslid toetreedt tot het bestuur.  
 
Vanaf nu draait René dus mee in het bestuur en is te bereiken via email adres 

vicevoorzitter@sb-riel.nl  In een later stadium stellen wij u uitgebreider aan René voor. 

mailto:vicevoorzitter@sb-riel.nl
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René heeft - zowel in zijn werkzame leven als daarna - veel bestuurlijke ervaring opgedaan 
bij diverse organisaties en op verschillende niveaus. 
In de ledenvergadering van april 2022 kan dan definitieve benoeming plaatsvinden, waarbij 
de voorzittersfunctie hem op het lijf geschreven lijkt. 
 

Ledenadministratie   
Om de ledenadministratie actueel te houden is het belangrijk dat wij uw juiste gegevens  
hebben. Bent u de afgelopen periode verhuisd, heeft u een ander email-adres of zijn andere 
gegevens gewijzigd → geef dit dan zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie.   

Dit kan via het mutatieformulier; u kunt dit downloaden van de website www.sb-riel.nl 
invullen en verzenden naar de ledenadministrateur. U kunt het formulier ook opvragen bij het 

secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl of telefonisch 013 518 1600  
  
Meldt u de wijziging liever schriftelijk of telefonisch, neem dan contact op met onze leden-

administrateur de heer Martin Brouwers, Tilburgseweg 10, 5133 BB Riel, telefoon  

013 518 1913 of stuur een mailtje naar het secretariaat met de wijziging. 
 

Contributie/Lidmaatschapsbijdrage 2022  
Met ingang van 01 januari 2022 wordt de contributie/lidmaatschapsbijdrage met € 1,-  
verhoogd naar € 25,- per persoon per jaar.  
In januari/februari 2022 wordt deze van uw rekening afgeschreven. Voor onze penning-
meester is het gemakkelijk de contributie via een automatische incasso te innen; hiervoor 
moet u schriftelijk toestemming geven. Heeft u (nog) geen toestemming gegeven, dan 
ontvangt u een nota met verzoek de contributie over te boeken op rekening van Senioren 
Belangen Riel. 
 
Wilt u met ingang van volgend jaar overgaan op betaling via een automatische incasso geef 

dit dan - bij voorkeur vóór 01 december 2021 - door aan onze penningmeester de heer 

Carool Kennes, telefoon 013 518 1811  
Ook als u (nog) vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met Carool. 

 
Rabobank ClubSupport 2021   
In de vorige nieuwsbrief vond u al de vooraankondiging van de actie Rabo ClubSupport.  
Dit jaar wordt deze gehouden in oktober; in de periode 04 t/m 23 oktober 2021 mag u – als u 
lid bent van de Rabobank - uw stem uitbrengen op een van de deelnemende verenigingen/ 
organisaties. 
Dus nogmaals LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN en stem op SB-Riel en/of op een 
van de andere deelnemende organisaties; elke stem levert een bepaald bedrag op voor de 
desbetreffende vereniging. Alleen leden van de Rabobank mogen een stem uitbrengen; bent 
u lid van de Rabobank dan ontvangt u te zijner tijd informatie. 
In november maakt de Rabobank de uitslag bekend, uiteraard informeren wij u dan  
 
 

Wat is er te doen de komende periode   
 

• (Gezins-)Wandeling zaterdag 16 oktober 2021  - deelname is gratis 
In 2020 bestond onze vereniging 60 jaar en vanwege dit jubileum hadden wij – samen 
met contactpersonen en andere betrokkenen -  een aantal leuke activiteiten voor u in 
petto. Maar ja….. toen kwam corona en mocht er niets meer worden georganiseerd.   
Op dit moment ziet het er allemaal beter uit en bereiden wij een (gezins-)wandeling voor, 
waar iedereen aan deel mag nemen. U heeft de keuze uit een afstand van ca. 10 of 5 
km; dus ook uw kinderen en/of kleinkinderen kunnen meelopen. 

http://www.sb-riel.nl/
mailto:secretariaat@sb-riel.nl
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Om de nodige spreiding te krijgen is de start voor 10 km tussen 10.30 – 11.15 uur bij de 
Leybron en die van 5 km tussen 11.30 – 12.00 uur. Bij vertrek bieden wij u een appeltje 
aan voor onderweg; u moet dus zelf voor iets te drinken zorgen. Bij terugkeer – weer in 
de Leybron  - is er een muzikale omlijsting en bieden wij u nog een drankje aan.  
Wij hopen op goed (wandel-)weer en u brengt natuurlijk goede zin mee, dus dat wordt 
een fantastische wandeling. 
 
