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Nummer 9. September 2021.  
Beste mensen, voor u ligt de negende nieuwsbrief van het jaar  2021. 
 
Activiteitenplanning 2021 
Wij hebben onze activiteiten voor de komende tijd weer gepland. 
In september zijn onze activiteiten  zoals koersballen, kaarten maken, Soos, etc. weer 
gestart. We gaan er vanuit dat iedereen gevaccineerd is tegen Covid-19 of - mocht dit niet 
het geval zijn- dat iedereen een PCR test laat doen alvorens deel te nemen aan een activiteit. 
(geen zelftest). Dit uiteraard om besmettingen te voorkomen. 

 
Personalia: 
Er hebben zich weer 2 nieuwe leden aangemeld: Dhr. en mevr.  Metzemakers. 
 
Algemene Ledenvergadering. 
Wij houden op vrijdag 1 oktober onze ledenvergadering in ’t Wapen van Reek, aanvang: 
14.00 uur. Wij vragen u om u op te geven via de mail:reekkbo@gmail.com of bij Wim van 
den Hazelkamp. 
 

Stamppottenbuffet: 
Op vrijdag 5 november organiseren wij weer het jaarlijkse stamppottenbuffet. Nadere 
berichten over uw bijdrage en opgave volgen nog, maar noteer deze datum alvast in je 
agenda. 
 
Oud papier:  
In augustus is er weer oud papier opgehaald, totaal 6.780 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 28 september en dinsdag 26 oktober. 
 
Wandelen 
Er wordt weer gewandeld en wel op de eerste maandag en derde woensdag van de maand. 
Deze maand op maandag 4 en woensdag 20 oktober. We wandelen ongeveer anderhalf uur. 
We proberen een pauze met koffie in te lassen maar dat lukt niet altijd dus neem iets te 
drinken mee. Verzamelen bij het Wapen van Reek om 13.30 uur. 
 
Biljarten: 
Bij voldoende deelnemers elke dag van 13.00 tot 16.00 uur 
 
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 of Theo Kouwenberg. 
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RABO-Club Support 
Vanaf 4 oktober tot 25 oktober kun je weer stemmen op onze vereniging. 
 
Fietsen. 
Wij willen zijn  weer begonnen met het gezamenlijk fietsen. We willen zolang het goed weer 
blijft, elke maandagmiddag  fietsen . We starten om 13.30 uur vanaf Het Wapen van Reek. 
 
Soos. 
De soos is weer opgestart en is er elke vrijdagavond in De Babbelaer om 19.00 uur. 
 
Bingo. 
De bingo start weer op vrijdag 22 oktober om 14.00 uur in Het Wapen van Reek. De 
volgende bingo is op vrijdag 19 november. 
 
Koersballen: 
We zijn weer op gestart, maar er zijn nog maar weinig deelnemers. Dus zijn wij dringend op 
zoek naar jou om gezellig samen deze mooie binnensport te bedrijven. 
 
Veilig Verkeer. 
Op 29 september is er een project over veilig fietsen in de Phoenix te Schaijk. Aanvang 09.30 
tot 12.30 uur. Dit geld ook voor scootmobielen en ander soorten fietsen. 
 
Bridgen. 
 Donderdag 16 september is het bridgen weer gestart. Opgave voor deelneming kan bij 
Mientje Ruys of Koos Vollenberg. 
 
Film: TeenBeat 
Woensdag 20 oktober wordt de film TeenBeat vertoond in de Phoenix is Schaijk. Aanvang: 
14.00 uur. Kaartjes kosten € 5,- . Kaartverkoop op 11 okt. van 14.00 tot 15.00 uur in de 
Phoenix of bij Mariet van der Ven, Smidse 7 te Schaijk. 
 
Kaarten maken 
Besloten is om de maandagmiddag te laten vervallen en ons aan te sluiten bij ReeKreatief: 
Maken van kaarten, mandala’s kleuren, diamond painting tijdens gezellige muziek. We 
beginnen donderdag 30 september van 9.30 tot 11.30 uur in de Babbelaer. 
 
Grijs gedraaid! 
Strijkorkest Kamerata Zuid, KBO-Brabant en stichting Vier het Leven hebben de handen 
ineengeslagen en bieden onder de naam Grijs gedraaid! concerten aan in Brabant. Op 21 
december in de Lievekamp in Oss, aanvang 11.00 uur en op 26 december in Markant in Uden 
aanvang 15.00 uur. 
Eerst gaan we luisteren naar Brabantse liedjes van Gerard van Maasakkers onder begeleiding 
van strijkorkest Kamerata Zuid, om daarna – zittend in onze comfortabele theaterstoelen – 
in beweging te komen met danser Andrew Greenwood.  
Via de website www.kbo-brabant.nl/grijsgedraaid kunnen leden vanaf dinsdag 21 september 
tickets kopen voor de concerten. 
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