
Redactie: H. van Dongen, Brouwershof 58c, 5375 BE Reek (0486-472669) email: dobisreek@gmail.com 
Secretariaat: T. Danen Rozenlaan 3 5375 AT Reek (06-34567472) email:reekkbo@gmail.com 
 

Nummer 10. Oktober 2021.  

Beste mensen, voor u ligt de tiende 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, zijn onze activiteiten zoals koersballen, 
wandelen, 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 (geen zelftest) laat 
doen alvorens deel te nemen aan een activiteit. Dit uiteraard om besmettingen te 
voorkomen. 

 
Fijn dat we weer het een en ander kunnen ondernemen. 
 
 
Algemene Ledenvergadering. 
Wij hebben op vrijdag 1 oktober onze algemene ledenvergadering gehouden. Er hadden zich 
53 leden aangemeld, waarvan 3 niet zijn gekomen zonder zich af te melden. 26 personen 
hadden zich afgemeld. Wij hebben 221 leden, waar was de rest? Wij mogen er dus vanuit 
gaan dat iedereen het met ons beleid en activiteiten eens is. 
 

Stamppottenbuffet: 
Op vrijdag 5 november organiseren wij weer het jaarlijkse stamppottenbuffet. Bij het maken 
van deze nieuwsbrief waren nog maar 54 aanmeldingen. Doe het als nog per omgaande 
want op 28 oktober moeten wij doorgeven hoeveel piepers er geschild moeten worden.  
Je kunt je opgeven door voor 28 oktober 2021 € 10,- per persoon te storten op IBAN 
rekening nummer  NL47 RABO 0143 2011 82  t.n.v. penningmeester KBO Reek onder 
vermelding van je naam en stamppottenbuffet. Indien je echt niet kunt of wilt overmaken 
dan kun je een briefje met je naam en het gepaste bedrag afgeven bij Wim van den 
Hazelkamp. 

Kerstviering: 
Op vrijdagmiddag 17 december organiseren we weer onze Kerstviering in Het Wapen van 
Reek. Aanvang 14.00 uur.  Opgave is verplicht. Nader bericht volgt nog. Maar noteer deze 
datum alvast in jullie agenda 
 
Oud papier:  
In augustus hebben onze vrijwilligers weer oud papier opgehaald, totaal 5.700 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 26 oktober en  dinsdag 28 november. 
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Wandelen 
Er wordt weer gewandeld en wel op de eerste maandag en derde woensdag van de maand. 
De volgende datums zijn maandag 1 november en woensdag 17 november. 
We wandelen ongeveer anderhalf uur, zonder pauze 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: we zijn op zoek naar minimaal 2 nieuwe grafdelvers. Voor dit werk wordt 
een vergoeding betaald! 

Voor aanmeldingen kun je terecht bij Cor Broekman of Theo Kouwenberg. 

Fietsen. 
Wij zijn  weer volop aan  het  fietsen. We willen zolang het goed weer blijft elke 
maandagmiddag  fietsen. Helaas wordt onze groep steeds kleiner dus zijn we op zoek naar 
liefhebbers die met ons van het Brabantse landschap willen genieten.  We starten om 13.30 
uur vanaf Het Wapen van Reek. 
 
Soos. 
De soos draait weer op volle toeren en is elke vrijdagavond in De Babbelaer om 19.00 uur. 
 
Bingo. 
We hebben alweer twee gezellige bingo’s gehad. De eerstvolgende bingo houden wij op 
vrijdag 19 november om 14.00 uur in Het Wapen van Reek. Ook de buurvrouw of -man is van 
harte welkom. 
 
Koersballen: 
We zijn weer begonnen, maar er zijn nog maar weinig deelnemers. Het zou fijn zijn als er nog 
meer deelnemers zouden zijn. Dus wij zijn dringend op zoek naar jou om gezellig samen deze 
mooie binnensport te bedrijven. Elke donderdagmiddag van 14.00 uur in ’t Wapen van Reek. 
 
Bridgen. 
Elke donderdagochtend vanaf 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur wordt er gebridged in ’t 
Wapen van Reek. Ook bij deze activiteit zijn nieuwe deelnemers van harte welkom. 
Informatie en/of opgave kan bij Mientje Ruys of Koos Vollenberg. 
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