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Nieuwsbrief november/december 2021 
 

 

Algemeen   
Het aantal besmettingen stijgt de laatste weken - helaas - weer en de deskundigen 
vragen iedereen met klem zich aan de opgegeven maatregelen te houden. 
Tijdens de persconferentie van 12 november j.l. riep het kabinet iedereen op zich aan 
de basisregels te houden. Daarnaast werd gevraagd om het aantal contact momen-
ten zoveel mogelijk te beperken; 03 december volgen eventueel nieuwe/andere 
maatregelen. 
Voor de activiteiten van SB-Riel doen wij nogmaals een beroep op u om uw eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Bent u niet volledig gevaccineerd (dit is úw eigen 

keuze) of bent u verkouden, grieperig, etc. → niet deelnemen aan activiteiten!!!!!  
 
Wij raden u aan – zolang de regels van toepassing zijn – zowel voor binnen- als  
buiten-activiteiten – uw QR-code en een mondkapje bij de hand te hebben om 
problemen te voorkomen.    
 

Onderzoek naar Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG)  
Onlangs heeft er in Goirles Belang een aankondiging gestaan over een onderzoek naar DVG 
in gemeente Goirle. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen is het van belang dat een 
groot aantal inwoners de zogenaamde Impactmonitor invullen.  
Dus let op Goirles Belang en vul de Impactmonitor in. 
 

Cadeaubon voor één jaar lidmaatschap SB-Riel 
De feestdagen staan weer voor de deur en in een aantal gevallen geven we elkaar 
cadeautjes. Heeft u al een cadeau voor uw familie?? Zo niet, misschien is een cadeaukaart 
voor een jaar lidmaatschap van onze vereniging een idee.  
(PS: de ontvanger moet – volgens de richtlijnen van KBO-Brabant 50 jaar of ouder zijn). 

Wilt u meer informatie stuur een mailtje naar secretariaat@sb-riel.nl 
 

Magazine ONS in 2022 
Maandelijks ontvangt u magazine ONS van KBO-Brabant gelijktijdig met de nieuwsbrief.  
Vanwege teruglopende inkomsten m.n. omdat er minder advertenties worden geplaatst, 
heeft KBO-Brabant besloten in 2002 één uitgave te schrappen; nummer 01 van 2022 dat in 
de week van 20 december 2021 zou verschijnen.  
Wij brengen in die week wel onze nieuwsbrief uit – dus voor de feestdagen en jaarwisseling 
ontvangt u nog éénmaal de nieuwsbrief dit jaar 
 

Contributie/Lidmaatschapsbijdrage 2022  
Zoals begin dit jaar al gemeld wordt de contributie/lidmaatschapsbijdrage per 01.01.2022 
met € 1,- per persoon per jaar verhoogd naar € 25,-. Dit bedrag wordt – als u toestemming 
heeft gegeven voor een automatische incasso – begin 2022 van uw rekening afgeschreven. 
In de volgende nieuwsbrief meer hierover 
 

Resultaat Rabobank ClubSupport 2021   
In de periode 04 t/m 23 oktober 2021 konden leden van de Rabobank een stem uitbrengen 
voor de actie Rabo Club Support 2021. Uit deze actie ontvangt Senioren Belangen Riel een 
bedrag van € 258,14 dankzij uw stem  -  dank daarvoor 
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Belangrijk   
➢ Kerstbijeenkomst zaterdag 18 december 2021 
➢ Senioren Expo in Veldhoven van dinsdag 18 t/m zondag 23 januari 2022  
 

Wat is er te doen de komende periode   
• Kerstbrunch zaterdag 18 december 2021     

De maand december komt met rasse schreden dichterbij, dus ook onze jaarlijkse kerst-
brunch. Op pagina 4 vindt u de uitnodiging met verdere informatie over hoe u zich kunt 
aanmelden, wat de eigen bijdrage is en tot en met wanneer u kunt aanmelden.  
 
Breng uw vaccinatiebewijs/QR-code en een mondkapje mee, ter voorkoming van 
problemen. Als er strengere/meer beperkingen komen vanwege corona dan behoudt het 
bestuur zich het recht de Kerstbrunch NIET te laten doorgaan  

 

• Senioren Expo – Koningshof Veldhoven van 18 t/m 23 januari 2022  
In januari 2022 vindt de Senioren Expo weer plaats in NH Conference Centre Koningshof 
in Veldhoven. Van dinsdag 18 januari t/m zondag 23 januari 2022 kunt u tussen 10.000 – 
17.00 uur de Expo bezoeken. Tegen overlegging van uw KBO-lidmaatschapspas krijgt u 
€ 4,- korting op de normale toegangsprijs van € 10,- per persoon. 
LET OP: Als de coronamaatregelen nog van toepassing zijn, denk er dan om dat u uw 
vaccinatiebewijs / QR-code meebrengt/-neemt ter voorkoming van problemen 
 

