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Activiteiten September 2019 

Dinsdag           8 okt.       13.30 u.    Samen Kienen                                             Hofstek     

Donderdag    10 okt.      10.30 u.    Rondleiding Parktheater door 
                                                             Catrien Mitzer met aansluitend lunch 
                                                             Vertrek per fiets 09.30; 10.00 met de auto      Hofstek 

Dinsdag          15 okt.        9.30 u.    Bedevaart Weebosch Sint Gerardus          
                                                             Vertrek per fiets 8.30; en 9.00 met de auto      Hofstek 

Woensdag      16 okt.    13.15 u.     Laatste fietstocht van het seizoen            Hofstek 

Woensdag      16 okt.    13.30-        Opgeven Senioren middag Kring KBO      Hofstek 
                                          14.30 u      

Zondag            20 okt.    14.00 u.     De Zoete Inval                                     Hofstek 

Dinsdag           22 okt.    13.30 u.     De Plakboeken van Toon                            Hofstek 

 Maandag        28 okt.    10.00 u.     Tablet PC eerste Les                           Hofstek 

Dinsdag           29 okt.    19.30 u.     Samen Rikken en Jokeren                             Hofstek 

 Vrijdag               1 nov.     9.00 u.      Najaarsuitstapje Rolduc en Roermond    Hofstek 

Zondag               3 nov.   14.00 u.      De Zoete Inval                                               Hofstek 

Dinsdag              5 nov.   13.30 u.      Samen foto’s maken                                    Hofstek  

Dinsdag              5 nov.   19.30 u.      Beeld van 550 jaar parochie door                                                                                                                                                        
.                                                              Harry Scheffers                                             Hofstek 

Woensdag          6 nov.   13.30 u.     Seniorenmiddag Kring KBO           de Kattendans 

Woensdag          6 nov.   18.00 u.      Samen Eten                                                   Hofstek 

 
De Zoete Inval 

 Op zondagmiddag 6 oktober hebben we de Zoete Inval in de Hofstek. We beginnen 
zoals altijd om 14.00 uur. We drinken natuurlijk samen koffie en daarna een advocaatje 
of een drankje. Het wordt beslist een gezellige en mooie middag! Iedereen is welkom. 
De volgende datum voor de Zoete Inval is Zondag 20 oktober. U komt toch ook? 

 
Rondleiding Parktheater  

Op 10 oktober zal onze dorpsgenoot Catrien Mitzer ons rondleiden door het Parktheater 

 in Eindhoven. Een unieke kans om een keer achter de schermen te kijken. De rondleiding 

duurt ongeveer 1,5 uur. Aansluitend lunchen we nog gezellig samen. Voor de 

sportievelingen die met de fiets willen gaan vertrekken we om 9.30 bij de Hofstek. Om 

10.00 vertrek per auto. Kosten zijn € 7,50 voor koffie en lunch. Opgeven op 2 oktober 

tussen 13.30 en 14.00 in de Hofstek of per mail aan a.sanders.boots@gmail.com . Geef ook 

aan of je wilt fietsen of kunt rijden met de auto. 

 

http://www.kbokringbergeijk.nl/riethoven


Samen Kienen 
Op dinsdag 8 oktober gaan we weer samen Kienen in de Hofstek. U bent van harte 
welkom om 13.30 uur. Het wordt beslist weer spannend. Leuk als U ook mee doet. 

 
Bedevaart naar de Weebosch (Sint Gerardus) 

Op dinsdag 15 oktober vertrekken we weer voor onze jaarlijkse bedevaart naar de 
Weebosch. De Heilige Mis is om 9.30 uur. We vertrekken om 8.30 uur van uit de Hofstek 
met de fiets en om 9.00 uur met de auto. Na de Heilige Mis hebben we natuurlijk koffie 
met vlaai maar nu bij café de Flier op de Weebosch omdat het Heuveltje gesloten is.  

 
De Zoete Inval 

 Op zondagmiddag 20 oktober hebben we de Zoete Inval in de Hofstek. We beginnen 
zoals altijd om 14.00 uur. We drinken natuurlijk samen koffie en daarna een advocaatje 
of een drankje. Het wordt beslist een gezellige en mooie middag! Iedereen is welkom. 
De volgende datum voor de Zoete Inval is Zondag 3 november. U komt toch ook? 

 
De plakboeken van Toon 

Op Dinsdag 22 oktober om 13.30 kunnen we via de plakboeken van Toon weer vele 
herinneringen ophalen uit het verleden. Weet je nog hoe het vroeger was en hoe we er 
allemaal uitzagen toen…? Het wordt beslist gezellig en interessant. Kom gerust ook langs.  

 
Samen Rikken en Jokeren 

Op Dinsdag 29 oktober s ’avonds om 19.30 uur leggen we weer samen een kaartje. 
We rikken en jokeren dan en U bent van harte welkom om mee te spelen. Het is 
altijd reuze gezellig en het levert altijd ook wel weer een beetje (ont)spanning op. 
Wie had ook weer wat moeten spelen…. - 

 
Tablet PC 

We gaan weer starten met Tablet PC. Wij hopen dat jullie ook allemaal weer meedoen. 
We proberen weer aan de hand van voorbeelden jullie zoveel mogelijk zaken te leren 
zodat je jezelf goed met je Tablet en PC kunt redden. De eerste les is op 28 okt. 10.00 u. 

