Senioren Belangen Riel

www.sb-riel.nl

aangesloten bij KBO-Brabant

Nieuwsbrief december 2021/januari 2022

Overleden in de afgelopen periode
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van een van onze leden, te weten
• de heer Jan van Eijck op 05 december 2021 op 79-jarige leeftijd
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies.

Algemeen
Omdat het aantal positieve besmettingen en ook het aantal ziekenhuis- en IC-opnames weer sterk stijgen, gelden vanaf 28 november 2021 een aantal strengere
maatregelen, vooralsnog t/m 17 december. Op 14 december geeft het kabinet weer
een persconferentie
➢ Kerstbrunch ging wederom NIET door
Bovenstaande verontrustende berichten over aantal besmettingen, ziekenhuis- en
IC-opnames waren voor ons aanleiding te besluiten om ook dit jaar de geplande
Kerstbrunch NIET te laten doorgaan.
Het is vreselijk jammer, maar op dit moment vinden wij het risico te groot om met
veel mensen bij elkaar te komen, zowel voor uw als onze gezondheid.
➢ Senioren Expo in Veldhoven gaat eveneens NIET door!!!
In magazine ONS maakte KBO-Brabant ook bekend dat de aangekondigde
Senioren Expo in Veldhoven van 18 t/m 23 januari 2021 eveneens NIET doorgaat

➢ Deze keer alleen onze nieuwsbrief – geen magazine ONS
Deze maand krijgt u alleen onze nieuwsbrief. Er is GEEN magazine ONS van
KBO-Brabant; deze wordt - uit kostenoogpunt - niet uitgebracht.
Wij doen nogmaals een beroep om uw eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Bent u niet volledig gevaccineerd (dit is úw eigen keuze) verkouden, grieperig, etc.
dan niet deelnemen aan activiteiten.
Blijf thuis en laat u voor alle zekerheid testen bij de GGD
Wij raden u aan – zolang de regels van toepassing zijn - vooral voor binnenactiviteiten een vaccinatiebewijs (QR-code) en een mondkapje bij de hand te hebben
om problemen bij de toegang te voorkomen.
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Contributie/Lidmaatschapsbijdrage 2022 - Herinnering
Eind januari/begin februari 2022 wordt de contributie/lidmaatschapsbijdrage voor 2022 van
€ 25,- per persoon van uw rekening afgeschreven, als u een automatische incasso heeft
afgegeven. Leden die de incasso niet hebben afgegeven ontvangen van de penningmeester
een nota met verzoek de contributie te betalen

Belangrijk onderstaande activiteiten zijn gepland, maar of zij doorgang kunnen
vinden is geheel afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen!!!
➢ in gesprek met politieke partijen dinsdag 22 februari 2022
➢ meerdaagse reis van KBO-Goirle

Wat is er te doen de komende periode
•

In gesprek met politieke partijen dinsdag 22 februari 2022
Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de plannen van de politieke
partijen voor ons mooie dorp en vooral voor onze senioren.
Om goed onderbouwd uw stem te kunnen uitbrengen organiseren wij een bijeenkomst
met alle lokale politieke partijen.
Wij gaan ervan uit dat de coronabeperkingen/-maatregelen tegen die tijd zijn opgeheven,
waardoor het weer mogelijk is om activiteiten te organiseren.
In maart 2022 zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. Ter voorbereiding hierop
hebben wij de leiders van de politieke partijen uitgenodigd om met ons – en dus ook met
ú en alle inwoners van Riel - in gesprek te gaan; uiteraard bent u van harte uitgenodigd.
Nadere informatie krijgt u met de volgende nieuwsbrief, maar noteer vast dinsdag
22 februari 2022 om 13.30 uur in uw agenda.

