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Nieuwsbrief januari/februari 2022  
 

 

 
Algemeen   

Gelukkig nieuwjaar!!!  
De tijd gaat zo snel  -  het nieuwe jaar is weer enkele weken oud als u deze eerste 
nieuwsbrief van 2022 ontvangt. Wij hopen dat u gezellige feestdagen en een leuke 
jaarwisseling heeft gehad en heeft genoten van de kerst-attentie die wij de week vóór 
kerst 2021 bij u bezorgden. Via deze weg iedereen die heeft meegeholpen om dit te 
realiseren - met name onze bezorgers –- BEDANKT!!!!  
 
Wij hopen dat we binnenkort de coronaperikelen achter ons kunnen laten en meer 
activiteiten kunnen en mogen organiseren. Tot alle maatregelen zijn opgeheven 
verzoeken wij u nogmaals uw verantwoordelijkheid te nemen.  
Bent u niet volledig gevaccineerd (dit is úw eigen keuze) verkouden, grieperig, etc. 
→ niet deelnemen aan activiteiten, blijf thuis en laat u voor alle zekerheid 
testen bij de GGD  
Ook raden wij u aan – zolang de regels van toepassing zijn - uw vaccinatiebewijs 
(QR-code) en mondkapje bij de hand te hebben om problemen te voorkomen.    
 

Op het moment dat de nieuwsbrief naar de drukker ging, werden enkele versoepe-
lingen aangekondigd. De horeca blijft vooralsnog gesloten, dus de Leybron blijft – 
waarschijnlijk - voorlopig dicht.  
Als wij bericht krijgen dat de Leybron opengaat informeren wij de contactpersonen 
voor de diverse activiteiten. 
 

Dringende oproep voor bezorgers!!!!  
Elke maand ontvangt u de nieuwsbrief en magazine ONS van KBO-Brabant netjes bij 
u thuis bezorgd. Dit gaat niet vanzelf; nadat de coördinator het totaal aantal nieuws-
brieven en ONS heeft opgesplitst, gaan de bezorgers op pad om de informatie bij u 
te bezorgen. 
Omdat enkele bezorgers zijn gestopt, zijn wij dringend op zoek naar nieuwe be-
zorgers (met name voor Spaansehoek/Vijfhuizenbaan en omgeving Ronde Akkers), 
zodat de bezorging niet in de knel komt.  
Heeft u nog vragen en/of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met de 
coördinator/ledenadministrateur Martin Brouwers via 013 518 1913 of per mail 
ledenadministrateur@sb-riel.nl 
 
 

Belangrijk onderstaande activiteiten zijn gepland, maar of zij door kunnen gaan is 

uiteraard afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen!!! 
➢ in gesprek met politieke partijen dinsdag 22 februari 2022 
➢ jaarlijkse ALV (Algemene Leden-/jaarvergadering dinsdag 19 april 2022  
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Wat is er te doen de komende periode   
 

• In gesprek met politieke partijen dinsdag 22 februari 2022 
Zoals vorige keer al vermeld vinden wij het belangrijk dat u goed bent geïnformeerd over 
de plannen van de politieke partijen om goed onderbouwd uw stem uit te uitbrengen. 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart en ter voorbereiding hebben wij de lijst-

trekkers uitgenodigd om met ú en ons in gesprek te gaan op dinsdag 22 februari 
2022 om 13.30 uur in de Leybron; vanaf 13.15 uur bent u welkom. 
U bent van harte uitgenodigd  -  heeft u nog vragen geef die dan vóór 15 februari 2022 

door aan het secretariaat (secretariaat@sb-riel.nl) – wij stellen deze aan de deel-
nemers. Tot nu toe hebben CDA, D66. Pro Actief Goirle en PvdA toegezegd deel te 
nemen aan het gesprek. 
 
Als de coronamaatregelen nog van kracht zijn of het is niet verantwoord de bijeenkomst 
te organiseren, dan gaat deze uiteraard NIET door. U kunt deze informatie vinden op 

onze website www.sb-riel.nl of bel met het secretariaat 013 518 1600 
 

• ALV (Algemene Leden-/jaarvergadering) dinsdag 19 april 2022 
De jaarlijkse ALV is gepland 19 april 2022; wij hopen dat het mogelijk is een fysieke 
vergadering te organiseren; wilt u erbij zijn reserveer dan de datum in uw agenda. 
Zoals bekend treden enkele bestuursleden af en zijn niet herkiesbaar; heeft u interesse in 
een bestuursfunctie en/of wilt u meer informatie → meldt u bij een van de bestuursleden 
of neem contact op met het secretariaat – dit kan tot twee weken vóór de vergadering. 
 
Tijdens de ALV legt de penningmeester verantwoording af over de financiële adminis-
tratie van het afgelopen jaar. Dit wordt altijd door twee leden van onze vereniging ge-
controleerd; we hebben op dit moment één lid voor de kascontrolecommissie en zoeken 
nog een tweede lid  → wie meldt zich aan??. 
Heeft u vragen en/of wilt u zich hiervoor aanmelden, neem dan contact op met de 

penningmeester Carool Kennes via 013 518 1811 of penningmeester@sb-riel.nl  
 

 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
 

• Maand agenda      
Voorlopig is de Leybron volledig gesloten en vinden er geen bijeenkomsten/activiteiten 
plaats. Ook vrije inloop is niet mogelijk – behalve voor ophalen/terugbrengen boeken (zie 

hieronder) .  
Neemt u deel aan een van de activiteiten die in de Leybron plaatsvindt, 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 mondkapje op).  

 
 
 
 
 
 

http://www.sb-riel.nl/
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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 3 86 92845 
 
 
 

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      
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 21 februari 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. 


