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HouwmouwTelefoonnummers

Alarmnummer  Politie/brandweer/ambulance  112

Dokterspost  Avond/weekenddiensten 040-2660505

Dorpsondersteuner Lieneke Verspaandonk 06-55225856
 mail: dorpsondersteuner@meerriethoven.nl

Fysiotherapeuten  Hr. J. Coenen 040-2076620

Fysio- en Manuele therapie Van Hoof , Gezondheidscentrum Riethoven  
 www.fysiovanhoof.nl    040 – 2043756

Huisarts Riethoven Dr. v.d. Sluijs / Dr. Schellekens 040-2041620

Huisarts Westerhoven Dr. Schoone ( vlg. afspraak)  040-2012531

Kennis Makelaardij   040-2531260

Kernraad Riethoven  Will van Gerwen 040-2016954

Logopedie Logopedie de Kempen 06-12888268
 Jolijn van der Pauw: jlvanderpauw@hotmail.com 

Maatschappelijk werk Lumens 
 Werkdagen 9.00 - 17.00 uur 040 219 33 00
 Crisisdienst buiten kantooruren 040 253 03 50

Openbaar vervoer  Algemene informatie  0900-9292

 Aanvragen rit Taxbus  0800-0234795

Pastoor Buyens    06-30101231

Podotherapeut aan Huis Jose Adriaensen – Noten 06-57068078
 www. podotherapeutaanhuis.nl

Politie De Kempen (Eersel) www.politiebergeijk.nl  0900-8844

Shiatsupraktijk Op Dreef Ali de Jong, shiatsuopdreef.nl 040-2953534

Sporthal  De Kemphaan  040-2075661

St. Willibrordusschool  infostwillibrordus@skozok.nl 040-2075299

Verloskundigenpraktijk  Patricia van IJzendoorn 06-13378810
 en Thelma Govaarts

Yoga  Bas Bos, www.basbos.com 06-23350004

Zorgloket Bergeijk  Wegwijzer welzijn & zorg. 0497-551366
 zorgloket@bergeijk.nl

Agenda maart 2023

Elke ma. 10.00 Tablet café, Hofstek.
Elke di. 10.00 Dagbesteding, Rietstek.
  10.00 De ontmoeting, Hofstek.
  10.00 Wandelen, vertrek Hofstek.
  10.00 Koersbal, Rietstek.
Elke woe. 14.00 Hobbymiddag kinderen basisschool, Rietstek.
Elke do. 10.00 Dagbesteding, Rietstek. 

Wo 1 mrt 18.00 Samen Eten, Hofstek.
  19.30 Informatieavond over drugs, Rietstek.
Do 2 mrt 10.30  Koffiemoment met Lieneke de dorpsondersteuner, 

Rietstek.
Vr 3 mrt 18.30 Burgerbieb, vrijdagmiddagborrel, Rietstek. 
za 4 mrt 10.00  Inzameling oud ijzer en textiel door korfbalvereniging 

De Rietvogels
Ma 6 mrt 19.30  Informatieavond voortbestaan Super Riethoven, 

Rietstek.
Di 7 mrt 13.00  Keukentafel Bee op Boshoven, Boshovensestraat 9 

Riethoven.
  13.30 Jaarvergadering KBO Riethoven, Hofstek.
Wo 8 mrt 19.30 Informatieavond Goede Doelen Week, Rietstek.
  19.30 Informatieavond over alcohol, Rietstek.
Vr 10 mrt 19.30 Filmavond “strijd3r”.
Zo 12 mrt 14.00 De Zoete Inval, Hofstek.
Ma 13 mrt 19.00 Laatste inleverdatum kopy april.
Di 14 mrt 13.30 Kienen, Hofstek.
  19.30 Positieve gezondheidszorg door huisartsen, Hofstek.
Za 18 mrt   9.30  Workshop voedselbos in eigen tuin, Het Mortelke 3 

Valkenswaard.
  13.30  Tentoonstelling Cathrien de Wit en Piet vd Kerkhof, 

vertrek Hofstek.
  19.00 Spooktocht Het vervloekte dorp, Rietstek.
Zo 19 mrt 09.30  Workshop voedselbos in eigen tuin, Het Mortelke 3 

Valkenswaard.
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Beste bezorgers, 

De volgende Houwmouw zal 
maandag 27 maart

klaarliggen in de ‘Droogloop’.

 Oud papier 

De eerste ophaaldatum is 25 maart
Bij klachten gelieve De Rietstek te bellen:

tel. nr. 040-201 93 30.

Wilt u een advertentie in de Houwmouw plaatsen? 
Advertentie van een halve pagina kost € 25,- per maand, op een hele pagina  
€ 50,- per maand. Adverteert u een heel jaar dan kost dat resp. € 250,- /  
€ 500,-. De advertentie graag op A4 formaat digitaal aanleveren.
Vermelding bij lijst telefoonnummers op binnenpagina: € 25,- per jaar.
Gelijktijdig met het verzenden van uw advertentie vragen wij u de kosten 
over te maken op IBANnr. NL35RABO0143802119 t.n.v. St. Gemeenschaps-
werk de Rietstek.

Bestuur Stichting Gemeenschapswerk De Rietstek 

Indien u vragen, klachten, of opmerkingen heeft kunt u zich wenden tot het 
dagelijks bestuur van Stichting Gemeenschapswerk De Rietstek

Voorzitter/Penningmeester Hans v.d. Dungen voorzitter@meerriethoven.nl
  penningmeester@meerriethoven.nl
Secretaris  Jack Spanbroek secretaris@meerriethoven.nl

Voor informatie over het gemeenschapshuis De Rietstek kunt u zich wenden 
tot de beheerder; 040-2019330, rietstek@meerriethoven.nl

De Rietstek op Facebook

Volg de Rietstek op Facebook en blijf zo op de hoogte van  
de laatste nieuwtjes.

Hierop wordt aangegeven wanneer de nieuwe Houwmouw op de site staat, 
wanneer het oud papier wordt opgehaald en ook worden er geregeld 

 activiteiten aangekondigd. We zijn te vinden onder de naam @Rietstek.
Als je onze pagina een like geeft en ons volgt, word je automatisch op de 

hoogte gehouden via je eigen tijdlijn. 
Aan verenigingen het verzoek om ons in jullie berichten te ‘taggen’ zodra  jullie 

een bericht plaatsen over een activiteit die plaatsvindt bij de Rietstek.  
Zo wordt het een mooie pagina voor en door Riethoven, waarmee we 

 razendsnel informatie kunnen verspreiden. 

