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KOM BIJ ONS 
www.kbokringbergeijk.nl/riethoven 

Activiteiten 
 April  

Wo. 3 apr. 
 13.15  

Start fiets seizoen Hofstek  

Wo. 3 apr.  
18.00  

Za. 6 apr. 
  

Samen Eten 
 

Culturele dag 2019  
Cultureel Centrum Den Tref, Alexanderhof. Hapert 

Hofstek 
 

Hapert 
Den Tref 

Zo. 7 apr. 
14.00 

De Zoete Inval Hofstek 

Di. 9 apr.  
13.30  

Kienen  Hofstek  

Di. 9 apr.  
19.30  

Gespreksavond o.l.v. huisartsen Riethoven 
Thema: “positieve gezondheidszorg” 

Hofstek 

Wo. 10 apr.  
14.00-15.00  

Opgeven voor bezoek Natuurbegraafplaats Heeze en 
excursie Glas Museum Lommel 

Hofstek 

Wo. 17 apr.  
13.15  
13.45  

Bezoek Natuur begraafplaats Heeze 
 
 

Vertrek Hofstek 
Fietsers 
Auto 

Zo. 21 apr.  
 

Pasen  

Ma. 22 apr.  
14.00  

De Zoete Inval Hofstek 

Do. 25 apr.  
13.00  

Excursie naar het Glazenhuis, Glas Museum in 
Lommel 

Vertrek Hofstek 

Di. 30 apr.  
19.30  

Rikken en Jokeren Hofstek 

 
POSITIEVE GEZONDHEIDSZORG  

Met het ouder worden krijgen we allemaal op een of andere manier te maken met 
gezondheidsproblemen. Of we gaan zelf wat mankeren of we hebben de zorg voor 
partners, familie en vrienden in onze omgeving. De vraag is hoe we daar mee omgaan. 
Hoe blijven we positief? Hoe kunnen we zo goed en gezond mogelijk oud worden. Wat 
kan ons daarbij helpen? Hoe zorgen we dat de psychische druk voor de mantelzorger 
niet te groot wordt? Onder begeleiding van de huisartsen van der Sluijs en Schellekens  
gaan we aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek over deze thema’s. Zo leren 
we ook van elkaar. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9 april om 19.30 in de Hofstek 

 
Excursie Natuurbegraafplaats 

Woensdag 17 april gaan we op excursie naar de Natuurbegraafplaats Schoorsveld in 
Heeze. Tijdens een rondleiding krijgt u een goede indruk van het prachtige natuur- 
gebied en de nodige informatie. De rondleiding duurt 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.  
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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. 
 

KBO-excursie Glazen Huis in Lommel 
Op donderdag 25 april as. Wordt er door KBO Riethoven een excursie georganiseerd 
naar het GlazenHuis in Lommel. Het GlazenHuis 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 GlazenHuis 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. 
 

Culturele Dag 2019 Hapert 
Op zaterdag 6 april wordt de Culturele Dag 2019 gehouden in het Cultureel Centrum 
Den Tref  Alexanderhof 7 in Hapert. De zaal gaat open om 10.00 uur. Iedereen die voor 
11.00 uur aanwezig is krijgt gratis een kop koffie of thee die je zelf moet meenemen 
vanuit de hal. Er is een instuif met muziek waarop gedanst kan worden. Optredens van 
dansgroepen uit Reusel/Bladel, line dancing door Bladel/Netersel, koor optredens van 
Bladel en Hapert, koersbal demonstraties, ritmisch dansen door veteranen dansgroep 
Bergeijk/ Luyksgestel en vrouwen van het Loo, creativiteitsexpositie door KBO leden. 
Dus eigenlijk te veel om op te noemen. Toegang gratis. Er wordt een loterij 
georganiseerd om de kosten enigszins te dekken. 
 

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

 
Samen Eten brengt mensen bij elkaar 

Op woensdag 3 april om 18.00 u. in de Hofstek.                                            
Opgeven tot 31 maart bij:                                                                                                
Kety Stultiens  040-2019206 of stultienskety51@gmail.com                                       
Jos Kusters        06-49663192 of kustersjos@outlook.com                                                         
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Als u zich heeft aangemeld, rekenen wij op uw betaling.  
Betaling van € 12.00 bij binnenkomst in de Hofstek 
 Mei  

Wo. 1 mei 18.00  Samen Eten 
 

Hofstek 

Wo. 1 mei13.00-14.00 
 

Zo. 5 mei 14.00   

Opgeven de Queen Symphony. 
Jubileumconcert van Orkest Zuid 

De Zoete Inval  

Hofstek 
 

Hofstek  

Di. 7 mei 13.30 Kienen 
 

Hofstek 

Za. 11 mei 8.00 - 10.30 Bedevaart naar Meerveldhoven    Kerk  
Voetgangers 
Meerveldhoven 

  
Bedevaart naar Meerveldhoven 

 

Op zaterdag 11 mei vindt de jaarlijkse Bedevaart van Westerhoven naar Onze lieve 
Vrouw ter Eik in Meerveldhoven plaats waarbij vroeger velen in Riethoven aan sloten. 
Een klein groepje voetgangers sluit zich op die dag om 8.00 uur bij de kerk aan bij de 
mensen uit Westerhoven om te voet te bedevaart te gaan. De Heilige mis is om 10.30 
uur in Meerveldhoven kerk. 
 

Dagtocht 
28 mei    Tin & Boerenbond museum     kosten  € 71,00 
 

Samen Eten brengt mensen bij elkaar 
Op woensdag 1 mei om 18.00 u. in de Hofstek.      
Opgeven tot 28 april 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   
 

Ave Maria in Brabant  
Op 14 Mei wordt in de Kattendans een groot Ave Maria in Brabant georganiseerd. Met 
medewerking van de pastoor, de kerkkoren van Groot Bergeijk en de heemkunde 
Bergeijk met een mooi verhaal, opgetekend en verteld door Erik Kolen. 
14 Mei Kattendans Bergeijk van 13.30 tot 17.00 uur. 
 

The Queen Symphony: het jubileumconcert van Orkest Zuid 
Zaterdagavond 18 mei 2019 om 20.15 in Muziekcentrum Eindhoven. Orkest Zuid heeft 
voor haar 10-jarig bestaan in 2019 een gewaagd en ambitieus jubileumprogramma in 
elkaar gezet waar muziekliefhebbers van zullen smullen, namelijk The Queen 
Symphony en The Planets. Geheel in lijn met de wens van wijlen Freddy Mercury 
wordt zijn muzikale erfenis door Orkest Zuid creatief herbruikt. Voor dit concert heeft 
Orkest Zuid ook Brabant Koor uitgenodigd om mee te doen. Zie voor meer informatie 
www.orkestzuid.nl 
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Speciaal voor KBO-leden uit Riethoven zijn kaarten beschikbaar voor €17,50, inclusief 
een consumptie. 
Aanmelden woensdag 1 mei van 13.00 – 14.00 in de Hofstek. Graag bij aanmelding 
aangeven of u wilt rijden of meerijden. Of per mail aan Antonette Sanders: 
a.sanders.boots@gmail.com 
 