•

Meerdaagse reis KBO Goirle
KBO-Goirle organiseert van 7 juni t/m 11 juni een meerdaagse reis naar het Stadshotel in
Ootmarsum en zij nodigen leden van SB Riel uit deel te nemen.
Er zijn nog een aantal twee-persoons kamers beschikbaar; voor de een-persoonskamer
is een wachtlijst. De prijs van deze reis is € 507,50 p.p. inclusief volpension, 2 gratis
drankjes per dag, avondprogramma, alle activiteiten/excursies en reisverzekering.
De toeslag voor een een-persoonskamer is € 50,00.
U dient volledig zelfredzaam te zijn en zelfstandig te kunnen lopen. Een rollator meenemen is geen bezwaar maar rolstoel of scootmobiel is niet mogelijk.
Wilt u zich inschrijven neem dan vóór 07 januari 2022 - dinsdag t/m vrijdag tussen
19.30 – 21.30 uur - contact op met José Wouters telefoon 013 530 3363.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met Hannie van de Wal,
telefoon 013 822 0129 of per mail jpvdwal@home.nl

Wat er de afgelopen periode gebeurde
Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom corona konden helaas de Kunstveiling en
de geplande activiteiten van de Kunstkring niet doorgaan
•

Kunstveiling
De geplande Kunstveiling was in het weekend van 20 en 21 november 2022, maar
helaas ook dit jaar strooide corona roet in de veiling.
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In 2020 hadden wij - samen met de kunstenaars - al de voorbereidingen getroffen voor
deze veiling ter gelegenheid van ons 60-jarig jubileum; maar ook toen was corona
spelbreker en deze keer/dit jaar weer/nog.
Heel erg jammer, vooral voor onze deelnemende kunstenaars. Wij danken hen voor hun
inzet en bijdrage en hopen in de nabije toekomst alsnog de veiling kunnen organiseren
•

Kunstkring
De geplande rondleiding eind november en de activiteiten voor december gingen – eveneens vanwege corona - niet door. Wij hopen dat de activiteiten van de Kunstkring vanaf
2022 weer kunnen worden opgepakt
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
Op het moment van de persconferentie in december 2021 is deze nieuwsbrief al naar de
drukker. Als er op dat moment bekend wordt gemaakt dat er meer beperkingen komen, kan
dit gevolgen hebben voor de opening van de Leybron en dus voor de activiteiten die daar
plaatsvinden.

NIEUW – NIEUW
•

We hebben een nieuwe activiteit “Wandelvoetbal”.
In samenwerking met VV-Riel kunt u op woensdagmorgen op Sportpark De Krim meedoen aan wandelvoetbal. U hoeft geen lid te zijn van VV-Riel en/of van Senioren
Belangen Riel; meer informatie bij Herman Stroucken telefoon 06 371 72797

•

Nog meer sportnieuws - de gymlessen op maandagmorgen worden vanaf nu verzorgd
door Fysio De Rooy. Daarmee kwam een einde aan de lessen van mw. Coby Loots die
dit 12 jaar in Riel heeft verzorgd - Coby bedankt.
Wij raden iedereen aan te zorgen voor voldoende lichamelijke beweging en wensen
Fysio De Rooy heel veel succes

•

Maand agenda
Bingo → 2e vrijdag van de maand – 14 januari 2022 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
Wandelvoetbal → elke woensdag 10.00 uur op Sportpark De Krim/VV Riel
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.
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Wilt u meer informatie → bezoek dan onze website www.sb-riel.nl
Hier vindt u ook deze Nieuwsbrief; laatste informatie; contactpersonen voor diverse
activiteiten en gegevens van het bestuur.
Like en volg ons ook op Facebook

Zoals eerder al vermeld, ging de jaarlijkse Kerstbrunch helaas ook
dit jaar NIET door. Om u toch een hart onder de riem te steken
ontvangt u een kleine attentie voor de komende feestdagen
met dank aan Supermarkt De Boerenschuur.
Wij hopen dat u ervan geniet
Dit is tevens de laatste nieuwsbrief dit jaar dus maken wij van de
gelegenheid gebruik u hele fijne feestdagen en een prettige
jaarwisseling toe te wensen.
Uiteraard de allerbeste wensen voor een goed en gezond 2022
en tot volgend jaar!!!!

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 24 januari 2022
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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