Bestuur van De Rietstek

E-mail adres Houwmouw

Kopij voor de Houwmouw voor januari kunt u mailen naar: 
houwmouw@meerriethoven.nl

vóór of op 13 maart (19.00 uur).
Te laat aangeleverde kopij wordt mogelijk niet geplaatst.

Di 21mrt 13.00  Keukentafel Bee op Boshoven, Boshovensestraat 9 
Riethoven.

  13.30 Keezenmiddag, Hofstek.
Vr 24 mrt 19.30  Vrijwilligersavond St. Willibrordus Riethoven, Kerk 

Riethoven.  
Za 25 mrt   9.00 Ophalen oud papier.
Zo 26 mrt 14.00 De Zoete Inval, Hofstek.
Ma 27 mrt 13.00 Houwmouw april ligt klaar in droogloop.
Di 28 mrt   9.30  Rondleiding Domus Dela en bezoek Daf museum, 

vertrek Hofstek.
  19.00 Rikken en Jokeren, Hofstek. 
Zo  2 apr 14.30  Live muziek van Dunglish (Jos Theuws, Ger Cremers), 

Rietstek.

Agenda maart 2023 (vervolg)
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Speciaal voor onze vrijwilligers: 
vrijdagmiddagborrel op 3 maart 
Beste vrijwilliger van Meer Riethoven, 
In december hebben we jou en alle 220 
vrijwilligers thuis bezocht en een kleine 
attentie (snoeppakketje) en kaart bezorgd. 
Het was de bedoeling om onze waardering 
voor je inzet uit te drukken door je uit te 
nodigen voor het winterfestival op 14 januari 
met consumptiebonnen ter waarde van 
€7,50. 
Helaas moesten we het Winterfestival op 
het allerlaatste moment cancelen door het 
slechte weer en de risicovolle omstandigheden. Daarmee ging ons gebaar naar 
jullie helaas ook verloren. 
Het bestuur van Meer Riethoven wil dat graag rechtzetten. Daarom nodigen 
we je van harte uit voor een gezellige vrijwilligersbijeenkomst op 3 maart a.s. 
tijdens de vrijdagmiddagborrel van 18.30 – 20.30 in de Rietstek. Onder het 
genot van een hapje en een drankje maken we er een gezellige bijeenkomst van! 

We proberen iedereen ook nog een persoonlijke uitnodiging te sturen, maar we 
hebben niet van alle vrijwilligers de volledige gegevens. Mocht je die missen? Je 
bent natuurlijk van harte welkom! 
 
Riethovense organisaties vinden aansluiting bij Meer Riethoven 
Het Oranje Comité Riethoven, 
Sinterklaas Comité Riethoven en 
het Comité 4 mei hebben zich op 
eigen initiatief aangesloten bij 
Meer Riethoven. 
 
“Meer Riethoven” is het 
dorpsinitiatief dat samen met de 
inwoners (nieuwe) initiatieven 
ontwikkelt en de inwoners, 
organisaties, verenigingen en 

Berichten Meer Riethoven bedrijven van Riethoven verbindt op de thema’s die van belang zijn voor een 
modern, levendig en zelfregelend dorp.  
 
Meer Riethoven wordt ook door bestaande evenementen en andere organisaties 
uit het dorp steeds meer gezien als een waardevolle ‘kapstok’ om gezamenlijk 
op te trekken. Zij kunnen zelf prima hun specifieke activiteiten organiseren 
en uitvoeren, maar ze hebben ook baat bij onderlinge verbinding, hulp en 
versterking van elkaars activiteiten en de zorg voor de vrijwilligers. Meer 
Riethoven biedt dat aan. Net zoals bestuurlijke ondersteuning, het borgen 
van administratieve en financiële processen, juridische zekerheden en goede 
contacten met gemeente en andere organisaties.
 
Nieuw: reeks informatieavonden over verslavingen 

Verslavingen komen vaker voor dan dat je denkt. Misschien heb je er zelf 
in je directe omgeving wel mee te maken? Meer Riethoven wil het gesprek 
hierover aangaan en informatie delen over verschillende verslavingen. Daarom 
organiseren zij verschillende informatieavonden over verslavingen. De aftrap van 
deze reeks is op woensdagavond 1 maart. 
 
Eerste avond op 1 maart met het thema drugs 
Op 1 maart spreekt Nicolette Roze over haar ervaringen met verslaving. Ze 
verloor haar dochter Daniëlle door XTC: "Je moet niet denken dat het jou niet 
overkomt." Daarom richtte ze de stichting Team Daniëlle (teamdanielle.nl) op en 
geeft ze sindsdien presentaties door heel Nederland en gastlessen op scholen. 
Met haar confronterende presentatie vertelt Nicolette het verhaal van haar en 
Daniëlle. Ook laat ze zien hoe het productieproces van drugs in elkaar zit. 
 
Op 8 maart neemt Roland Roefs uit Bladel je mee in zijn ervaring met 
alcoholverslaving. Roland is ondernemer en inmiddels iets meer dan 8 jaar 
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Berichten Meer Riethoven (vervolg)

'clean'. Als ervaringsdeskundige geeft hij voorlichting op scholen en staat hij 
mensen bij die ondersteuning nodig hebben en hun verslaving te boven willen 
komen. Zo heeft Roland 10 jaar geleden een Narcotics Anonymous meeting 
opgezet in Bladel. Hier komen herstellende verslaafden samen die elkaar helpen 
clean te blijven. Het uitgangspunt: volledige onthouding van drank, drugs en 
andere verslavingen. 
 
Voor wie? 
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar zijn welkom om te  
komen luisteren en vragen te stellen. 
 
Locatie en tijd 
De Rietstek, Hennepstraat 6 in Riethoven. We starten het  
programma om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
 
Aanmelden en kosten 
Aanmelden is noodzakelijk. Laat dorpsondersteuner Lieneke Verspaandonk 
weten met hoeveel personen je wilt deelnemen via  
dorpsondersteuner@meerriethoven.nl of app naar 06 55 22 58 56. 
 
