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Nummer 8. Augustus 2021.  

Beste mensen, voor u ligt de achtste nieuwsbrief van het jaar  2021. 
 
Activiteitenplanning 2021 
Wij hebben onze activiteiten voor de komende tijd weer gepland. 
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. 
 
Personalia: 
Overleden: Frans van Casteren 83 jaar. 
 
Oud papier:  
In mei is er weer oud papier opgehaald, totaal 6.340 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 31 augustus en dinsdag 28 september. 
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. 
 
Wandelen 
Er wordt weer gewandeld en wel op de eerste maandag en derde woensdag van de maand. 
We starten op maandag 6 september en woensdag 22 september. 
We wandelen ongeveer anderhalf uur, zonder pauze dus neem iets te drinken mee. 
Verzamelen bij het Wapen van Reek om 13.30 uur. 
 
Vriendelijke groet, Theo Hendriks en Teeja Bogman 
 
Biljarten: 
Bij voldoende deelnemers elke dag van 13.00 tot 16.00 uur 
 
Algemene Ledenvergadering. 
Wij zijn van plan om 1 oktober onze 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. 

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die mee willen werken om het kerkhof netjes te 
onderhouden.  
Ook erg belangrijk dat er minimaal 2 nieuwe grafdelvers gezocht worden. Hiervoor wordt 
een vergoeding uitbetaald! 
Voor aanmeldingen kun je terecht bij Cor Broekman (472832) of Theo Kouwenberg (471576) 
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Fietsen. 
Wij willen vanaf 1 september weer beginnen met het gezamenlijk fietsen. We starten op 
maandag 30 augustus en willen zolang het goed weer blijft elke maandagmiddag door 
fietsen . We starten om 13.30 uur vanaf Het Wapen van Reek. 
 
Soos. 
De soos start weer op vrijdag 10 september in De Babbelaer om 19.00 uur. 
 
Bingo. 
De bingo start weer op vrijdag17 september om 13.30 uur in Het Wapen van Reek. 
 
Koersballen: 
We starten weer op in september 
 
Kaarten maken. 
Het maken van kaarten start weer op maandagmiddag 6 september van 13.30 tot 16.00 uur 
in ’t Wapen van Reek en daarna weer elke eerste maandagmiddag van de maand. 
 
Veilig Verkeer. 
woensdagmorgen 22 en 29 september kun je in korte tijd heel veel wijzer worden op het 
gebied van fietsen: of het nu de gewone fiets, de e-bike, de 3-wieler, de duo-fiets of de 
scootmobiel  is, het komt allemaal aan de orde. Het doel is: hoe blijf ik zo lang mogelijk veilig 
fietsen.  
KBO Schaijk/Reek en de Zorgcoöperaties van Schaijk/Reek zorgen voor een leerzame, leuke 
ochtend, in samenwerking met  Landerd SpoRtZo en Veilig Verkeer Landerd. 
Waar? In de Phoenix  van 9.30u tot ongeveer 12.30u.     
De entree en de koffie zijn gratis. 
Je kunt je opgeven vóór 20 september bij één van de bestuursleden. Bij vervoersproblemen 
proberen we voor een oplossing te zorgen. 

 

Bridgen. 
Vanaf donderdag 16 september starten ook weer de bridge ochtenden. Opgave voor 
deelneming kan bij Mientje Ruijs (474014; mail: famruijs@ziggo.nl) of Koos Vollenberg 
(473223; mail: jhvollenberg@home.nl). 
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