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KOM BIJ ONS 
www.kbokringbergeijk.nl/riethoven        

Activiteiten 
 Maart   

Di. 12 mrt. 
 13.30  

Kienen Hofstek  

Di. 12 mrt  
14.00  

Samen foto’s maken Hofstek 

Zo.19 mrt. 
13.30  

Op de fiets naar Santiago de Compostella  
Huub en Helène de Wert 

Hofstek 

Di. 24 mrt.  
14.00  

De Zoete Inval  Hofstek  

Di. 26 mrt  
19.30  

Rikken en Jokeren Hofstek 

 
Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. 

Dinsdagavond 19 maart 2019, 19.30 uur. 
In mei 2018 hebben wij een geweldige fietstocht gemaakt van Riethoven naar Santiago 
de Compostella, in het Spaans ook wel Camino de Santiago genoemd. De reis, ruim 
2500 kilometer lang, ging via België, Frankrijk naar de Galicische hoofdstad in Spanje. 
Op deze avond willen wij graag aan de hand van reisverhalen en foto’s onze 
pelgrimstocht met de ervaringen en avonturen met jullie delen.    Hélène en Huub de 
Wert. 

 
Uitnodiging Lenteconcert Kempisch Senioren Orkest 

Het Kempisch Senioren Orkest presenteert op zondag 31 maart haar jaarlijks 
Lenteconcert in Gemeenschapshuis Den Tref te Hapert, Alexanderhof 7. Het concert 
begint om 13.30 uur en duurt tot uiterlijk 15.30 uur. 
1ste Kopje koffie gratis. In de pauze loterij. 

 
De Zoete Inval 

 Op zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 u. gaan wij samen in de Hofstek koffie  drinken 
en daarna een advocaatje of een drankje. Een gezellige middag om wat te kletsen! 
Iedereen is welkom. (om de week)  

 
Samen foto’s maken 

Op dinsdag 12 maart gaan we weer op pad om samen foto’s te maken. 
Als je het leuk vindt om foto’s te maken, of dat nu met een fototoestel of met je 
telefoon is, ben je van harte welkom op deze middag. De bedoeling is om met elkaar 
en van elkaar te leren tijdens een gezellige foto-middag. 
Mariette van Lieshout-Knaapen en Fon Sanders 
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KBO-excursie Glazen Huis in Lommel 
Op donderdag 25 april as. wordt er door KBO Riethoven een excursie georganiseerd 
naar het Glazen Huis in Lommel. Het Glazen Huis is een stijlvol en licht gebouw, dat 
met zijn 30 meter hoge glazen kegel boven het stadscentrum van Lommel uittorent. 
Het Glasmuseum belicht glas in het dagelijks gebruik en in design, in het verleden en in 
het heden. Het Glazen Huis wil niet alleen glaskunst tentoonstellen, maar laat ook het 

ontstaan van glascreaties zien. Tijdens de excursie kunnen wij een glasblazer aan het 
werk zien. 
In het museum is een lift aanwezig. In overleg kunnen we tijd maken om in de buurt 
een kopje koffie te drinken; dit is voor eigen rekening. Entree voor volwassenen 
bedraagt €5,00; de Nederlandse museumkaart is hier niet geldig. 
Aanmelding: woensdag 10 april van 14.00 – 15.00 uur in de Hofstek. Graag bij 
aanmelding aangeven of u wilt rijden of méérijden. Vertrek: donderdag 25 april, 13.00 
uur bij de Hofstek, het museum sluit om 17.00 uur. Een redelijke vergoeding voor het 
vervoer is €0,20/km, te verrekenen met de chauffeur. 

 
Samen Eten brengt mensen bij elkaar 

Omdat de Sleutel 6 maart gesloten is, gaan we een week later,                            
op woensdag 13 maart om 17.00 u. in de Hofstek.                                            
Opgeven tot 8 maart bij:                                                                                                
Kety Stultiens  040-2019206 of stultienskety51@gmail.com                                       
Jos Kusters        06-49663192 of kustersjos@outlook.com                                                         
Als u zich heeft aangemeld, rekenen wij op uw betaling.                                                             
Betaling van € 12.00 bij binnenkomst in de Hofstek 
 

Samen Eten brengt mensen bij elkaar 
op woensdag 3 april om 17.00 u. in de Hofstek.                                             
Opgeven tot 27 maart bij: 
Kety Stultiens  040-2019206 of stultienskety51@gmail.com                                       
Jos Kusters        06-49663192 of kustersjos@outlook.com                                                   

 
 April  

Wo. 3 april 13.30  Start fiets seizoen 
 

Hofstek 

Wo. 3 april 17.00  Samen Eten  Hofstek  

Zo. 7 april 14.00 De Zoete Inval Hofstek 

Di. 9 april 13.30  Kienen  Hofstek  

Di. 9 april 19.30  Gespreksavond o.l.v. huisartsen Riethoven 
Thema: “positieve gezondheidszorg” 

Hofstek 

Wo.10 april  
14.00-15.00   

Opgeven voor excursie natuurbegraafplaats 
Heeze en excursie Glasmuseum Lommel  

Hofstek 
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Excursie Natuurbegraafplaats 
Op woensdag 17 april gaan we op excursie naar de Natuurbegraafplaats Schoorsveld in 
Heeze. Tijdens een rondleiding door een van de medewerkers krijgt u een goede 
indruk van het prachtige natuurgebied en de nodige informatie. De rondleiding duurt 
ongeveer 2 uur inclusief een kopje thee of koffie. Aan dit uitstapje zijn geen kosten 
verbonden. Opgeven kan op 10 april tussen 14.00-15.00 uur in de Hofstek. 
De fietsgroep (o.l.v. Toon van Bakel en Paul Tijssen) vertrekt om 13.15 uur vanaf de 
Hofstek. Auto’s vertrekken om 13.45 uur ook vanaf de Hofstek. Vervoer wordt 
onderling geregeld. Graag ook opgeven of je wilt rijden. 

Dagtochten 
Dagtocht 1: 28 mei    Tin & Boerenbond museum     kosten  € 71,00 
Dagtocht 2: 16 juli  Grenstocht     kosten  € 71,00 
Dagtocht 3: 28 Aug.  Maasvlakte     kosten  € 72,00 

 


