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Nummer 5.Mei 2022.  

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

Picknick 
Wij hebben op dinsdag 21 juni onze picknick gepland. Wij gaan weer naar ons vertrouwde 
adres, Minicamping Driehuis, waar Chris weer onze gastheer is. Zet deze datum alvast in 
jullie agenda. Wij willen van 11.00 uur tot 15.30 uur deze dag gezellig samen doorbrengen. 
Aan deze picknick zijn kosten verbonden  € 10,00 per persoon. Dit bedrag overmaken op 
de rekening van KBO-Reek rekening nummer NL47RABO0143 2011 82 onder vermelding  
"Picknick 2022"  Opgave vóór donderdag 9 juni.  
Betaling is bewijs van deelname. 
Wat we eten is nog een verrassing. 
 
Personalia: 
Overleden op 92 jarige leeftijd Cisca van Kessel- Boeijen. 
 
Oud papier:  
 
In april is er weer oud papier opgehaald, totaal 6.440kg . 
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 juni en dinsdag 26 
juli 2022 
 
Wandelen 
In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er op maandag 6 juni niet gewandeld ivm  2e 
Pinksterdag. Op woensdag 15 juni wordt er voor de laatste keer  voor de vakantie ( 
juli/augustus) gewandeld. In september start het nieuwe wandelseizoen. 
Bij voldoende belangstelling  wandelen we 1 x per 14 dagen een afstand van maximaal 5 km. 
Voor de vakantie wordt er  nog gewandeld op dinsdagochtend 24 mei  en dinsdag 7 juni 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. 
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SOOS. 
Elke vrijdagavond is er soos in De Babbelaer. Vanaf 19.00 uur zijn jullie welkom om te 
kaarten, sjoelen, rummykup 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 17juni 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. 
 
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 
 
Adreswijzigingen. 
Er verhuizen regelmatig leden van onze club. Geef uw nieuwe adres door en ook of je nog lid 
blijft van onze club. Dit geld ook voor ziekmeldingen van je familie of bekenden. Wij hebben 
een Lief en Leed potje waaruit we dan een kaartje of bloemetje kunnen sturen. 
 
Rabo ClubSupport 2022 
De Rabobank actie komt er weer aan. We hebben ons inmiddels ingeschreven en  
de stemperiode wordt door de bank georganiseerd na de zomervakantie,  
van 5 september tot en met 27 september.  
Nadere informatie volgt nog.  
Let op: Laat uw stem niet verloren gaan.  
 
Website KBO-Reek. 
Er kijken gemiddeld 3 tot 4 personen per dag op onze site www.kbo-reek.nl. 
Kijk jij ook wel eens? Best interessant om op de hoogte te blijven van onze vereniging. 
Kijk dan ook meteen eens op de site van KBO-Brabant. www.kbo-brabant.nl 
Hier staan leuke aanbiedingen op en heel veel informatie. 
 
Beweeg mee met de sportcoach 
De gemeente Maashorst heeft een proef opgezet samen met de sportcoach, ZCR, 
Zonnebloem, KBO, tennisvereniging en de preventiemedewerker. 
Om de twee weken wordt op vrijdagochtend om 11.00 uur een gedeelte van de foyer 
gebruikt of bij mooi weer buiten voor alle Reekse ouderen en Babbelaerbezoekers een 
activiteit georganiseerd van ongeveer 20 minuten door de sportcoach en onder begeleiding 
van de sportcoach. Deelname is gratis en geheel vrijblijvend.  Wat gedaan wordt staat in de 
flyer die in de Babbelaer ligt. De datums zijn: 10  en 24 juni; 8 en 22 juli; 5 en 19 augustus. 
 
 

mailto:dobis@home.nl