Inwoners van Riethoven kunnen deze avonden gratis bijwonen.  
Aan inwoners van buiten Riethoven vragen we 5 euro entree per avond. 
 
Meer Riethoven organiseert workshop: ‘Voedselbos in eigen tuin’ 
Lijkt het jou ook leuk om eetbare planten in jouw tuin te hebben? Tijdens de 
workshop ‘Voedselbos in eigen tuin’ van 2,5 uur, leer je de beginselen van 
ontwerpen en alles over eetbare planten voor in je tuin. Na het volgen van deze 
workshop heb je vele praktische handvatten om een voedselbos in eigen tuin te 
beginnen én toegang tot online naslag informatie.  
Na afloop van de workshop krijg je gratis een starterspakket mee zodat je 
meteen thuis aan de slag kan. Hierin zitten; 3 plantjes (bessen soorten), eetbare 
planten- en bloemzaden en gedroogde theekruiden van eigen oogst van ’t 
Mortelke in Valkenswaard. Het pakket heeft een waarde van €15,50. 

Deelname 
Deze workshop is exclusief voor inwoners van Riethoven. Inschrijven doe 
door een mail te sturen naar bieb@meerriethoven.nl. Geef ons je naam, 

telefoonnummer en het aantal personen waarmee je komt door. Deelname kost 
€ 12,50 per persoon. We hebben maximaal plek voor 15 personen per workshop 
en vol is vol. Schrijf je dus snel in! 
 
Je kunt je opgeven voor onderstaande data: 
•  25 februari  09.30 - 12.00 uur
•  18 maart  09.30 - 12.00 uur
•  19 maart  09.30 - 12.00 uur
 
Locatie 
Voedselbos ’t Mortelke: Het Mortelke 3 in Valkenswaard 
Deze workshop is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Rabo 
Coöperatiefonds van Rabobank de Kempen. 
 
De Wijkagenten van Bergeijk (en Riethoven) 
De wijkagenten van Bergeijk stellen 
zich ook graag via Meer Riethoven aan 
jullie voor. Dat zijn v.l.n.r. Harald van 
Dooren, Minoe Westermann en Bjorn 
Boumans 
 
Veilige wijk  
Ons werkgebied is de hele gemeente 
Bergeijk. Wij vinden het belangrijk 
dat de inwoners kunnen wonen en leven in een veilige en leefbare wijk en 
daar werken wij hard aan samen met onze collega’s, de gemeente en met 
verschillende instanties. Denk hierbij onder andere aan de woningstichting en 
bijvoorbeeld de wijk-GGZ’er. 
Sommige dingen kunnen we als wijkagent zelf oplossen door met inwoners of 
ondernemers in gesprek te gaan. Soms gaat het om zaken die we naar andere 
instanties doorverwijzen. Niet alle zaken kunnen met een gesprek opgelost 
worden en dan zullen we moeten handhaven. Ook dat hoort bij onze taak.  
 
De rol van ons als wijkagent 
We proberen zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te zijn. Dat is niet altijd 
zichtbaar, maar we zijn er wel degelijk. Het liefst zijn we natuurlijk zichtbaar 
aanwezig, want dat maakt dat we aanspreekbaar zijn voor iedereen. 
 
De inwoners zijn de oren en ogen in de wijk en jij bent daarom een belangrijke 
schakel voor de veiligheid van de buurt. Door goed in contact te staan met 
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jou en je buren, weten we wat er speelt en gebeurt in de wijk. Zo kunnen veel 
problemen al in een vroeg stadium getackeld, of nog liever, voorkomen worden.  
Dus aarzel niet om ons aan te spreken om iets te melden of gewoon voor een 
praatje. Het is belangrijk dat signalen doorkomen bij de politie. Vaak wordt 
gedacht dat wij wel op de hoogte zijn, maar als niemand iets meldt, weten we ’t 
natuurlijk niet.  
 
Een oproep aan jou: 
We moeten het samen doen, we kunnen het als politie niet alleen. U kent uw 
wijk, u woont er, u werkt er misschien ook, u doet er boodschappen, u laat er de 
hond uit. U merkt het wanneer er iets niet klopt!  
Jouw informatie is voor ons vaak belangrijker dan je denkt. Als iets opvalt, meld 
het dan vooral. Noteer tijdstippen, kentekens, signalementen en laat het ons 
weten. Wij horen weleens dat bewoners twijfelen om iets te melden. Twijfel 
niet, zoek vooral contact! Elke wijkagent heeft ook een eigen informatiepagina 
op www.politie.nl. Daar is een contactformulier te vinden om de wijkagent te 
bereiken.  
 
Bellen kan naar 0900-8844 
Instagram: wijkagenten_bergeijk 
Facebook: Politie Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden 
Voor levensbedreigende- én heterdaadsituaties bel natuurlijk 112. 
 
Het voortbestaan van de Supermarkt in Riethoven hangt aan een zijden 
draadje! 
Kim en Ingrid Fekete maken zich zorgen. De ondernemers van Super Riethoven 
maken zich zorgen over de toekomst van de supermarkt in Riethoven. Zoals het 
er nu uitziet en als er niets verandert, 
zien zij zich genoodzaakt de Supermarkt 
in mei 2024 te moeten sluiten. Allerlei 
omstandigheden liggen daaraan ten 
grondslag. Persoonlijke overwegingen, 
economische omstandigheden, de 
energiecrisis en met name onvoldoende 
klanten spelen een grote rol. 
Beide ondernemers, Kim en Ingrid 

Berichten Meer Riethoven (vervolg)
Fekete, hebben hun zorgen met het bestuur van Meer Riethoven gedeeld. Ze 
hebben ons gevraagd of wij iets kunnen betekenen in de vorm van advies, het 
meedenken en informeren van inwoners en het verkennen van de mogelijke 
opties en alternatieven. 
 
Informatieavond op 6 maart in de Rietstek 
Als bestuur denken we graag mee met Kim en Ingrid. We willen hen in eerste 
instantie helpen door aandacht te vragen voor de situatie. Maar ook jou als 
inwoner van Riethoven betrekken en vragen om jouw mening ten aanzien van 
de supermarkt in Riethoven.  
Daarom organiseren we op 6 maart van 19.30 tot 21.00 uur in de Rietstek een 
bijeenkomst voor en met de inwoners van Riethoven. Kim Fekete zal de situatie 
toelichten. Samen met de inwoners proberen we inzicht te krijgen in het belang 
en de mogelijkheden voor het voortbestaan van de supermarkt in Riethoven.  
 
