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Nieuwsbrief februari/maart 2022  
 

 
 

Algemeen    
Vanaf eind januari zijn een aantal beperkingen opgeheven, dus kunnen en mogen 
we weer activiteiten organiseren. Wel gelden nog een aantal basisregels en uiteraard 
volgen wij die allemaal op. Neemt u deel aan activiteiten houd u aan de geldende 
regels en neem in alle gevallen uw eigen verantwoordelijkheid  
 
 
Uitvallen penningmeester Carool Kennes   
Onze penningmeester Carool Kennes heeft - wegens ziekte - met onmiddellijke 
ingang zijn werkzaamheden als penningmeester neergelegd. 
Wij zijn naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester en tot die tijd worden de 
noodzakelijke zaken waargenomen door René Mathijssen (vicevoorzitter).  
Door het uitvallen van Carool zal naar alle waarschijnlijkheid de inning van de 
contributie voor 2022 op een later tijdstip plaatsvinden dan u gewend bent. 
Wij wensen Carool een spoedig herstel toe 
  
 

Mededelingen van KBO-Brabant  
➢ Een nieuw kabinet is aangetreden met nieuwe plannen en zoals het er nu naar 

uitziet pakken die plannen voor senioren niet goed uit. De hoop was op een 
regeerakkoord dat de koopkrachtpositie van senioren zou verbeteren, het tegen-
deel is echter het geval. KBO-Brabant deed daarom begin januari - samen met 
andere (ouderen)-organisaties - een dringend beroep op het nieuwe kabinet en 
Tweede Kamer. Ze vragen om  
(a) de voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimum loon en het 

sociaal minimum terug te draaien. 
Dit betekent dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimum loon 
volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en de bezuinigingen op het 
sociaal minimum worden geschrapt. 

(b) met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing. 
De gebrekkige doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat duidelijk 
zien dat de overheid geen goed antwoord heeft op de toenemende vergrijzing.  
De gezamenlijke organisaties geven in vijf punten handvatten voor het te 
voeren beleid en willen graag in gesprek gaan met de nieuwe bewindslieden 

 
➢ Nieuwe dienstverlening van KBO-Brabant door Wlz-adviseurs  

Is uw partner in de afgelopen periode overleden of dreigt opname in een 
verpleeghuis of heeft u anderszins te maken met de Wet Langdurige Zorg(Wlz) 
dan kunnen belangrijke keuzes grote financiële gevolgen hebben. 
Het is verstandig dan advies in te winnen bij een vrijwilliger van het Wlz-team.  
Hij/zij kan u bijvoorbeeld adviseren over wat te doen met de AOW, kiezen voor 
een alleenstaanden- of een gehuwden-AOW.  
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De hogere alleenstaanden-AOW lijkt aantrekkelijk, maar kan grote nadelige 
financiële gevolgen hebben. De vrijwilligers van het Wlz-team kunnen precies 
uitzoeken wat in uw situatie de juiste keuze is. 

   
Wilt u advies over deze dienstverlening en/of heeft u een vraag, neem contact op 
met KBO-Brabant via 073 644 40 66. Uw naam en telefoonnummer worden 
genoteerd en iemand van het Wlz-team neemt contact op.  
Het uitbrengen van een advies vergt doorgaans twee bezoeken; ter dekking van 
de onkosten die de Wlz-vrijwilliger maakt voor kopieer-, telefoon- en reiskosten, 
rekent KBO-Brabant een eigen bijdrage van totaal € 25,- per adres, direct te 
betalen aan de Wlz-adviseur. 

 

Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze 
onderwerpen en u kunt er ook over lezen in de nieuwe ONS 
 
 

Belangrijk onderstaande activiteiten zijn gepland - uiteraard afhankelijk van de op 

dat moment geldende maatregelen! Maar zoals het er nu naar uitziet verwachten wij 
dat deze wel kunnen/mogen doorgaan 
➢ Paasbrunch vrijdag 08 april 2022  
➢ jaarlijkse ALV (Algemene Leden-/jaarvergadering dinsdag 19 april 2022  
➢ zomeractiviteiten gepland op dinsdag 26 juli; 02  -  09  -  16 en 23 augustus 2022 
→ in de volgende nieuwsbrief meer hierover 

 
 

Wat is er te doen de komende periode   
 

• Paasbrunch vrijdag 08 april 2022 
Als gevolg van corona was het de afgelopen twee jaar niet mogelijk om de Kerstbrunch 
te organiseren. Nu er wat meer mogelijkheden zijn – althans wij gaan ervan uit dat het 
tegen die tijd nog is – en om elkaar toch weer eens in een gezellige ambiance te kunnen 
ontmoeten onder het genot van een heerlijke brunch organiseren wij een Paasbrunch.   
Normaal gesproken ontvangt u rond de Paasdagen één doosje eieren per huisadres  -  
maar de Paasbrunch komt hiervoor in de plaats 
 
De Paasbrunch is in De Commanderie; wij verwachten u om 11.30 uur - einde om 15.00 
uur en de eigen bijdrage is € 15,-  per persoon. Hiervoor krijgt u onbeperkt koffie/thee en 
een uitgebreide brunch; overige drankjes komen voor eigen rekening. 
Er is een maximum aan het aantal deelnemers – afhankelijk van de regels tegen die tijd. 

U kunt zich aanmelden van maandag 21 maart t/m donderdag 31 maart 2022 bij 

Ton van der Poel – Werkgroep ROC via werkgroeproc@sb-riel.nl   
Na de aanmeldingsperiode hoort u van Ton of u kunt komen en pas daarna betaalt u de 
eigen bijdrage  

 

• ALV (Algemene Leden-/jaarvergadering) dinsdag 19 april 2022 om 13.30 uur  
Op dit moment gaan wij ervan uit dat er dan geen beperkingen meer zijn en dat de 
vergadering kan doorgaan; in de volgende nieuwsbrief krijgt u nadere informatie. 
 
 

mailto:werkgroeproc@sb-riel.nl
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Heeft u belangstelling om als penningmeester/secretaris/bestuurslid en/of vrijwilliger aan 
de slag te gaan; we hebben meerdere mogelijkheden. Bent u geïnteresseerd 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. 
 
 

Wat er de afgelopen periode gebeurde   
• Overleg met wethouder gemeente Goirle  

Vanwege de beperkingen vond het overleg met wethouder Immink van de gemeente 
Goirle digitaal plaats; dit overleg is samen met onze collega’s van KBO-Goirle.  
We hebben lopende zaken uitgewisseld, dus zowel vanuit gemeente, KBO-Goirle en SB-
Riel. Vanuit SB-Riel hebben wij nogmaals aandacht gevraagd voor het verbeteren van 
de doorgaande weg – omdat de scherpe gootrand vooral voor fietsers soms gevaarlijk is 
…. en nu maar hopen dat er snel verbetering komt.  

 
 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
 

• Maand agenda    
Bingo →  2e vrijdag van de maand – 11 maart 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   
 

• 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.  

 
 

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 
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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      
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 28 maart 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. 
 
 
 


