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U heeft de tweede Nieuwsbrief uitgegeven door de Belangenvereniging (BV) Rekken in handen. 
Met het uitbrengen van nieuwsbrieven willen wij een ieder woonachtig in en rondom Rekken 
met enige regelmaat informeren over hetgeen waarmee wij bezig zijn.  
 
Dorpsplan 
Met trots kunnen wij u melden dat het dorpsplan 2013-2020 klaar is. Al zeggen we het zelf het 
is een fraai boekwerkje geworden vol informatie maar vooral ook met aandachtspunten 
waarmee de BV de komende tijd aan de slag kan. De leden van de BV krijgen vanzelfsprekend 
een exemplaar toegestuurd. Belangstellenden kunnen een exemplaar opvragen bij het 
secretariaat. Het telefoonnummer en/of e-mailadres vindt u bovenaan deze Nieuwsbrief.  
 
www.info-Rekken.nl  
Nog iets om trots op te zijn; de website www.info-Rekken.nl gaat binnenkort de lucht in. 
Bedrijven en verenigingen zijn inmiddels benaderd met de vraag om voor een kleine bijdrage 
informatie te plaatsen, eventueel met een hyperlink naar de eigen website. Via de website 
willen wij u informeren over het wel en wee van Rekken en hopen wij met de informatie die ons 
wordt toegestuurd een goed gevulde agenda bij te kunnen houden van allerlei activiteiten die in 
en rond ons dorp plaatsvinden. Ook is er ruimte op het prikbord voor vraag en aanbod, worden 
er mooie verhalen van toen en nu geplaatst, en nog veel meer. Wij proberen met grote 
regelmaat de website te vernieuwen, dus surf regelmatig even langs.  
 
Dorpsplein 
De kogel is door de kerk (figuurlijk dan), de Gemeente heeft de subsidie vrijgegeven waarmee 
het dorpsplein bij de Anthoniuskerk nu dan eindelijk een opknapbeurt heeft gekregen.   
 
Feestje 
Omdat wij vinden dat deze 3 wapenfeiten gevierd mogen worden, willen wij u van harte 
uitnodigen voor de presentatie van de website en het dorpsplan en de opening van het 
dorpsplein op dinsdag 17 december vanaf 19.30 uur bij Den Hof. Op deze avond vragen wij ook 
uw aandacht voor de Dorpsböke. Hoewel deze al tijd geleden van start is gegaan, heeft er nooit 
een officiële opening plaatsgevonden. Dinsdagavond 17 december kunt u dus meteen even een 
kijkje nemen in de dorpsbibliotheek die met hulp van vele vrijwilligers in een behoefte voorziet.  
 
Mogen wij op uw komst rekenen? 
 
Graag tot ziens op dinsdag 17 december! 
Belangenvereniging Rekken 