We gaan het daarbij hebben over: 
•  Hoe belangrijk is het voor jou?  
•  Wat betekent de Supermarkt voor Riethoven?  
•  Wat is er nodig om te kunnen bestaan?  
•  Zien we mogelijkheden en opties om de supermarkt beter te laten floreren?  
•  Wat kunnen en willen de inwoners van het dorp eventueel zelf inbrengen?  
•  Wat betekent het als de supermarkt toch verdwijnt?  
•  Zijn er alternatieven? 
 
Voor wie? 
Alle inwoners van Riethoven zijn welkom om deel te nemen. 
 
Geef nu al je mening via onze korte vragenlijst 
Vooraf aan deze bijeenkomst, delen we ook een 
(digitale) vragenlijst. Daarop kun je voorafgaand 
aan de bijeenkomst al doorgeven wat jouw mening 
is over het voortbestaan van een supermarkt in 
Riethoven. Vraag ook aan je huisgenoten of ze de 
vragenlijst willen invullen. Vul de vragenlijst uiterlijk 
vrijdag 3 maart in. 
Lukt het je niet om deze digitaal in te vullen? Laat je dan even helpen. In de 
supermarkt wordt de komende weken ook een papieren versie uitgedeeld. En in 
de Rietstek liggen ze ook voor je klaar. De ingevulde vragenlijsten kun je bij de 
supermarkt en bij de Rietstek inleveren. 
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Informatiebijeenkomst FINANCIEEL FIT met Eef van Opdorp 
Op donderdag 6 april 2023 is er in Luyksgestel 
een informatiebijeenkomst Financieel Fit met 
Eef van Opdorp, bekend van het tv-programma 
‘Uitstel van Executie’.  
Eef van Opdorp weet als budgetcoach veel over 
de gevolgen van financiële stress en hoe dit je 
gezondheid zelfs kan verslechteren. Eef is een 
Nederlandse budgetcoach en presentatrice. 
Ze is onder andere bekend als budgetcoach in 
het RTL 4-programma Uitstel van Executie wat 
werd gepresenteerd door Marijn Krabbé. Daarnaast is Eef gespecialiseerd in 
het geldbrein en geldgedrag. Ze heeft hierover boeken geschreven als Pubers 
& Poen, Geld, Gezin & Geluk en de bestseller Gek van Geld. Op basis van haar 
nieuwste boek Gek van Geld neemt Eef je op nuchtere en humoristische wijze 
mee naar een financieel gezond leven.  

Heb je geen financiële stress maar kom je graag meer te weten over hoe je 
financieel fit kan blijven? Dan heeft Eef ook voor jou de nodige tips en informatie 
over bestaande voorzieningen. Twee bezoekers winnen tijdens de avond haar 
boek Gek van Geld. 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor de inwoners van Riethoven, 
Westerhoven, Bergeijk, Weebosch en Luijksgestel, door de gemeente Bergeijk in 
samenwerking met de dorpsondersteuners en de werkgroep ‘Langer Thuis’ uit 
Luyksgestel. Meld je snel aan want er is een beperkt aantal plaatsen. 

Datum:  donderdag 6 april 2023 
Tijd: 19.30 uur 
Entree:   gratis voor inwoners van Riethoven, Westerhoven, Bergeijk, 

Weebosch en Luijksgestel 
Locatie:  Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, Kapellerweg 3 Luyksgestel 
 
Aanmelden voor deze interessante avond kan via www.bergeijk.nl/financieel-fit 
 Je kunt ook contact opnemen met Lieneke, de dorpsondersteuner; 
dorpsondersteuner@meerriethoven.nl 

Berichten Meer Riethoven (vervolg)
Koffie uurtje van de Dorpsondersteuner  
Op donderdag 2 maart, van 10.30 tot 12.00 uur is het 
eerstvolgende koffiemoment van Lieneke in de Rietstek. 
Het is altijd een gezellige ontmoeting en informatieve 
bijeenkomst. 
Die ochtend komt ook de wethouder Marko van Dalen 
op bezoek. Aanvankelijk zou hij oktober vorig jaar 
al aansluiten, maar dat ging vanwege onvoorziene 
omstandigheden niet door. We gaan ervanuit dat het nu 
wel lukt. Dit is dan ook opnieuw de kans om hem onder 
het genot van een kopje koffie te ontmoeten en te vragen wat je altijd al wilde 
vragen. 

Heb je vragen voor de gemeente? Of wil je iets laten horen van jullie vereniging, 
initiatief, straat, bedrijf of ….? Kom vrijblijvend een kop koffie of thee met ons 
meedrinken. 
 
De Bieb organiseert in Maart  
•  Vrijdagmiddagborrel: 3 maart vanaf 18.30 uur in de Rietstek 
•  Workshop 'Voedsel in eigen tuin' in Valkenswaard op zaterdag 18 maart en 

zondag 19 maart om 9.30 Opgeven via bieb@meerriethoven.nl Kosten: 12,50 
Euro. 

•  Cursus Canva: 13 en 20 maart 19.30 - 21.00 uur in de Rietstek. Opgeven via 
bieb@meerriethoven.nl 

•  Peuterlezen: vrijdag 31 maart 10.00 uur in de Rietstek.
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Kom Bij Ons, berichten KBO

De KBO site www.kbokringbergeijk.nl/riethoven

Activiteiten in maart 2023
Elke maandag 10.00  Tablet Café, Hofstek.
Elke dinsdag 10.00 Koersbal, Rietstek.
  10.00 De Ontmoeting, Hofstek.

Woensdag 1 maart 18.00 Samen eten, Hofstek.
Dinsdag  7 mrt 13.30 Jaarvergadering KBO Riethoven, de Hofstek
Vrijdag 10 mrt 19.30 Filmavond voor de jeugd: Strijd3r, Rietstek.
Zondag  12 mrt 14.00 De Zoete inval,  Hofstek.
Dinsdag  14 mrt 13.30 Samen Kienen, Hofstek.
  19.30  Positieve Gezondheidszorg: “Zingeving” door onze 

Huisartsen, Hofstek.
Zaterdag 18 mrt 13.30  Tentoonstelling Cathrien de Win en Piet vd Kerkhof, 

vertrek Hofstek.
Dinsdag  21 mrt 13.30 Keezenmiddag, Hofstek.
Zondag  26 mrt 14.00 De Zoete inval,  Hofstek.
Dinsdag  28 mrt 09.30  Rondleiding Domus Dela en bezoek Daf Museum, 

vertrek Hofstek.
  19.00 Rikken Jokeren, Hofstek.

