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Activiteiten Februari 2020 

 Maandag            3 feb.     10.00 u.     Tablet PC                                                    Hofstek  

 Woensdag          5 feb.     18.00 u.     Samen Eten                                               Hofstek 

 Zondag                9 feb.     14.00 u.     De zoete inval                                           Hofstek 

Maandag           10 feb.    10.00 u.     Tablet PC                                                    Hofstek  

 Dinsdag             11 feb.     13.30 u.     Kienen                                                        Hofstek 

Woensdag        12 feb.     14.00 u.     sieraden/kettingen maken en herstel  Hofstek   

Woensdag         12 feb.    14.00 u.      De Bossen van Vessem door de ogen  Hofstek   
                                                                 Van de Boswachter.  Bosschuur            vertrek 
                                                                 Vessem. Opgeven zie onder….             13.30 u. 

Maandag            17 feb.   10.00 u.      Tablet PC                                            Hofstek 

Dinsdag              18 feb.   13.30 u.       Keezenmiddag                                         Hofstek  

 Woensdag         19 feb.   14.00 u.      Sieraden en Kettingen maken               Hofstek   

 Dinsdag              25 feb.   13.30 u.      Carnaval                                                    Hofstek 

 Woensdag         26 feb.   14.00 u.      Sieraden en Kettingen maken               Hofstek 

 Maandag           2 maart  10.00 u.      Tablet PC                                                   Hofstek 

Dinsdag              3 maart  13.30 u.      Jaar vergadering KBO                              Hofstek 

Dinsdag              3 maart  13.30 u.      Opgeven voor de Ontdekfabriek           Hofstek 

Woensdag         4 maart  18.00 u.      Samen Eten                                               Hofstek 

 
Tablet PC 

Ook in februari 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 3 februari, 10.00 u.. Daarna op 10 februari, 17 feb. En 2 maart. Tijdens de Carnavals 
week is het dus geen les. 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 5 februari om 18.00 u. in de Hofstek.   
Opgeven tot  3 februari 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.                                                             

http://www.kbokringbergeijk.nl/riethoven
mailto:stultienskety51@gmail.com
mailto:kustersjos@outlook.com


Betaling van € 12.00 bij binnenkomst in de Hofstek  
De volgende Samen Eten is op 4 maart ( opgeven voor 2 maart) 
 

De Zoete Inval 
 Op zondagmiddag 9 februari hebben we weer 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 8 maart. 
Tijdens de Carnavalsweek is er geen Zoete inval! U komt toch ook? 
 

De Bossen van Vessem. 
Op woensdag 12 februari om 14.00 uur worden we in de Bosschuur bij het Groot 
Meer van Vessem verwacht. Hier is oud-boswachter Harry Hoppenbrouwer onze 
gastheer. Nu is hij beheerder van de Bosschuur. Harry weet veel en kan boeiend 
vertellen over flora en fauna van zijn bossen. We krijgen een natuurfilm te zien en 
Harry trakteert ons op zijn gedichten en kempische gezegden en wellicht ook nog 
een quiz. Als het weer het toelaat is een korte wandeling mogelijk. In de Bosschuur 
is een expositie ingericht. Voor 5 februari opgeven bij Klaas Bottema 040-2015108 
of j.k.bottema@gmail.com 

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! 

Rikken en Jokeren 

In Februari is er geen Rikken en Jokeren in verband met Carnaval. 
 

Sieraden en Kettingen Maken en Herstellen 
Op Woensdag 12 februari zal Marianna Hieminga ons weer aan de hand nemen 
hoe we sieraden kunnen maken en herstellen. We beginnen on 14.00 uur en 
eindigen om 17.00 uur. U komt toch ook? De volgende keren doen we dit op 19 
februari en 26 februari in de Hofstek.  
 

Carnaval 
Op dinsdag 25 februari vieren we weer samen Carnaval in de Hofstek. We beginnen 

om 13.30 uur. Het wordt weer een knotsgekke boel samen met de jeugdprins en de 

Raad van Elf. Ook de dansgarde zal zeker weer present zijn. Nu jullie allemaal nog 

en het wordt weer super gezellig. Zet je beste beentje voor en geniet van een leuke 

Carnavals middag. 

Opgeven Ontdekfabriek 

Op 3 maart 13.30 u. opgeven voor rondleiding op 18 maart in de Ontdekfabriek door 

Chris Voets en Hugo Vrijdag. Gaat U ook mee? Het wordt beslist weer leerzaam.   



Openbaar Toilet in Riethoven 

Naar aanleiding van een artikel gelezen in het ONS. Stellen we onze praktijk toilet  open 
voor iedereen. Er zijn in Nederland heel veel mensen die behoefte hebben aan een 
openbaar toilet wegens darm of blaas problemen. Via een gratis app zijn 6000 
openbare toiletten zichtbaar in Nederland. Hopend dat we een positieve bijdrage 
kunnen leveren voor de geïnteresseerden. Coenenfysiotherapie, De Berkenheg 33,  


