
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 4. April 2022.  

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

Koninklijke onderscheiding voor onze leden van KBO-Reek. 
Op dinsdag 26 april hebben drie van onze leden uit handen van Burgemeester Rüpp een 
Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Wim van den Hazelkamp, Phillip Rekelhoff en 
Wim Jaakke zijn alle  benoemd als lid in de orde van Oranje Nassau voor hun          
verdienste voor KBO-Reek. En ook voor hun overige activiteiten voor de Reekse 
gemeenschap. Proficiat Wim, Phillip en Wim! Ook alle andere gedecoreerden gefeliciteerd. 
 

                     
 
Picknick 
Tijdens de jaarvergadering is gezegd dat we onze activiteiten weer gaan oppakken. 
We gaan op dinsdag 21 juni picknicken bij ons vertrouwde adres Camping Driehuis. 
Zet deze datum alvast in jullie agenda. Wat we eten is nog een verrassing 
 
Personalia: 
Overleden op 92 jarige leeftijd Frans Lemmers. 
Nieuwe leden: 
Wim van Haren 
Frank Janssen 
 
Oud papier:  
In maart is er weer oud papier opgehaald, totaal 8700kg . 
Bij het oud papier horen geen lege melk- en drankpakken. Deze horen in de zak van het 
plastic afval. De volgende ophaaldagen zijn:  dinsdag 31 mei,  dinsdag 28 juini en dinsdag 
26 juli 2022 
 
Wandelen 
Wandelen gaan we weer doen en wel op maandag 2 mei. Vertrek om 13.30 uur vanaf Het 
Wapen van Reek. De volgende datums zijn; woensdag 18 mei, maandag 6 juni en woensdag 
15 juni 

 

NIEUWSBRIEF 

 9e jaargang  

mailto:dobis@home.nl


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 
 

Wij zijn voornemens om met een kleine groep een rondje Reek  van max. 5 km. te wandelen. 
Bij voldoende belangstelling 1 x per 14 dagen op dinsdagochtend om 09.30 uur. Vertrek 
vanaf De Babbelaer. Opgave en info bij Teeja Bogman  email.teeja.bogman@kpnmail.nl 
 
Fietsen: 
Wij zijn weer gestart met onze fietstochten door het prachtige Brabantse land. Bij goed weer 
natuurlijk 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. 
 
 

SOOS. 

Elke vrijdagavond is er soos in De Babbelaer. Vanaf 19.00 uur zijn jullie welkom om te 

kaarten, sjoelen, rummycup of gewoon een gezellig praatje. Onze vrijwilligers staan klaar om 

jullie te ontvangen. Iedereen is welkom.  

 

Bingo: 

Wij gaan weer bingo spelen en wel op vrijdag 20 mei 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. 
De andere dag is vrijdag 17 juni. 
 
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: elke laatste donderdag van de maand  van 10.00 tot 12.00 uur Waar: in De 
Babbelaer 
 
Sjoelen!! 
In plaats van koersballen gaan we nu sjoelen en wel elke donderdagmiddag na het eten in 
Het Wapen van Reek. 
Coördinatoren zijn: Erik van de Haar en Cor Loeffen 
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