Update 
Maart, de dagen zijn alweer veel langer en de kou verdwijnt ook langzaam 
weer uit de lucht. De lente kondigt zich al aan, de eerste bloemen bloeien 
en het buitenleven komt langzaam weer op gang. De eerste kieviten zijn al 
gesignaleerd en de natuur begint overal weer tot leven te komen. Bent U al 
eens mee gaan wandelen met onze wandelgroep of bleef het maar bij goede 
voornemens. Ga toch mee en geniet van het vele moois dat we onderweg 
tegenkomen. We vertrekken op dinsdagmorgen om 10.00 uur vanaf de Hofstek. 
Of kom gewoon eens kienen of Samen Keezen, of kom eens langs om wat te 
kletsen of een lekker bakje koffie te drinken. Laten we er samen maar een mooie 
tijd van maken! 

Filmavond in de Rietstek, vrijdag 10 maart, 19.30 uur STRIJD3R 
Maandelijks organiseert een enthousiaste filmwerkgroep, genaamd de 
‘Popcornclub’, een filmavond in de Rietstek met daarna een gezellig samenzijn. 

Voor een leuke avond hoef je niet meer het dorp uit! Op 10 maart draait er een 
film voor de jeugd. De eerste gelegenheid voor ons is weer op 14 april 20:00 uur. 
Dan wordt er een oorlogsfilm gedraaid.  

Positieve gezondheidszorg: Thema zingeving 
Voor de Corona-pandomie hebben de huisartsen, Corien van der Sluijs 
en Suzanne Schellekens, al bijeenkomsten gehouden over positieve 
gezondheidszorg. Afgelopen jaar hebben zij een cursus gevolgd om zich nog 
meer te verdiepen in dit thema. Op 14 maart geven zij weer informatie over 
positieve gezondheidszorg met medewerking van Joke van der Neut, geestelijk 
verzorger Centrum voor Levensvragen Oost Brabant. Zij gaan dan dieper in op 
de zingeving. Plaats: Hofstek Tijd: 19.30 u.  

Expositie Cathrien de Win en Piet van de Kerkhof 
Op 18 en 19 maart a.s. van 10.00 tot 17.00 uur exposeren Piet van de Kerkhof 
en Cathrien de Win in DE KRUISRUIMTE, Generaal Bothastraat 7E, ( stadsdeel 
Tongelre), 5642NJ Eindhoven. Piet van de Kerkhof, kunstschilder, woonachtig 
in Lommel. In zijn werk zijn grote vlakken “huid” en rechte lijnen bepalende 
beeldelementen. Ook zijn cijfers en letters vaak terugkerende symbolen. Het 
kleurgebruik van ingetogen rood is favoriet. Cathrien de Win uit Riethoven toont 
zowel wand als ruimtelijke objecten. 

Het grootste deel van haar huidige werk bestaat uit bestaande schoenen die 
drager zijn voor het ruimtelijke werk. Zij gebruikt daarbij diverse materialen en 
weet de schoenen om te bouwen tot bijzondere kunstwerken. Het werk van 
beide kunstenaars vraagt om een dialoog met de kijker. Bent u benieuwd, kom 
een kijkje nemen en genieten in de KRUISRUIMTE te Eindhoven. Toegang is 
gratis.  

Vanuit de KBO gaan we samen op bezoek naar deze expositie. We vertrekken 
om 13.30 vanaf de Hofstek. Laat even weten of je mee wilt gaan in verband 
met afspraken over samen rijden aan Antonette Sanders. Graag voor 10 maart 
a.sanders.boots@gmail.com  

Bezoek Domus Dela en Daf-museum
Als vooraankondiging willen we vast melden: Op dinsdag 28 maart gaan we naar 
Eindhoven. Bij mooi weer vertrekken degenen die willen fietsen om 9.15 uur 
vanaf de Hofstek. Deelnemers die liever met de auto gaan verzamelen om 9.30 
bij de Hofstek.  
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“SAMEN ETEN BRENGT MENSEN BIJ ELKAAR”

De KBO nodigt alle ouderen van Riethoven uit, om lekker samen te eten en wel 
op woensdag 1 maart om 18.00 uur in de Hofstek.
Aanmelden is mogelijk door onderstaand strookje in te vullen*:

    Ja, Ik kom komen met ........................ personen         .................... x vegetarisch

Naam:  .........................................................................................................................................................................................................................

Opgeven tot 27 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. Betaling van € 13,00 
bij binnenkomst in de Hofstek

"

Berichten KBO  (vervolg)

Om 10.30 uur worden we ontvangen in het DAF-museum met een kopje koffie 
en een lekkere appelflap. Van daaruit lopen we naar Domus Dela voor de 
rondleiding die start om 11.00 uur. Hierna gaan we voor de lunch terug naar het 
DAF-museum. Om 13.30 start hier de rondleiding die ongeveer anderhalf uur zal 
duren. De kosten voor deze dag bedragen € 40,- p.p  Deelnemers die in het bezit 
zijn van een museumjaarkaart betalen € 27,50. Graag opgeven en betalen voor 
10 maart via het rekeningnummer van de KBO NL77RABO0143804758 

Omdat we nog al eens vragen krijgen over vervoer willen we ANWB AutoMaatje 
onder uw aandacht brengen. Zie elders in dit blad. Zo dit was het weer voor deze 
keer. Geniet van de aankomende lente met zijn kleurrijke bloemen en struiken. 
Het buitenleven komt weer tot leven en we kunnen weer naar buiten. Geniet 
van het voorjaar samen met allen die je dierbaar zijn en deel samen de vreugde 
tijdens de vele activiteiten van Kom Bij Ons (KBO) Riethoven. 

