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Nummer 3. Maart 2022.  

Beste mensen, voor u ligt de derde nieuwsbrief van het jaar  2022. 

 

Uitnodiging Jaarvergadering 

Het bestuur nodigt u  hierbij uit voor de jaarvergadering op vrijdag 8 april 2022  in Het 
Wapen van Reek.  
Aanvang: 14.00 uur.  
 
Agenda: 
 

  1.  Welkom en opening.  

  2.  Vaststellen van de agenda.  

  3.  Mededelingen.  

  4.  Notulen jaarvergadering 20 oktober 2021. zie ook www.kbo-reek.nl 

  5.  Financieel verslag 2021.  

  6.  Verslag kascontrolecommissie en goedkeuring van de jaarcijfers door de vergadering.  

  7.  Verkiezing kascontrolecommissie:  
       Aftredend: José van der Sanden  
       Aanvulling en benoeming nieuw lid.  
  8.  Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.  

  9.  Activiteitenplanning voor 2022.  

10. Bestuursverkiezing:  
      Aftredend en herkiesbaar: Wim van den Hazelkamp, penningmeester 
                     Teeja Bogman, bestuurslid  
11. Huldiging jubilaris.  
12. Rondvraag.  

13. Sluiting van de vergadering met een drankje.  
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Personalia: 
Overleden op 71 jarige leeftijd: dhr. Cor Heutink. 
Overleden op 85 jarige leeftijd: dhr. Jan Oomen 
 
Oud papier:  
In februari is er weer oud papier opgehaald, totaal 5.860 . 
Bij het oud papier horen geen lege melk- en drankpakken. Deze horen in de zak van het 
plastic afval. De volgende ophaaldagen zijn:  dinsdag 29 maart en dinsdag 26 april 2022 en 
dinsdag 31 mei 
 
Wandelen 
Wandelen gaan we weer doen en wel op maandag 4 april. Vertrek om 13.30 uur vanaf Het 
Wapen van Reek. De volgende datums zijn woensdag 20 april, maandag 2 mei en woensdag 
18 mei. 
 
Fietsen: 
Wij starten op maandag 4 april met een hapje en een drankje met onze fietstochten door 
het prachtige Brabantse land. En bij goed weer natuurlijke elke maandagmiddag. Vertrek om 
13.30 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 22 april om 14.00 uur in Het Wapen van Reek. 
Kosten € 4,00  per kaart en € 1,00 voor de koffie en/of thee  in de pauze. 

 Andere dagen zijn: vrijdag 20 mei en vrijdag 17 juni. 

Senioren expo: 
Wegens gebrek aan exposanten gaat de Seniorenbeurs te Veldhoven niet door. Deze was 
gepland van dinsdag 10 mei tot zondag 15 mei. 
 
 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: 31 maart, 28 april en 30 juni  van 10.00 tot 12.00 uur 
Waar: in de Babbelaer.  
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