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Activiteiten December 2019 

 Maandag            2 dec.    10.00 u.      Tablet PC                                                     Hofstek 

 Dinsdag              3 dec.     13.30 u.     Sinterklaas                                                   Hofstek 

 Maandag            9 dec.     10.00 u.     Tablet PC                                                     Hofstek 

 Dinsdag            10 dec.     13.30 u.      Kienen                                                         Hofstek 

Woensdag       11 dec.    13.30-         Opgeven Kerstviering                                Hofstek 
                                           14.30 u.       Kosten € 17,50 

 Zondag              15 dec.   14.00 u.      De Zoete Inval                                             Hofstek 

 Maandag           16 dec.   10.00 u.      Tablet PC                                                     Hofstek 

Dinsdag            17 dec.    13.30 u.      Informatie over Project Tanzania 
                                                                Henk en Annie Hoeks                         Hofstek 

Dinsdag            17 dec.   19.30 u.      Rikken en Jokeren                                        Hofstek 

Donderdag       19 dec.   10.30 u       Kerstviering         Heilige Mis                     Kerk 
                                           11.45 u.                                    Samen komst             De Sleutel 

Zondag              22 dec.   14.00 u.      Kerstconcert Liederen tafel                      Hofstek 

 Maandag          23 dec.   10.00 u.     Tablet PC                                                       Hofstek 

 Zondag              29 dec.   14.00 u.      De Zoete Inval                                             Hofstek 

 Donderdag          2 jan.   14.00 u.     Nieuwjaars ontmoeting                              Hofstek 

 Donderdag          2 jan.   14.00 u.     Opgeven rondleiding SNEP                        Hofstek 

 Dinsdag                7 jan.   13.30 u.     Kienen                                                           Hofstek 

Woensdag            8 jan.    18.00 u.    Samen Eten                                                  Hofstek 

 
De Zoete Inval 

 Op zondagmiddag 15 december 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 29 
december. U komt toch ook? 

Tablet PC 
We zijn weer gestart 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 eerst volgende les is op 2 
december 10.00 u. Daarna op 9 dec., 16 dec. en 23 dec. U komt toch ook? 

 

 

 

http://www.kbokringbergeijk.nl/riethoven


Sinterklaas 

Op dinsdag 3 december Komt Sinterklaas ons weer bezoeken in de Hofstek. Die 

Oude man hoort en ziet  alles en brengt beslist ook weer vele zaken aan het licht wat 

we allemaal moeten weten.  Benieuwd wie er dit jaar de roe krijgt of mee moet in de 

zak van zwarte piet? Kom gerust kijken het wordt beslist weer heel gezellig. We 

beginnen om 13.30 uur met koffie en iets lekkers. U komt toch ook? 

 
Samen Kienen 

Op dinsdag 12 november 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. 

Project Tanzania 

Dinsdag 17 december om 13.30 uur wordt door Annie Hoeks een presentatie 
gegeven over het project waar ze al bijna 10 jaar aan werken. Het betreft het 
Shirimatunda project genoemd naar het dorp waar ze werken. Het dorp ligt in 
Tanzania, Afrika, waar een groot tekort is aan bijna alles. De eerste vier jaar zijn 
besteed aan het opknappen van een dagopvang voor gehandicapte kinderen. 
Daarna werd de Primaryschool aangepakt. Daar zijn we nog steeds bezig. Om een 
goed beeld te geven van het project hebben wij een fotopresentatie gemaakt 
waarvan u zeer zeker zal genieten. Onze collecte tijdens de Kerstviering gaat naar 
dit project! 

Samen Rikken en Jokeren 
Op Dinsdag 26 november 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…. -☺ 

 
Kerst Viering 

Op donderdag 19 december willen wij samen met jullie onze kerstviering vieren. 

Belangrijk is dat we gezamenlijk genieten van een mooie dag met gezellig samen 

eten. We beginnen met een Misviering in de Kerk. Voor de Kerkgangers worden er 

plaatsen gereserveerd in de Sleutel. In verband met de catering is opgeven verplicht. 

Opgeven kan op Woensdag 11 december om 13.30 uur in de Hofstek. De entree 

bedraagt € 17,50 per persoon inclusief twee consumptiebonnen. Bij opgave te 

voldoen. Zie ook bijgaande uitnodiging. 

 
Kerstconcert Liederentafel 

Op zondag 22 december 14.00 u. zal de Liederentafel een Kerstconcert verzorgen in 
de Hofstek. Het wordt beslist een bijzonder mooi concert waar we met elkaar van 
kunnen genieten. Wij rekenen er op dat jullie allemaal komen mee genieten! 

 
 



Samen Eten brengt mensen bij elkaar 
In December is er geen Samen Eten in verband met de Kerstviering! De volgende 
Samen Eten viering is op 8 Januari om 18.00 u. in de Hofstek.                                            
Opgeven tot  6 januari 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 in de Hofstek  
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