Blijf gezond!  
KBO Riethoven

advertentie

advertentie
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Inzameling textiel en oud ijzer door 
 Korfbalvereniging Rietvogels

Ja daar zijn we weer!!! Zaterdag 4 Maart oud 
ijzer en textiel actie KV Rietvogels 
Dit jaar is het alweer voor de 32ste keer dat  
KV Rietvogels de eerste zaterdag van maart bij u aan de deur komt om uw oud 
ijzer en textiel op komt halen. Dit jaar zal dat zijn op zaterdag 4 maart. Dus 
bewaar uw oud ijzer en textiel nog even en zet het zaterdag 4 maart aan de 
straat dan komen wij het voor u ophalen.  
 

Wij verzoeken u om voor 10.00 uur het oud ijzer  aan de weg te zetten. Als u 
het een avond van te voren aan straat zet, dan is de kans aanwezig dat het 
door illegale ophalers opgehaald wordt. 

Wat u NIET aan straat mag zetten: 
• accu’s  • banden  • afval  • koelkasten  • diepvriezen  

Als u het oude ijzer eerder kwijt wilt, kunt u het ook zelf naar familie van Grotel,  
Schoolstraat 45 brengen. Heeft u zwaardere stukken, laat het ons weten in 
verband met het vervoer,  tel. 040 – 842 11 55. 
 

Kleren die uit de mode, versleten of te klein zijn geworden weggooien? 
STOP. Onze vereniging  zamelt op 4 maart ook kleding in om geld te 
verdienen voor de vereniging. 

U kunt de kleding in plastic zakken aan straat zetten, deze nemen wij graag mee. 
Wij hebben ook een textielcontainer staan bij familie Cremers, Eind 13,  
tel. 040 – 204 48 39 U kunt hier het hele jaar uw textiel inleveren.  
GEEN:  DEKBEDDEN EN KUSSENS 
 
Wat kunt u er WEL  allemaal in doen? 
• gedragen kleding  • schoenen  • tassen  • gordijnen  
• lakens • dekens  • knuffels etc.  

Voorwaarde is wel dat het in een gesloten plastic zak zit. Wilt u dat wij op 4 maart 
deze plastic zakken meenemen?  Zet deze dan ook  voor  10.00 uur aan de weg! 

Iedereen alvast bedankt voor uw medewerking!!!

Een gezellige filmavond voor de jeugd  
in Riethoven 

Ook deze maand organiseert een enthousiaste film-
werkgroep, genaamd de “Popcornclub”, een filmavond in 
de Rietstek. Met deze keer een film voor onze jeugd van 
groep 6 basisschool t/m brugklas. 

Dus neem je vrienden mee en kom gezellig film kijken in de Rietstek! 
 
• De film begint om 19.30 
•  Groep 6 basisschool t/m brugklas. 
• Kosten:  €1 inclusief ranja en popcorn 
tijdens de pauze! 
• Deze maand op 10 maart:  
 
Strijd3r 
De 12-jarige Dylan is al hard op weg, 
totdat hij na een ongeluk in een 
rolstoel belandt. Hij ziet zijn voetbal-
droom uiteenspatten, maar is 
vastberaden om samen met Youssef 
de Touzani Cup te winnen. Dylan stort 
zich op zijn revalidatie: hij moet en 
zal weer de beste speler van zijn team 
worden. Daarbij krijgt hij hulp van zijn 
voetbalheld Soufiane Touzani, een ras- 
optimist die zegt dat alles mogelijk is. 
Met skatemeisje Maya, op wie hij een 
oogje heeft, leert hij op zijn handen 
voetballen in zijn rolstoel. Nu heeft 
Dylan een doel: terugkomen in het team om samen met zijn vrienden de Touzani 
Cup te winnen – rolstoel of niet! Zal het de jongens lukken om nog een keer 
samen op het veld te staan? 
Een film die in 2022 is uitgekomen. Zie de QR code voor de 
trailer. 
 
Noteer alvast de volgende film avonden in 2023: 
14 april, 12 mei, 16 juni, 14 juli
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Straatnaam voor het plan “Achter de Sleutel” 
 
Vanuit de gemeente Bergeijk is aan ons als Kernraad 
Riethoven gevraagd om mee te denken over de 
straatnaam in het nieuwe plan “Achter de Sleutel”. 

Uiteraard zijn wij hier graag toe bereid, maar willen natuurlijk een beroep 
op u alle doen om even mee te denken. Hoewel we er geen prijsvraag van 
willen maken, zijn wij toch heel benieuwd of er goede ideeën onder onze 
Riethovenaren leven en horen wij dat natuurlijk graag.  
De vraag heeft de gemeente ook voorgelegd bij “EICHA Werkgroep Historische 
Geografie en Toponymie” van de gemeente Bergeijk. Daarnaast hebben wij ook 
onze eigen heemkundegroep van Riethoven ingeschakeld, dus er zullen zeker 
prima voorstellen naar voren komen, maar laat u daardoor niet weerhouden ook 
een mooie straatnaam aan ons voor te stellen. 

Graag ontvangen wij uw suggestie voor 10 maart a.s. op ons mailadres:  
Kernraad.Riethoven@gmail.com zodat wij een gepast voorstel met de gemeente 
kunnen bespreken. 

Spooktocht 'Het vervloekte dorp'

Na twee vreselijke moorden en de meest duivelse 
sprookjesfiguren die ons dorp onveilig hebben 
gemaakt kunnen we wel stellen: Riethoven is een 
vervloekt dorp.

De Bende van Riethoven neemt jullie op zaterdag 18 maart mee op een tocht 
langs de meest gruwelijke praktijken van onze 'brave' dorpsbewoners.
Ieder een, vanaf groep 6, is hierbij uitgenodigd. Maar ben je nog geen 13 jaar, dan 
alleen onder begeleiding van een volwassene. Zaklampen (en dus ook die van 
mobieltjes) zijn verboden.
Je kan je tot 10 maart inschrijven voor de tocht. Ben je te laat? Probeer dan bij 
een andere groep aan te sluiten. Vanwege de tijsdplanning is het niet meer 
mogelijk om dan nog een nieuwe groep aan te melden. Meedoen kost € 3,- per 
persoon.

Voor meer info en inschrijvingen: www.bendevanriethoven.nl
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Parochie Bernardus van Clairvaux

Vrijwilligersavond St.Willibrordus Riethoven

In ons dorp zijn veel mensen actief in onze kerk en 
parochiegemeenschap. Dit is belangrijk! Op deze wijze 
houden wij onze samenleving levendig. De werkgroep St. 
Willibrordus wil daarom, na de beperkingen door corona, 
dit jaar weer een gezellige avond voor deze vrijwilligers 
organiseren. Reserveer alvast vrijdag 24 maart 2023 in uw agenda.

