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Nummer 6. Juni 2021.  

Beste mensen, voor u ligt de zesde nieuwsbrief van het jaar  2021. 
 

Het Coronavirus is op zijn retour. Gelukkig komen er steeds meer 
versoepelingen. De mondkapjesplicht is vervallen m.u.v. in het openbaar 
vervoer.  Je  mag nu onbeperkt thuis bezoek ontvangen.  De terrassen zijn 
weer open van 06.00 tot 24.00 uur. Er kan weer gesport worden, Het Wapen 
van Reek is weer beperkt open. Het zijn kleine stapjes maar het einde is in 
zicht.  
 
Fijn dat we weer het een en ander kunnen ondernemen. 
 
Personalia: 
Overleden:  De heer Jo van Gaal 82 jaar 
          De heer Jan van Kuppenveld 87 jaar 
 
Oud papier:  
In mei is er weer oud papier opgehaald, totaal 8.900 kg .Bij het oud papier horen geen lege 
melk- en drankpakken. Deze horen in de zak van het plastic afval. De volgende ophaaldagen 
zijn: dinsdag 29 juni , dinsdag 27 juli en dinsdag 31 augustus. 
Omdat we nu in twee groepen oud papier ophalen is de belasting niet zo groot, maar nu zijn 
we op zoek naar extra handjes.  En ook zoeken we nog steeds vrijwilligers voor het 
onderhoud van het kerkhof. 
 
Cliëntadviseur. 
Onze cliëntadviseur, de Heer Joop Renée is met ingang van heden gestopt met zijn taken. 
Onze nieuwe cliëntadviseur is nu Lisette Südmeier . Lisette is bekend van Ons Welzijn. 
De taken van een cliëntadviseur zijn: een schakel zijn tussen cliënt en gemeente, 
gesprekspartner bij "keukentafelgesprekken", kent de regelgeving en weet de weg in het 
gemeentelijk labyrint m.b.t. Zorg en Welzijn. Lisette is bereikbaar op tel. nummer 
0610412093 of email: lisette.sudmeier@ons-welzijn.nl  
Of via het bestuur van KBO-Reek en/of ZorgCoöperatie Reek. 
 
Maria van der Wielen is namens Ons Welzijn ouderenadviseur.  
Zij is te bereiken via tel.nummer:06-3418447, via e-mail: jozefenmaria@hotmail.com 
 
 
 
 
 
Biljarten: 
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KBO Biljartclub "Het Wapen" heeft 2 nieuwe bestuursleden. Op de jaarvergadering zijn Wim 
Barten en Harrie Jansen hartelijk bedankt voor de vele jaren goed werk voor de biljartclub en 
zijn Willy Heurkens en Hans van Dijk aangesteld als nieuwe bestuursleden. Rien van der 
Sanden is de nieuwe wedstrijdleider. 
Het bestuur bestaat nu uit: 
Voorzitter Antoon de louw 
Secretaris Willy Heurkens 
Penningmeester Hans van Dijk. 
 
Hopelijk hebben we dit jaar weer mooie wedstrijden zonder corona en spelen we weer als 
vanouds. 
 
Algemene Ledenvergadering. 
Wij zijn van plan om eind september onze ledenvergadering te houden. Dit echter nog onder 
voorbehoud i.v.m. de opening en gebruik van Het Wapen van Reek. 
 

Digitale weetjes. 

Kijk eens op onze website: 

 Kbo-reek.nl  

 -Activiteiten, 

  Sport in Coronatijd door Sportzo op Landerd TV. 

   

WWW.Onsmagazine.nl  

  

Kbo-Brabant.nl 

 Ons ledenvoordeel, 

  Op deze site staan soms leuke aanbiedingen.. 

   

Ons Welzijn: 

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief van Ons Welzijn. 

"abonneren nieuwsbrief onswelzijn" 

 

Activiteitenplanning 2021 
Wij hebben op 24 augustus onze picknick gepland. Dit is echter nog onder voorbehoud 
omdat we met een grote groep zijn. Maar zet de datum toch maar alvast in jullie agenda. Wij 
willen van 11.00 uur tot 15.30 uur dit gezellig samenzijn plannen. Aan deze picknick zijn 
kosten verbonden n.l. € 10,00 per persoon. Dit bedrag overmaken op de rekening van KBO-
Reek rekening nummer NL47RABO0143 2011 82 onder vermelding  "Picknick 2021" 
Betaling is bewijs van deelname. 
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