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KOM BIJ ONS 
www.kbokringbergeijk.nl/riethoven        

Activiteiten 
 Mei  

Di. 7 mei 
 13.30  

Kienen Hofstek  

Wo. 8 mei 
14.00-15.00 

Za. 11 mei 
8.00  
10.30 

Di. 14 mei 
  

Opgeven dag reis  Tinfabriek en Boerenbondmuseum 
 

Bedevaart naar Meerveldhoven 
Voetgangers 
Eucharistie viering 

Opgeven voor  voorjaars fietstocht 

Hofstek 
 

Meerveldhoven 
Kerk Riethoven 
Meerveldhoven 

Hofstek 
Of bij Paul 

Za. 18 mei 
20.15 

Jubileumconcert Orkest Zuid 10 jaar  
Queen Symphony 

Muziekgebouw 
Eindhoven 

Zo. 19 mei 
14.00 

De Zoete inval Hofstek  

Wo. 22mei 
10.00 

Voorjaars fietstocht Vertrek 
Hofstek 

Di 28 mei  
19.30 

Rikken en Jokeren Hofstek 

Di. 28 mei 
08.00 

Dagreis Tin en Boerenbond Museum 
 

Vertrek kerk 

 

http://www.kbokringbergeijk.nl/riethoven
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                                                  Voorjaars Fietstocht                                                                                        
Op woensdag 22 mei hebben wij onze voorjaars fietstocht gepland. Wij hopen 
wederom op een grote opkomst. Om alles in goede banen te leiden willen wij iedereen 
vragen om voor 15 mei jezelf op te geven bij Paul of in de Hofstek. Het wordt beslist 
weer een leuke tocht met veel bezienswaardigheden. Iedereen moet zelf zorgen voor 
een natje en een droogje. Bij slecht weer schuift de fietstocht een week op. (29 mei)  
 
 Bedevaart naar OLV ter Eijk in 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.  
 

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. 
 

Rondleiding Kerk Riethoven 
Door ziekte en vakantie kan de rondleiding in de kerk van Riethoven op 14 mei geen 
doorgang vinden en wordt uitgesteld. De nieuwe datum wordt 20 juni 13.30 uur.  

 
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 Eten brengt mensen bij elkaar 
Op woensdag 5 juni om 18.00 u. in de Hofstek.                                            
Opgeven tot  3 juni 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 

 
Dagtocht 

28 mei    Tin & Boerenbond museum     kosten  € 71,00 
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Enquête Misviering Zaterdag 17.30 uur of Zondag 11.00 uur (zie bijlage) 

 Juni  

Zo 2 juni 14.00  Zoete inval  Hofstek 

Wo. 5 juni 18.00 

Di. 12 juni 13.30   

Samen Eten 

Kienen   

Hofstek 

Hofstek   

 

✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

o  Ja ik ga mee met de voorjaars fietstocht op 22 mei en geef me hierbij op 

Naam:    ………………………………………. 

Inleveren voor 15 mei bij de Hofstek of bij Paul Tijssen Willibrordusstraat 55 