Een persoonlijke uitnodiging volgt als u vrijwilliger bent in de volgende 
werkgroepen: 
• Avondwakgroep
• Lektoren
• Eerste communie-, Vormselgroep
• Acolieten en Misdienaars 
• Gemengd koor, Gregoriaans koor, Avondwake koor.
• Kerk bloemsiergroep
• Poetsen kerk.
• Onderhoud kerkhof
• Wijkvertegenwoordigers
• Kosters
• Kerststal, kerstster groep
• Werkgroep St. Willibrordus.

De avond begint op vrijdag 24 maart om 19.30 uur in de kerk met een korte 
dankdienst. 
Daarna zetten we de avond voort met een gezellig samenzijn in De Rietstek met 
koffie, thee, een glaasje met iets lekkers. 

Wij hopen dat we alle gegevens hebben van alle vrijwilligers voor een 
persoonlijk uitnodigen.
Mocht het zo zijn dat we u niet persoonlijk uitgenodigd hebben als vrijwilliger, 
onze excuses, maar dan hoopt de organisatie u toch te ontmoeten op 24 maart 
aanstaande.
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Voorbereidingen collecte Goede Doelen Week  
Bergeijk in volle gang!! 

 
In de week van dinsdag 11 april t/m zaterdag 15 
april a.s. zal de collecte van de Goede Doelen Week 
in de gemeente Bergeijk plaatsvinden.  Bergeijk, 
Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven doen hier 
samen aan mee. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in volle gang gezet. 
Tijdens de Goede Doelen Week Bergeijk wordt er één gezamenlijke collecte 
georganiseerd voor zestien bekende landelijke fondsen. De organisatoren van 
de GDW zien het als een uitdaging om deze manier van collecteren op te zetten 
en het ook te laten slagen voor alle aangesloten goede doelen. 

De collectebussen staan al te wachten en zijn met de medewerking van het 
Aquinohuis gereed gemaakt. Bedankt hiervoor en uiteraard ook voor het 
gastvrije  onthaal bij de verscheidene bijeenkomsten. 

 
De collecte 
De week voor Pasen, vanaf 3 april, zullen de vrijwilligers/collectanten in alle 
genoemde kernen een invulformulier bezorgen. 
Op het formulier kunt u dan zelf aangeven aan welk(e) goede doel(en) u een 
bijdrage wil geven. Het invulformulier kunt u samen met uw donatie en/of 
machtiging in de envelop doen en meegeven aan de collectant. 
De week na Pasen, vanaf 11 april zal de envelop worden opgehaald. 
 
Verder zullen we ook een emballage-actie voeren in de winkels van Albert Heijn 
en Jumbo. Deze actie wordt in ieder geval gehouden in de twee weken van de 
collecteweek. En verder ook nog op andere momenten in het jaar dus houdt de 
poster bij de statiegeld-automaten in de gaten.  
U kunt dan uw statiegeld bon in een daarvoor bestemde box achter laten. De 
opbrengst wordt gelijkelijk verdeeld onder de 16 goede doelen. 
Wij danken deze supermarkten voor hun medewerking. 
 
In februari zijn alle collectanten die voorheen voor de afzonderlijke goede 
doelen langs de deur gingen, benaderd of zij hun medewerking aan de Goede 
Doelen Week willen geven. 
We proberen zoveel mogelijk met alle wensen van de collectanten rekening te 
houden en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van de genoemde 
kernen van de gemeente Bergeijk bereikt  worden. 

Eventueel kunt u zichzelf ook aanmelden als collectant of wanneer u vragen 
mocht hebben een mailtje sturen naar info@gdwbergeijk.nl 
 

Met behulp van vele enthousiaste collectanten en inwoners van de 
gemeente Bergeijk gaat de collecte van de Goede Doelen Week zeker een 
succes worden ! 

 
Informatieavond Riethoven  
Voor de collectanten en belangstellenden van Riethoven voor de Goede Doelen 
Week wordt er een informatieavond gehouden. Deze avond vindt plaats op  
8 maart a.s. in Gemeenschapshuis De Rietstek om 19.30 uur                                  
Hier zal meer uitleg gegeven worden over het ontstaan, de doelstellingen en de 
werkwijze van deze nieuwe manier van collecteren. 
                               

ÉÉN COLLECTE…..16 GOEDE DOELEN 

Voor meer informatie:  Susan Jansen 06-49766540 en  
Ans van der Weerden 06-44774131

Wandelvierdaagse
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Het is toch mooi als een dorp een eigen  
harmonieorkest heeft!

Bij serenades, aubade tijdens koningsdag, Sinterklaas, opening 
oorlogsmonument, kerstconcert. Zie daarom onderstaande 
oproep;

We zijn nog met 4 bestuursleden die allen niet in Riethoven 
wonen. We vragen ons af of er in heel Riethoven niemand 
woont die iets voor deze mooie vereniging kan en wil betekenen. Vanaf 1 maart start ik mijn eigen bedrijfje met de verkoop van 

overheerlijke Hollandse kaas, vers van het mes. Mocht u kaas bij mij 
bestellen, dan kom ik deze zo snel mogelijk brengen met de fiets. U 

mag uw bestelling doorgeven per telefoon. 

Bel of app nummer:  
06-278 26 811 

(appen heeft de voorkeur, want ik moet ook naar school) 

Mocht ik niet opnemen, spreek dan uw bestelling in op mijn voicemail. 
Graag bij uw bestelling uw naam, adres, soort kaas en gewenst gewicht 

vermelden. Mocht u uw kaas graag (in plaats van aan stuk) gesneden 
of in blokjes willen ontvangen, dan hoor ik dat graag. 

Ook is het mogelijk uw stukje kaas vacuüm te verpakken om 
bijvoorbeeld mee op vakantie te nemen of cadeau te doen. 

