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Nummer 6. Juni/juli 2022.  

Beste mensen, voor u ligt de zesde nieuwsbrief van het jaar  2022. 
 
Picknick 
Wij hebben op dinsdag 21 juni onze picknick gehad bij Camping Driehuis  waar Chris onze  
gastheer was. Helaas waren er dit jaar maar 40 deelnemers, dus 180 leden niet. 
We hebben een goed verzorgde middag gehad dankzij onze gastvrouwen, Teeja, Mientje, 
Gerda, Teunie, Francien en natuurlijk onze bakkers Jos en Harrie. Volgend jaar hopen we 
weer op een groter aantal. 
 
Personalia: 
Overleden op 74 jarige leeftijd Hans de Kruijff. 
Ons gastlid uit Schaijk Jos van Hees. 
 
Nieuwe leden: 
Robbert Zegers 
John van Leuken 
Leo van Bergen 
Peter en Anny van der Meer 
Willy van Aalten 
 
Opgezegd wegens verhuizing: 
Corrie Kersten 
 
Oud papier:  
In mei is er weer oud papier opgehaald, totaal 8.140kg . 
Bij het oud papier horen geen lege melk- en drankpakken. Deze horen in de zak van het 
plastic afval. De volgende ophaaldagen zijn:  dinsdag 28 juni en dinsdag 26 juli 2022 
dinsdag 30 augustus. 
 
Wandelen 
Het wandelen ligt even stil i.v.m. de vakantie. In september start het nieuwe wandelseizoen. 
Bij voldoende belangstelling wandelen we 1 x per 14 dagen een afstand van maximaal 5 km.  
 
Fietsen: 
Wij fietsen óók tijdens de vakantie door het prachtige Brabantse land. Bij goed weer 
natuurlijk elke maandagmiddag. Vertrek om 13.30 uur vanaf Het Wapen van Reek. 
 
Zomerconcert Semper Crescendo. 
Op zaterdag 2 juli geeft het Harmonieorkest van Semper Crescendo een groot zomerconcert 
in Het Wapen van Reek. Dit concert staat in het teken van het 80 jarig bestaan van de 
vereniging. Het concert begint om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur 
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Kaartjes kosten in de voorverkoop € 5,00, aan de kassa € 7,50. Kaartjes kun je bestellen op 
bestuur.hsc@gmail.com of 06-20594742 
 
ReeKreatief: 
Kom eens gezellig knutselen, kaarten maken, schilderen, etc. dus creatief bezig zijn in De 
Babbelaer. Elke laatste donderdag van de maand , dus 30 juni om 10.00 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: 
Het seizoen is voorbij, na de vakantie beginnen we weer op  vrijdag 23 september 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. 
 
Ook is er weer een nieuwe leuke activiteit : Bewegen 
De ZCR, preventiemedewerker en KBO verzorgen in samenwerking met SportZo onder 
leiding van buurtsportcoach, Mark, beweegactiviteiten. In de Babbelaer van 11.00 tot 11.30 
uur. 
Vrijdag 8 juli Curling 
Vrijdag 22 juli Golf variant 
Vrijdag 5 augustus sjoelen 
Vrijdag 19 augustus minigolf 
 
Rabo ClubSupport 2022 
Beste mensen,  
De Rabobank actie komt er weer aan.  De stemperiode is van 5 september tot en met 27 
september.  
Let op: Laat uw stem niet verloren gaan.  
 
WEB-site KBO-Reek. 
Kijk jij ook wel eens op onze site www.kbo-reek.nl. 
Best interessant om op de hoogte te blijven van onze vereniging. 
 
Vakantiedag georganiseerd door de ZCR: 
Op woensdag 10 augustus van 11.00 tot 16.00 uur organiseert de ZCR weer een vakantie dag 
deze keer in de kantine van Achilles. 
Je kunt je opgeven voor 3 augustus bij  
José Govers tel: 06-20363087 of bij 
Gertie Theunissen tel: 06-11038370 
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