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Nummer 2.Februari 2022.  

Beste mensen, voor u ligt de  tweede nieuwsbrief van het jaar  2022. 
 
Activiteitenplanning 2022. 
Rekening houdend met de RIVM regels, zijn een aantal van onze activiteiten weer gestart. 
Het Eetpunt is weer open, het bridgen is weer gestart, ook de Soos in de Babbelaer is weer 
gestart . En  het koffie-uurtje op maandagmorgen, woensdagmiddag en vrijdagmorgen in de 
Babbelaer is weer gestart.  
Wij zijn weer druk bezig om voor het komende jaar weer een aantal activiteiten te plannen. 
Suggesties zijn altijd welkom. 
 
Jaarvergadering: 
Op vrijdag 8 april houden wij onze algemene ledenvergadering in Het Wapen van Reek. 
Aanvang is 14.00 uur ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. 
Zet deze datum alvast in uw agenda. 

 
Contributie 2022. 
Beste leden, 
Als u een ziektekostenverzekering hebt bij VGZ, bestaat de mogelijk om via KBO-Brabant de 
contributie van uw lidmaatschap á € 22,00 terug te ontvangen. Dit geldt ook voor uw 
partner, maar u moet dan wel twee formulieren invullen. 
Heeft u dit voor 2021 niet gedaan dan kunt alsnog deze contributie van 2021 ook 
terugontvangen. 
Ga naar www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2021 

                  www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2022 
En volg de instructies. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met Wim van 
den Hazelkamp.  
 
Oud papier:  
In januari is er weer oud papier opgehaald, totaal 7.280kg . 
Bij het oud papier horen geen lege melk- en drankpakken. Deze horen in de zak van het 
plastic afval. De volgende ophaaldagen zijn:  dinsdag 22 februari, dinsdag 29 maart en 
dinsdag 26 april 2022 
 
Wandelen 
Het wandelen gaat weer van start en wel op maandag 7 maart. Vertrek om 14.00 uur vanaf 
Het Wapen van Reek. De volgende datums zijn; woensdag 16 maart, maandag 4 april en 
woensdag 20 april 
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Fietsen: 
Wij starten weer met onze fietstochten door het prachtige Brabantse land en wel op 
maandag 4 april. En bij goed weer natuurlijke elke maandagmiddag. Vertrek om 14.00 uur 
vanaf Het Wapen van Reek. 
 
Biljarten: 
Bij voldoende deelnemers elke dag van 13.00 tot 16.00 uur. 
Er kan nu ook op dinsdag en vrijdagavond worden gebiljart tot 22.00 uur. 
 
Bingo: 

Wij gaan weer bingo spelen en wel op vrijdag 11 maart om 14.00 uur in Het Wapen van 
Reek. Kosten € 4,00 met in de pauze koffie of thee. Andere dagen zijn: 22 april,20 mei en 17 
juni. 
 
Senioren expo: 
Van dinsdag 10 mei tot zondag 15 mei is er weer de Senioren expo in Veldhoven. De kaartjes 
die vorig jaar verstrekt zijn blijven nu ook geldig. Wel met eigen vervoer. 
 
 Samen REEKreatief: 
Een gezamenlijk initiatief van ZCR, Zonnebloem Reek en de KBO, is weer van start gegaan. 
Alle creatieve bezigheden zijn prima, maar neem je eigen materiaal mee, zoals bv 
 schilderen/kleuren op nummer, diamond painting, volwassen/mandalakleuren, legpuzzel, 
enz. Tijdens het Samen REEKreatief kun je lekker creatief bezig zijn onder het genot van een 
kopje koffie of thee. 
Wanneer: 24 februari, 31 maart, 28 april en 30 juni  van 10.00 tot 12.00 uur 
Waar: in de Babbelaer. Houd rekening met de nog geldende corona maatregelen. 
 
Gemeentelijke herindeling: 
De Gemeente Landerd en Gemeente Uden zijn samengevoegd. Dit gaat nu ook gelden voor 
onze KBO-Afdelingen. 
De bedoeling is dat we op 1 januari samen één KBO vormen.  
Wij gaan dan ook van naam veranderen nl. Seniorenvereniging Maashorst. 
Maar we blijven wel onderdeel van KBO-Brabant met onze eigen Afdeling Reek 
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