Om een indicatie te hebben van het aantal deelnemers vragen wij u uiterlijk 14 oktober 

2021 zich aan te melden bij Ton van der Poel via werkgroeproc@sb-riel.nl of 

telefonisch 013 5182379 met opgave van uw naam en het aantal lopers dat met u 
meegaat. Deelname is gratis!!!  
DENK OM UW VACCINATIEBEWIJS/OR-CODE 

 

• Herinnering  → Samen-uit-eten woensdag 20 oktober 2021   
Woensdag 20 oktober 2021 gaan we samen-uit-eten bij Eetcafé D’n Brooy in Gilze.  
U kunt nog tot en met 15 oktober 2021 aanmelden bij Ton van der Poel via e-mail 

werkgroeproc@sb-riel.nl of telefonisch 013 518 2379  en bij Theo Smulders via     

e-mail theosmulders@ziggo.nl of telefonisch 013 518 1617  

Tevens € 20,- per persoon overmaken op rekeningnummer NL 43 RABO 01023 
39228 t.n.v.  Senioren Belangen Riel onder vermelding van Samen uit eten en uw 
naam/namen. Ook hier DENK OM UW VACCINATIEBEWIJS/QR-CODE 
 

• Vooraankondiging → 55 + verwen dag dit jaar op donderdag 18 november  
In het kader van de Internationale Dag van de Ouderen wordt dit jaar op donderdag      
18 november 2021 weer de 55+ dag weer georganiseerd. Uiteraard gaat deze alleen 
door als de dan geldende corona regels dit toelaten 
Te zijner tijd volgt meer informatie en het aanmeldingsformulier. 

  

• Herinnering!!!  
De geplande activiteiten zijn - dus reserveer uw agenda als u er bij wilt zijn.  
Als er (weer) beperkingen komen vanwege corona dan behoudt het bestuur zich het 
recht de activiteiten NIET te laten doorgaan  

➢ Kunstveiling – weekend van 20/21 november 2021  

➢ Kerstbijeenkomst  – zaterdag 18 december 2021 
Nadere informatie krijgt u in een van de volgende nieuwsbrieven 
 
 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
 

• Maand agenda    
Bingo →  2e vrijdag van de maand – 08 oktober om 14.00 uur  
Fietsen → elke woensdag – vertrek 13.00 uur vanaf Dorpsplein  
Jeu de boules → donderdag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan 
Koersbal → vrijdag behalve 2e vrijdag om 14.00 uur 
Seniorengym → maandag van 10.00 – 11.00 uur  
Wandelen → elke woensdag  - vertrek 09.30 uur bij de Leybron 
Yoga → dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur   
Ook hier DENK OM UW VACCINATIEBEWIJS/QR-CODE  
 
 
 

mailto:werkgroeproc@sb-riel.nl
mailto:werkgroeproc@sb-riel.nl
mailto:theosmulders@ziggo.nl
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• Boekenkast/Bibliotheek Leybron   
Tijdens openingstijden van de Leybron kunt u vrij gebruik maken van de  boekenkast/ 
bibliotheek. 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  boekenkast/bibliotheek. De boeken staan op alfabetische volgorde op 
schrijversnaam.   
Uiteraard gelden – zolang deze van kracht zijn - de richtlijnen rondom het coronavirus.  

 
 

Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden?  
 

• Cliëntondersteuners   
Heeft u hulp nodig en wilt u daarvoor een aanvraag indienen op grond van de Wmo (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning), dan adviseren wij u gebruik te maken van de diensten 
van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner is speciaal opgeleid door KBO-
Brabant, zodat uw aanvraag de meeste kans van slagen heeft. 

Voor informatie stuur een mailtje naar secretariaat@sb-riel.nl of bel 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 25 oktober 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. 