 

Rondleiding Rolduc en bezoek Roermond 

We gaan dit jaar naar Abdij Rolduc (voormalig seminarie ) in Kerkrade en naar 
Roermond. Rolduc is het grootste abdijcomplex in de Benelux en staat op de UNESCO- 
lijst van 100 belangrijkste monumenten van ons land. Bij de abdij beginnen we met 
koffie en vlaai. Aansluitend worden we door een gids rondgeleid. We bezoeken de 
Abdijkerk, rococobibliotheek en Bisschopszaal. Na de rondleiding, rond 12.30 uur gaan 
we naar Roermond waar we de lunch gebruiken. Na de lunch kunt u een wandeling 
maken door de binnenstad onder leiding van Math Stultiens. U kunt er ook voor kiezen 



zelf de middag in te vullen. We vertrekken op 1 november  om 9.00 uur vanaf de 
Hofstek. Het vervoer per auto wordt onderling geregeld.  

 
Samen foto’s maken 

Op dinsdag 5 november gaan we weer op pad om foto’s te maken. We beginnen 
met het bespreken van de foto’s van degenen die foto’s hebben ingestuurd van de 
Rietstek en de Hofstek of omgeving. Als je nog foto’s wilt insturen, kan dat nog tot 
en met zondag 27 oktober naar Fon.sanders@gmail.com. Iedereen met interesse in 
fotograferen is van harte welkom in de Hofstek om 13.30 uur. 

 
Samen Eten brengt mensen bij elkaar 

Op woensdag 6 november om 18.00 u. in de Hofstek.                                            
Opgeven tot 4 november bij:  Kety Stultiens  06-57335345 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!  

 

Het Nieuwe Fietsen 

Veilig Verkeer Nederland organiseert in opdracht van de gemeente en in samen 

werking met uw KBO op 21 november 2019 de workshop “Het Nieuwe Fietsen”. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a., slim omgaan met drukke fietspaden, 

kwetsbaarheid in het verkeer, conditie van het lichaam, veilig fietsen. Onder het 

genot van een kopje koffie en/of thee leren deelnemers met behulp van praktische 

filmpjes, foto’s en stellingen meer over “Het Nieuwe Fietsen’. De workshop is op:· 

21 november 2019 van 13.30 – 16.00 uur in Westerhoven. Maximaal 10 deelnemers 

van Riethoven kunnen we aanmelden.  
Aanmelden bij: Jan Kwinten 06-51803498  of kwintenjan@hotmail.com voor 20 okt 

 

Beeld van 550 jaar parochie Riethoven 

Harry Scheffers zal op 5 november ’s avonds een aantal video’s met hoogtepunten 

laten zien van 550 jaar parochie in Riethoven. Beelden van o.a. de openluchtmis, de 

gezamenlijke maaltijd op het dorpsplein en de historische optocht. Genoeg materiaal 

voor een aansprekende avond. 

Rabo Clubsupport 

Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Rabo Clubactie mede om de leefbaarheid 

voor ouderen in Riethoven op een hoog niveau te behouden. Alle leden van de 

Rabobank kunnen hun stem uitbrengen. Uw stem is daarbij belangrijk en de basis 

waarop het beschikbare geld wordt verdeeld. Laat uw stem niet verloren gaan en 

stem op ons! Samen houden we Riethoven mooi en aktief. 
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Senioren middag Kring KBO 

U zich opgeven voor de Senioren middag Kring KBO Bergeijk. De senioren middag 

staat gepland op 6 november in de Kattendans te Bergeijk. Aanmelden verplicht. 

Aanmelden in De Hofstek op woensdag 26 oktober van 13.30 u. tot 14.30 u. 

 

Kortingen met uw KBO-ledenpas. 

Botteram Bikes: 

Bij aankoop van een nieuwe fiets fietstas en fietscomputer gratis. 

Op alle fiets accessoires 10% korting. 

 

Bruna Hof 19 Bergeijk 

Kantoorartikelen, Hof 19: 

Hieronder vallen alle papier en schrijfwaren, computerbenodigdheden, feestartikelen 

cadeaupapier, kantoorbenodigdheden. Wenskaarten, tijdschriften. hieronder vallen 

ook puzzelboekjes, hobbybladen, weekbladen (weekend party story privé) e.d. 5%. 

 

Optiek: Verhoeven, Nieuwstraat 28a Eersel: 10% 

 

Verhoeven Meent 65 en Kapelstraat –Zuid 6 Veldhoven: 10% 

 

Regelzorg: Rijbewijs keuring via REGELZORG Opgeven via REGELZORG Info; 

www.regelzorg.nl /info@ regelzorg.nl / tel; o6-28543996 



Aan te raden 4 maanden van te voren aanvragen, bij het gemeentehuis formulieren 

halen in Bergeijk. Op tijd nieuwe pasfoto/s laten maken. 

 

Meer bewegen voor ouderen: 

Gym op maandag, vrijdag 8.30-9.30 u. voor mannen in de sporthal, van 10.00- 

11.00 u. in de Hofstek. 

 

de Albatros in Eersel: gym in het water en zwemmen 

 

De Paal: Sporten bij de Paal in Bergeijk. 

 

Ziektekosten verzekeringen. 

 

Senioren Expo: Bezoek senioren expo korting op vertoon van ledenpas. 

 

Bij sommige bedrijven wordt korting gegeven op vertoon van je ledenpas. 