Wat er de afgelopen periode gebeurde   
• (Gezins-)Wandeling  

De (gezins-)wandeling vond plaats op zaterdag 16 oktober. Helaas waren er slechts 16 
deelnemers; 9 deelnemers voor de 10 km en 7 voor de 5 km wandeling. 
Het was prachtig wandelweer; de hei was weliswaar al uitgebloeid, maar de eerste 
paddenstoelen staken hun kopje al boven het gras. Kortom – leuke wandeling, gezellige 
groep en een lekker appeltje voor onderweg gesponsord door John Meesters. 
Namens de EHBO stonden Gerard van Hoek en zijn vrouw Lilian van Hoek stand-by; 
gelukkig hoefden geen van de wandelaars gebruik te maken van de diensten van de 
EHBO-ers. Bij terugkeer in de Leybron konden we onder het genot van een drankje 
luisteren naar  muziek door Jacob Engwerda, die met de accordeon een heel vrolijk tintje 
aan deze dag gaf. 
Kortom: een prachtige wandeling, mooi wandelweer, fijn gezelschap en dank aan John 
Meesters, Gerard en Lilian van Hoek en Jacob Engwerda; mede door jullie inzet en/of 
bijdrage werd dit een gezellige dag. 

 

• Samen uit Eten bij Eetcafé D’n Brooy  
Het was al weer een hele tijd geleden. dat we samen uit eten konden. Heel veel leden 
wilden daarom weer meegaan. De belangstelling was echter zo groot, dat helaas niet 
iedereen meekon. 
Het eten was lekker, het was gezellig en zeker weer voor herhaling vatbaar. Dus laten we 
hopen dat wij deze traditie in 2022 weer kunnen voortzetten.  
 

• Kunstkring 
De leden van de Kunstkring bezochten eind oktober een expositie over Dwarsverbanden 
in het Van Abbemuseum in Eindhoven. We bezichtigden drie hoofdstukken, te weten (1) 
modernisme in de eerste helft van de twintigste eeuw; () opkomst van de conceptkunst in 
de jaren ’60 en ’70 en (3) hedendaagse kunst.  
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Begin november is er een inleiding over beeldhouwkunst en keramiek; later in de maand 
bezoeken we het EKWC (Europees Keramisch Werk Centrum) in Oisterwijk, waar 
kunstenaars hun keramische producten maken en bakken. 
 
Ook zin/interesse om lid te worden van de Kunstkring - er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar  -  stuur een mailtje naar secretariaat@sb-riel.nl en u krijgt de informatie 
toegestuurd   

 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
• Maand agenda    

Bingo →  2e vrijdag van de maand – 10 december 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   
Vooral voor binnen activiteiten → DENK OM UW VACCINATIEBEWIJS/QR-CODE 
 

• 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 20 december 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. 
 

mailto:secretariaat@sb-riel.nl
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Kerstbrunch SB-Riel 
zaterdag 18 december 2021  

 

  
 
 

Vóór het coronajaar hadden wij enkele jaren zeer succesvolle Kerstbrunches in 
Gasterij De Commanderie. Wij hopen dat dit ook in 2021 weer mogelijk is – uiteraard 
afhankelijk van de coronamaatregelen die dan gelden.  
Ervan uitgaande dat de Kerstbrunch kan doorgaan, verwachten wij u vanaf 11.00 uur 
- de eindtijd is 16.00 uur; het definitieve programma hoort u op de dag zelf. 
 
Onze voorzitter – Frans van Dongen – houdt omstreeks 11.30 uur een kort 
welkomst-woord, waarna we gezamenlijk een toost uitbrengen en daarna gaan we 
brunchen. 
 
De eigen bijdrage voor de uitgebreide brunch en gezellige middag is € 15,- per 
persoon; koffie/thee onbeperkt; overige drankjes voor eigen rekening. 
 

Aanmelden → U kunt zich voor de Kerstbrunch aanmelden bij Ton van der Poel 

via werkgroeproc@sb-riel.nl  Van hem krijgt u dan te horen of er “nog” plaats is en 
pas daarna maakt u het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer  
NL 43 RABO 01023 392 28 t.n.v. Senioren Belangen Riel, onder vermelding van 
“Kerstbrunch 2021 met uw naam/namen” 
Aanmelden kan tot en met zondag 12 december 2021. 
 
Heeft u een bepaald dieet en/of heeft u problemen met vervoer (u heeft geen eigen 
vervoer en kunt niet met iemand meerijden) geef dit dan ook even door bij uw 
aanmelding bij Ton. Wij zorgen ervoor dat u mee kunt naar de Kerstbrunch en weer 
wordt thuisgebracht. 
 
Neem uw eigen verantwoordelijkheid – bent u niet volledig gevaccineerd (dit is úw 
eigen keuze) of bent u verkouden/grieperig, etc. – blijft thuis en kom niet!!!  
Om problemen te voorkomen breng uw OR-code en een mondkapje mee 
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