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Activiteiten Maart 2020 

 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                                

 Zondag               8 maart  14.00 u.      De Zoete Inval                                          Hofstek   

 Maandag            9 maart  10.00 u.     Tablet PC                                                    Hofstek 

Dinsdag             10 maart  13.30 u.     Kienen                                                        Hofstek      

Donderdag       12 maart  13.30 u.     Start Dart competitie                               Hofstek 

Maandag          16 maart  10.00 u.     Tablet PC                                              Hofstek 

 Dinsdag            17 maart  13.30 u.     Samen Foto’s Maken                                Hofstek   

 Woensdag      18 maart    8.30 u       Rondleiding  door de Ontdekfabriek  
                                                                 Door Chris Voets en Hugo Vrijdag    Eindhoven 
                                                                 Vertrek om 8.30 uur vanuit de Hofstek 

  Zondag             22 maart   14.00 u.    De Zoete Inval                                           Hofstek 

 Maandag          23 maart  10.00 u.      Tablet PC                                                   Hofstek 

 Dinsdag             24 maart  13.30 u.     Keezenmiddag (met grotere borden)  Hofstek 

Dinsdag             24 maart  19.30 u.     Rikken en Jokeren                                    Hofstek 

Maandag          30 maart   10.00 u.    Tablet PC                                                    Hofstek 

Woensdag          1 april      18.00 u.     Samen Eten                                               Hofstek 

Zondag                5 april      14.00 u.     De Zoete Inval                                          Hofstek 

Maandag            6 april      10.00 u.     Tablet PC                                                   Hofstek 

Dinsdag               7 april      13.30 u.     Kienen                                                       Hofstek 

Dinsdag               7 april      19.30 u.     Zingeving: Hoe doe je dat in praktijk   Hofstek 
                                                                  Gespreksavond o.l.v. de Huisartsen 
                                                                  Riethoven 

Woensdag        15 april      13.15 u.     Start Fietsseizoen                                     Hofstek 

 
Tablet PC 

Ook in maart hebben we weer Tablet PC. 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. We beginnen op 2 maart, 10.00 u. Daarna op 9 maart, 16 maart, 23 maart, 
30 maart en 6 april. U komt toch ook? 
 
  

http://www.kbokringbergeijk.nl/riethoven


Samen Eten brengt mensen bij elkaar 
De volgende Samen Eten viering is op 4 maart om 18.00 u. in de Hofstek.  
Opgeven voor  2 maart 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 1 april ( opgeven voor 30 maart) 
 

De Zoete Inval 
 Op zondagmiddag 8 maart 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. Iedereen is welkom. De volgende datum voor de  Zoete Inval is Zondag 
22 maart en daarna 5 april. U komt toch ook? 
 

Dart Competitie 
Op donderdag 12 maart om 13.30 uur willen we starten met  onze dart competitie. 
Inmiddels is het dartbord al opgehangen en de dartplaats ingericht. Darten wordt steeds 
populairder in Nederland en dus wordt het tijd dat wij als ouderen ook maar eens een 
pijltje gaan gooien. We hebben beslist veel talentvolle spelers in ons midden die nog 
ontdekt moeten worden. Belangrijk is dat het gezellig wordt en we leuk en sportief met 
elkaar er  een leuke middag van maken. U doet toch ook mee? 
 

Samen foto’s maken 
Op dinsdag 17 maart gaan we weer op pad om samen foto’s te maken. We beginnen 
met het bespreken van foto’s van de vorige keer en stemmen af waar we deze keer naar 
op zoek gaan. Altijd goed om van elkaar te leren en waar we op moeten letten. Iedereen 
met interesse in fotograferen is van harte welkom in de Hofstek om 13.30 u. 
 

Rondleiding in de Ontdekfabriek 
Op woensdag 18 maart om 08.30 uur vertrekken we al vroeg naar de ontdekfabriek in 
de voormalige Philips gebouwen Strijp S. Kinderen worden hier spelenderwijs 
geënthousiasmeerd in de techniek en haar onbegrensde mogelijkheden. Hiermede 
vormt de Ontdekfabriek een prima schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven.  Chris 
Voets en Hugo Vrijdag, beide geboren en getogen in Riethoven, zullen ons rondleiden en 
alle belangrijke zaken laten zien en toelichten. Het wordt beslist een leuke dag met vele 
interessante zaken die we eigenlijk moeten weten. Gaat U ook mee? Opgeven op 3 
maart 13.30 uur in de Hofstek!  De kosten bedragen €5,00 
 

Keezenmiddag 
Op dinsdag 24 maart  gaan we weer samen Keezen in de Hofstek. De vorige ronde was 
zeer gezellig vandaar dat we dit nog eens willen overdoen. We hebben inmiddels 
grotere borden aangeschaft omdat dit makkelijker is voor de spelers. Een leuk spel om 
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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! 
 

ZINGEVING. HOE DOE JE DAT IN DE PRAKTIJK? 
Dinsdag 7april, 19.30 in de Hofstek. In de reeks van de gespreksavonden over positieve 
gezondheidszorg, staat deze avond in het teken van Zingeving. We weten wel hoe 
belangrijk het is om een zinvol leven te hebben. Maar wat is zingeving? Hoe geef je je 
leven zin? Hoe doe je dat in de praktijk? Petra Speelman, geestelijk verzorger Vitalis 
Zorggroep, zal een korte introductie geven op dit thema. Onder leiding van onze 
Riethovense huisartsen, Corien van der Sluis en Suzanne Schellekens gaan we in gesprek 
hierover. Het belooft weer een interessante avond te worden. 


