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Nummer 11. November 2021.  

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

 
In verband met de stijgende coronacijfer, en  besmettingen onder onze leden, hebben we 
onze activiteiten voor de komende tijd weer stop gezet. 
Rekening houdend met de RIVM regels zijn onze activiteiten zoals koersballen,  Soos, etc. 
voorlopig weer gestopt.  
Vanaf 19 november krijgen alle inwoners van 80 jaar een oproep voor de boosterprik, 
daarna volgen in januari de 60 jarigen en ouder. 
 
Kerstviering: 
 
Op vrijdag 17 december hadden we onze Kerstviering gepland in  Het Wapen van Reek. 
Helaas zijn we door de strengere aanpak  en beperkingen genoodzaakt om onze 
Kerstviering te annuleren.  Als kleine troost willen op vrijdag 17 december onze leden 
verrassen met een kerstattentie zodat we toch nog een beetje een kerstgevoel krijgen. 
 
 

Stamppottenbuffet: 
 
Op vrijdag 5 november organiseerden  wij weer het jaarlijkse stamppottenbuffet. Er hebben 
74 leden  aan deelgenomen. Het stamppottenbuffet was verzorgd door Carrousel Groen. 
En natuurlijk, smaken verschillen maar over het algemeen vond iedereen het lekker en was 
er ruim voldoende. 
 
Oud papier:  
 
In september is er weer oud papier opgehaald, totaal 6.000 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 30 november, dinsdag 28 december en 25 januari 2022 
 

Wandelen 

Helaas is door Corona het wandelen voorlopig stop gezet. 

Indien er weer gewandeld kan worden wordt iedereen op de hoogte gesteld 
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Biljarten: 
 
Bij voldoende deelnemers elke dag van 13.00 tot 16.00 uur. 
's avonds wordt er voorlopig niet gebiljart. 
 
Kerkhof. 

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die mee willen werken om het kerkhof netjes te 

onderhouden.  

Ook zijn we dringend op zoek naar  minimaal 2 nieuwe grafdelvers. Hiervoor wordt een 

vergoeding uitbetaald! 

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

Fietsen. 

Wij hebben een winterstop voor het fietsen . We starten weer op maandag 4 april 2022 om 

13.30 uur vanaf Het Wapen van Reek. Onze groep wordt steeds kleiner dus wij zoeken nog 

liefhebbers die met ons van het Brabantse landschap willen genieten. 

Soos. 

De soos is door de stijgende besmettingen voorlopig gestopt. 

Bingo. 

De bingo staat weer gepland op vrijdag 13 december om 14.00 uur in Het Wapen van Reek. 

Dit nog onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. 

Koersballen: 

Het koersballen is ook door de coronamaatregelen gestopt en start pas weer op in januari.  

Bridgen. 

Het bridgen op donderdagochtend is op advies van de Bridgebond voorlopig gestopt i.v.m. 

de coronabesmettingen. Elke deelnemer wordt door Koos Vollenberg op de hoogte gebracht 

wanneer er weer begonnen wordt. 
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