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Nummer 7. Juli 2021.  

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

Activiteitenplanning 2021 
 
Wij hebben op 24 augustus onze picknick gepland. Dit is echter nog onder 
voorbehoud omdat we met een grote groep zijn. Wij gaan dit jaar naar 
Camping "Driehuis" . Chris de Bruin zal ons daar ontvangen. De catering 
wordt dit jaar verzorgd door Snacks 4 You uit Zeeland . Onze gastvrouwen, 
Mientje, Gerda, Francien, Teeja en Teunie zullen voor de koffie zorgen. 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.  Voor dit bedrag kun 
je eten en drinken zoveel als je wilt. Dit bedrag overmaken op de rekening 
van KBO-Reek. Rekening nummer NL47RABO0143 2011 82 onder vermelding  
"Picknick 2021" 
Betaling is bewijs van deelname. 
Wij hebben minimaal 50 deelnemers nodig om deze activiteit door te laten 
gaan i.v.m. de organisatie. Dus  meld je aan, uiterlijk vóór 10 augustus!!!!!! 
Verzamelen om 10.45 uur bij Het Wapen van Reek voor meerijden en/of 
fietsen. 
 
In september, rekening houdend met de RIVM regels, starten we weer de andere activiteiten 
op zoals koersballen, kaarten maken, Soos, etc. 

 
Fijn dat we weer het een en ander kunnen ondernemen. 
 
Oud papier:  
In mei is er weer oud papier opgehaald, totaal 8.840 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 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. 
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Wandelen 
Op verzoek wordt er op 2 en 18 augustus weer gezamenlijk gewandeld. We maken een 
wandeling van ongeveer anderhalf uur, zonder pauze dus neem iets te drinken mee. 
Verzamelen bij het Wapen om 13.30 uur. 
We hopen het nieuwe seizoen te starten op 6 september. In principe wandelen we dan weer 
de eerste maandag en derde woensdag van de maand. Verdere gegevens volgen. 
Vriendelijke groet, Theo Hendriks en Teeja Bogman 
 
 
Biljarten: 
KBO Biljartclub "Het Wapen" heeft een nieuw bestuur. 
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 1 oktober onze algemene ledenvergadering te houden. Wij willen 
vragen om met één persoon per huishouden te komen omdat er nog maar 60 personen in de 
zaal mogen. 
 

Kerkhof. 
Er is een gesprek geweest met de heer Harrie Boot, Cor Broekman, Theo Kouwenberg, 
Teunie Danen en Harrie van Dongen 
We hebben de volgende afspraken gemaakt: er wordt geen grasmaaier gekocht die aan de 
gestelde eisen moet voldoen, maar er wordt offerte gevraagd door Harrie Boot bij IBN of 
Carrousel Groen om 1 x per maand het gras te maaien en 2 x per jaar de bestrating te 
spuiten/borstelen. Voor het maaien tussen de zerken kan nog gebruik gemaakt worden van 
de huidige kleinere maaimachines.  
Als de bomen gesnoeid worden ruimt de bomensnoeier ook de takken op en zorgt voor 
afvoer. 
De zerken waarbij het zand wegspoelt wordt door de werkgroep aangevuld. 
Het recht (laten) zetten van kruizen en zerken is voor rekening van de nabestaanden van het 
graf.  
 
Ook erg belangrijk dat er minimaal 2 nieuwe grafdelvers gezocht worden. Hiervoor wordt 
een vergoeding uitbetaald! 
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