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KOM BIJ ONS 
www.kbokringbergeijk.nl/riethoven        

Activiteiten 

 Juni  

Zo. 2 juni 
 14.00  

De Zoete inval Hofstek  

Wo. 5 juni 
18.00 

Di. 12 juni  
13.30 

Zo. 16 juni 
14.00  

Samen Eten 
 

Kienen 
 

De Zoete Inval 

Hofstek 
 

Hofstek 
 

Hofstek 
 

Do. 20 Juni 
13.30 

Bezoek met rondleiding in de Kerk Riethoven Hofstek 
 

Di. 25 Juni 
19.30 

Rikken en Jokeren Hofstek  

Wo. 26 Juni 
09.30-11.30 

Verkeersles door Rijschool Hurkmans Hofstek 

Wo. 26 Juni 
14.00- 15.00 

Opgeven voor Reis Een Grenslandtocht op 16 juli 2019 Hofstek 

Zo. 30 juni 
14.00 

De Zoete Inval  Hofstek 

 
Rondleiding Kerk Riethoven 

Op donderdag 20 juni staat nu het bezoek en de rondleiding in onze mooie kerk gepland. Het 
wordt beslist een mooie rondleiding met veel wetenswaardigheden. 20 juni 13.30 uur bij de 
kerk in Riethoven. 
 

Verkeersles door Rijschool Hurkmans 
Op 26 juni van 9.30- 11.30 uur zal Yvonne Hurkmans-Manders van Rijschool Hurkmans ons 
weer alles leren over hoe we veilig aan het verkeer kunnen blijven deelnemen. Enerzijds zakt 
met het ouder worden altijd wel een beetje kennis weg en anderzijds zijn er elke keer ook 
weer vele wijzigingen in het verkeersreglement die veranderen. Daarom is het goed dat we 
ons weer eens laten bijspijkeren zodat we weer up to date zijn en ook de nieuwste 
verkeersregels weer volledig kennen. Komt U ook…? Woensdag 26 juni van 9.30 tot 11.30 
uur.  
 
                                                            Dagtocht 
Er zijn nog twee dagtochten gepland dit jaar en wel op dinsdag 16 juli Een grensland tocht en 
op 28 augustus een bezoek aan de 2de Maasvlakte, een nieuw stukje Nederland. Voor de 
Grensland tocht kunt U zich opgeven op 26 juni van 14.00 – 15.00 uur in de Hofstek. kosten  
€ 61,00 
Opgeven voor de2de Maasvlakte reis is dan begin Augustus.  
 
 
 

Uitstapje mindervaliden 
Op woensdag 10 juli organiseert KBO Riethoven een uitstapje voor onze mindervalide leden. 
We gaan naar de Tinteltuin in Eersel. Deze tuin is met 600 meter verharde paden rollator en 
rolstoelvriendelijk. Er zijn genoeg bankjes om even uit te rusten en te genieten van al het 
moois. 
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We krijgen een rondleiding van ongeveer een uur. Daarna is er koffie of thee met iets 
lekkers. Aan dit uitstapje zijn geen kosten verbonden. Er bestaat de mogelijkheid om in de 
Tinteltuin een plukboeket samen te stellen. Dit is voor eigen rekening. 
U wordt om 13.15 uur thuis opgehaald. Om 13.30 uur vertrekken we gezamenlijk vanaf de 
Hofstek richting Eersel. 
Opgeven voor 19 juni kan telefonisch bij Mieke van Overveld:  0626596690 

 
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.     
                                                         

 Juli  

Di. 2 Juli 
14.00  

Samen Foto’s maken 
 

Hofstek 

Wo. 3 Juli 
18.00 

Di. 9 Juli 
13.30   

Samen Eten 
 

Kienen  
  

Hofstek 
 

Hofstek      
  

Wo. 10 Juli 
13.30  

Mindervaliden uitstapje 
 

Hofstek 

Di 14 juli 
14.00 

Di. 23 Juli 
13.30   

De Zoete Inval 
 

Kienen  
  

Hofstek 
 

Hofstek      
  

Zo. 28 Juli 
14.00 

Di. 30 juli 
13.30   

De Zoete Inval 
Opgeluisterd door optreden Liederentafel 

Spelenmiddag 
 

Hofstek 
 

Hofstek      
  

Di. 30 Juli 
19.30  

Rikken en Jokeren 
 

Hofstek 

   
Samen foto’s maken 

Op dinsdag 2 juli gaan we weer op pad om foto’s te maken. We beginnen met het  
          bespreken van de foto’s van degenen die de vorige keer foto’s hebben gemaakt in 
          kerk en op het kerkhof. 

Altijd goed om van elkaar te leren. Iedereen is welkom! 
   

Samen Eten brengt mensen bij elkaar 
Op woensdag 3 juli om 18.00 u. in de Hofstek.                                            
Opgeven tot  1 juli 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  
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De Zoete Inval 

 Op zondagmiddag 28 juli hebben we een speciale Zoete Inval in de Hofstek. De 
Liederentafel zal deze bijeenkomst opluisteren met een optreden. Hierdoor wordt deze 
bijeenkomst wel heel speciaal. U komt toch ook? 
We beginnen zoals altijd om 14.00 uur. We drinken natuurlijk ook samen koffie en daarna 
een advocaatje of een drankje. Het wordt beslist een gezellige en mooie middag! Iedereen is 
welkom.  
 

 Augustus  

Wo. 7 Aug 
14.00-15.00  

Opgeven voor busreis 2e Maasvlakte een nieuw 
stukje Nederland 

Hofstek 

Wo. 7 Aug 
18.00  

Samen Eten 
 

Hofstek 

 
Opgeven Busreis 2e Maasvlakte een nieuw stukje Nederland 

Voor de Busreis naar de 2e Maasvlakte een nieuw stukje Nederland kunt U zich opgeven op 
7 augustus van 14.00 – 15.00 uur in de Hofstek. kosten  € 72,00 
De reis staat gepland voor Woensdag 28 augustus. 

 
Samen Eten brengt mensen bij elkaar 

Op woensdag 7 Augustus om 18.00 u. in de Hofstek. 
Opgeven tot  5 Augustus 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  

 
 

Ter informatie 
Er zijn een aantal mogelijkheden om gebruik te maken van gesubsidieerd vervoer. 
WMO-Vervoer: Bedoeld voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. 
Men kan hiervoor een vervoerspas aanvragen bij het WMO Loket van de gemeente. Met 
deze pas kan U met regiotaxi binnen een straal van 25 km vanaf het woonadres tegen 
gereduceerd tarief reizen. Soms reist U met meerdere reizigers van andere adressen samen.  
Valyspas: Valys is speciaal vervoer voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Dit 
kan echter alleen als U een bewijs van de gemeente hebt waaruit blijkt dat U recht hebt op 
vervoer uit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ook met een gemeentelijke 
gehandicaptenparkeerkaart zou U zo’n Valyspas kunnen aanvragen 
ANWB AutoMaatje: ANWB AutoMaatje is sociaal vervoer, een service waarbij vrijwilligers 
minder-mobile buurtgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor 
hun eigen auto en ontvangen daarvoor een kleine onkostenvergoeding van €0,30 per 
kilometer van diegene die vervoerd wordt. Op anwb.nl/automaatje kunt U vinden of deze 
service ook bij U in de buurt aanwezig is. 
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