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Activiteiten Januari 2020 

Donderdag  2 jan.  14.00 u. Nieuwjaarsontmoeting  Hofstek 

Donderdag  2 jan.  13.30 u. Opgeven rondleiding Snep Hofstek 

Maandag  6 jan.   10.00 u. Tablet PC    Hofstek 

Woensdag  8 jan.  18.00 u. Samen Eten    Hofstek 

Zondag  12 jan. 14.00 u. De Zoete Inval   Hofstek 

Maandag  13 jan. 10.00 u. Tablet PC    Hofstek 

Dinsdag   14 jan. 13.30 u. Kienen     Hofstek 

Woensdag  15 jan. 13.00 u. Rondleiding Snep door Roland Snep  
 Vertrek 12.00 u. Hofstek 

Dinsdag  14 jan.- 19 jan.  Seniorenbeurs Koningshof Veldhoven  

Maandag  20 jan. 10.00 u. Tablet PC    Hofstek  

Zondag  26 jan. 10.00 u. De Zoete Inval   Hofstek 

Maandag  27 jan. 10.00 u. Tablet PC    Hofstek 

Dinsdag  28 jan. 14.00 u. Samen Rikken en Jokeren Hofstek 

Woensdag  5 feb.  18.00 u. Samen Eten    Hofstek 

Dinsdag   18 Feb. 13.30 u. Keezenmiddag   Hofstek 

 
Tablet PC 

Ook in januari hebben we weer 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 6 januari 10.00 u. Daarna op 13 jan., 20 jan.,  27 jan. en op 3 feb.  U komt toch ook? 

 
Samen Kienen 

Op dinsdag 14 januari 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. 

 
Samen Eten brengt mensen bij elkaar 

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  
De volgende Samen Eten is op 5 februari (opgeven voor 3 februari) 
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De Zoete Inval 
 Op zondagmiddag 12 januari 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 26 januari. U komt toch ook? 

 
Rondleiding SNEP 

Op 15 januari zal Roland Snep ons rondleiden op zijn bedrijf Drukkerij SNEP. Altijd al 

eens willen zien hoe het drukwerk gemaakt wordt en wat er al zo bij komt kijken 

voordat een blad bij ons in de bus komt? Ga dan mee.  Een unieke kans om een keer 

meer te weten te komen over het ontstaan van ons drukwerk. Om 12.00 vertrek per auto 

van uit de Hofstek.  

Senioren Beurs 
Van 14 tot en met 19 januari wordt weer de senioren beurs gehouden op Koningshof te 
Veldhoven. Altijd interessant om te zien wat er zo al in de markt is als ondersteuning 
voor ouderen. Op vertoon van uw KBO pas is de entree slechts € 6,00 anders € 10,00. 

 
Keezenmiddag 

Op dinsdag 18 februari houden wij voor de eerste keer een Keezenmiddag in de 
Hofstek. Een leuk spel om samen te spelen en te lachen. Veel spannender en 
uitdagender dan Mens erger je niet zeggen ze! We beginnen om 13.30. Leuk als U ook 
mee doet! 

Samen Rikken en Jokeren 

Op Dinsdag 28 januari 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…. -☺ 

 
Shirimatunda project. 

Shirimatunda is een dorp in Tanzania in Oost-Afrika. Al 10 jaar verbeteren Annie en 
Henk Hoeks hier de accommodatie van een scholencomplex. Ze zijn begonnen met de 
bouw van een keuken voor een school voor gehandicapte kinderen. Hierna kwamen 
andere verbeterprojecten en onderhoudsklussen. Ook werken ze aan de inrichting en 
meubilair van de scholen. Mensen uit het dorp worden zoveel mogelijk betrokken bij 
alle werkzaamheden. Op uitnodiging van de KBO hebben Henk en Annie in december in 
de Hofstek een lezing over hun project gegeven. Een belangrijk kenmerk van hun 
project is dat het uit eigen middelen en schenkingen wordt betaald. Bij grote 
hulporganisaties gaat altijd een belangrijk deel van de inkomsten naar de kosten van de 
organisatie. Annie en Henk betalen hun reis- en verblijfskosten zelf. Elke cent die ze van 
anderen ontvangen wordt aan de scholenverbetering besteed. Bescheiden als ze zijn 
hebben ze tijdens hun lezing de vele aanwezigen niet verzocht hun stichting met een 



gift te ondersteunen. Daarom doet het KBO-bestuur dit maar. Een gift van u is altijd 
welkom op bankrekening NL05 RABO 0188 664 092 op naam van J.E.M. Hoeks-Cremers 
Shirimatunda project. De collecte in de kerk tijdens onze kerstviering  en de opbrengst 
tijdens de Lezing in de Hofstek heeft samen ruim € 600,00 opgebracht waarvoor 
hartelijk dank.  


