
Spilnieuws 2021 

 

1.          Mededelingen 
2. 8 oktober    Middagfietstocht  
3. 9 november  Wandelen en/of bijkletsen bij de Klok 

 
 

 
 

1.    Mededelingen: 
 
    a. Eindelijk weer een klein programma.  
        Omdat alle activiteiten op een laag pitje stonden i.v.m. Corona hebben we met de puzzel, de  
        Nieuwjaarsattentie en het Paasboeketje toch aan jullie gedacht. Meer was helaas niet mogelijk. 
        Toch willen we graag iets organiseren om elkaar weer eens te zien en te spreken. 
 
        Omdat we de 1,5 meter afstand nog steeds moeten handhaven zijn er geen activiteiten in De Kei. 
        Alle activiteiten zijn onder voorbehoud: als de regels aangescherpt worden moeten we ons aanpassen. 
        
    b. Jaarvergadering. Wegens Corona is er dit jaar geen jaarvergadering. Wel heeft de kascontrole  
        plaatsgevonden en werd goedgekeurd door Cor Kaethoven en Jaqueline Coppens.  
        We zoeken voor volgend jaar 1 persoon die samen met Jaqueline de kascontrole op zich wil nemen. 
           
        Ook zijn we nog steeds op zoek een, of liever nog meerdere bestuursleden.  
        Heb je interesse, laat het ons weten. 

 
 

2.    Vrijdag 8 Oktober: Middagfietstocht. Vertrek om 13:30 uur bij La Gare 
        Ria en Sjan hebben weer een mooie fietstocht uitgezet van 30 km. Als er veel deelnemers zijn wordt er in  
        twee groepen gefietst. We denken rond 17:00 uur terug te zijn. 
        Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel graag opgeven voor 1 oktober. Als je wilt weten of de activiteit  
        doorgaat kun je contact opnemen met Ria, tel: 06 20801775 
 
 
3.    Dinsdag 9 November: Wandelen en/of bijkletsen bij de Klok 13:00 of 14:30 uur 
        Wie mee wil gaan wandelen wordt om 13:00 uur bij de Klok verwacht. Van daaruit lopen we een rondje  
        van 5 à 6 km. om daarna te genieten van koffie of thee met iets lekkers erbij. 
 
        Wil je liever niet mee wandelen maar wel gezellig mee komen kletsen dan ben je welkom bij de Klok  
        om 14:30 uur. De wandelaars zijn dan intussen ook weer gearriveerd.  
        
        Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel graag opgeven voor 1 november.  
        Bij slecht weer vervalt alleen het wandelen. Info voor deze dag bij Mien de Pater, tel.: 06 15348089 
 
 
 
Opgeven voor activiteiten kan door middel van een e-mail naar info@despilreusel.nl  
Of je levert het strookje in bij Marianne Tuerlings, Gagelveld 2 Reusel 

 

Het bestuur:  Marianne Tuerlings  0497-643142                                  
Astrid Lavrijsen   06-13481834 
Mien de Pater   06-15348089  

                             Rian Roijmans  06-51357389 



 

 

 

Opgeven via info@despilreusel.nl of strookje inleveren voor 1 oktober of bij Marianne Tuerlings 
 
  Ja, ik geef me op voor de Middagfietstocht op vrijdag 8 oktober  
 
Naam: ………………………………………………..…………….... Adres: ………………………………………………..…………….... 
 

 
 
 
 
 
 
 
opgeven via info@despilreusel.nl of strookje inleveren voor 1 nov. of bij Marianne Tuerlings 
 
  Ja, ik geef me op voor de Wandeling en bijkletsen bij de Klok op dinsdag 9 november om 13:00 uur 
  Ik ga niet mee wandelen maar kom wel om 14:30 uur naar de Klok. 

     
Naam: ………………………………………………..…………….... Adres: ………………………………………………..…………….... 
 

  

 

 