 
Hopelijk tot snel,  

Groetjes, Geert van der Mierden

1. Goudse 48+ Jong 2. Goudse 48+ Jong Belegen

3. Goudse 48+ Belegen 4. Goudse 48+ Oud

5. Goudse 48+ Extra Oud 6. 30+ pikant Belegen

7. Jong Belegen komijn 8. Tuinkruidenkaas

9. Roonkaas bieslook-kruiden 10. Roombrie

Mijn assortiment
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Aankondiging: Riethovens Volleybal Toernooi

We zijn er weer! Wij hebben zin in een 
sportief en gezellig evenement. Doe je mee?  

Wanneer:  Zondag 10 september 2023.
Waar:   Op het veld voor sporthal De Kemphaan (Bij regenachtig weer 

gaan we naar binnen in de sporthal)
Wie:   Voor alle leeftijden, met of zonder volleybal ervaring, alleen, 

buurtvereniging, vriendengroep of gezin, etc.
De details volgen nog….

Als je je wilt aanmelden, als je 
vragen of opmerkingen hebt 
graag naar: 
rvt@vcriethoven.nl

Sportieve groet en graag  
tot ziens
RVT commissie / VC Riethoven.

De Kangoeroe Klup

Wat houdt de Kangoeroe Klup in? 
De kangoeroe klup is een groep kinderen die elke 
week bij elkaar komt om gezellig te sporten en te 
spelen. De kinderen mogen lid worden vanaf groep 1 of als 
ze dat jaar instromen op de basisschool. 
 
Tijdens de trainingen doen we allerlei uiteenlopende 
activiteiten zoals: Tikspellen, spelparcours, simpele 
baloefeningen, doelen op speciaal gemaakte korven (deze 
zijn extra laag) en spelletjes. 
Ook hebben we speciale trainingen zoals een pietengym (in sinterklaastijd) en 
verkleden met carnaval. 

De kinderen leren bij de Kangoeroe Klup 
samen spelen, samen sporten, laagdrempelige 
balvaardigheid. Ook vinden we de sociale kant erg 
belangrijk. Zo mogen de papa’s - mama’s, opa’s - 
oma’s etc. altijd komen kijken. 
De Kangoeroe Klup bij KV Rietvogels/KV Euro-Girls 
is een goede maar vooral laagdrempelige groep 
ter voorbereiding op het ‘echte’ korfballen. 

Lijkt het je leuk om bij de kangoeroe klup te 
komen: kom dan vrijblijvend eens kijken of 
sport maar lekker mee.  

We zijn elke woensdag op het sportpark den Droeven daal in Riethoven vanaf 
woensdag 5 april. We trainen dan van 18.00 tot 19.00 uur.  
De kinderen mogen tot het einde van het seizoen 22/23 gratis meetrainen, 
laatste training vindt plaats in juni. 

Ben je te oud voor de Kangoeroe Klup?
Ook voor de kinderen in de hogere groepen hebben we gezellige korfbalteams 
die samen met elkaar sporten en gezellige spelletjes spelen op de trainingen, 
maar ook fanatiek hun wedstrijden spelen!  

Lijkt het jou leuk om mee te doen: kom dan een paar keer meedoen! 

•  Kinderen in groep 3 of 4 kunnen gratis mee komen trainen op woensdag van 
18.00 tot 19.00 uur tot einde van seizoen 22/23, eindigt in juni. 

•  Kinderen in groep 5 of 6 kunnen gratis mee komen trainen op donderdag van 
18.00 tot 19.00 uur tot einde van seizoen 22/23, eindigt in juni 

•  Kinderen in groep 7 of 8 kunnen gratis mee komen trainen op woensdag van 
18.00 tot 19.00 uur tot einde van seizoen 22/23, eindigt in juni 

 
Wil je meedoen kom dan naar sportpark den Droevendaal in Riethoven 

Meer informatie bij en aanmelden: 
Erna Bottram: 06-10604057 (KV Rietvogels),  
Helma van Gerven: 06-30155874 (KV Euro-girls)
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Werken aan Water en de Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten 
en de Waterschappen. 

“Werken aan Water”, dat haar wortels in Riethoven heeft, doet voor de vierde 
keer mee met de verkiezingen. Wij hebben twee lokale kandidaten op kieslijst 
staan in de persoon van Geert Antonis en Jan van Gerven, waarbij Geert op de 
achtergrond heel nauw betrokken blijft bij het hele gebeuren van “Werken aan 
Water”.

Wij hebben bewezen een duidelijke speler te zijn. Dit komt door onze heldere 
visie op de samenleving en al haar ontwikkelingen. Het politiek onafhankelijk 
zijn geeft ons in deze ontwikkelingen de mogelijkheid om een eigen standpunt 
in te nemen en een draaglijke oplossing aan te dragen. Daarbij geldt dat het 
belang van de inwoners bij ons centraal staat.
 
In de komende bestuursperiode willen wij de nadruk leggen op het versneld 
aanpakken van de rioolwaterzuiveringsinstallatie’s en riooloverstorten. Dit 
om te voorkomen dat ongewenste stoffen zoals bijvoorbeeld microplastics en 
andere ongewenst stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen. Ook biedt 
dit meer mogelijkheden om het afvalwater te hergebruiken. Werken aan Water 
gaat de komende bestuursperiode voor slimme en betaalbare oplossingen 
voor wateroverlast en watertekort. Verder staan  bij ons verantwoorde tarieven, 
een rem op de uitgaven en verantwoorde besteding van uw geld hoog op 
de agenda. Ook vinden wij respect voor de boeren als beheerders van het 
buitengebied belangrijk waarbij de komende jaren bepalend zijn hoe ons  
buitengebied er uit gaat zien. Bent u op zoek naar vakkennis, kennis van het 
gebied en betrokkenheid van inwoners op lokaal niveau geef dan uw stem aan 
Werken aan Water lijst 6. 

Het uitgebreide verkiezingsprogramma en andere informatie is te lezen op onze 
website www.werkenaanwater.com 

Stem lijst 6 Werken aan Water: Gezond water, actie nú niet later!

Jan van Gerven en Geert Antonis
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Onder d’n beuk wordt verteld 

Dat   cafe Jimmy’s het 8 jarig bestaan heeft gevierd.
Dat   we hopen dat hij het nog veel verjaardagen mag vieren. 
Dat  het Riethovens Dorpsjournaal zeer goed bezocht was.
Dat   diegene die het gemist hebben alsnog op YouTube 

kunnen kijken.
Dat   ook de de toneelvoorstellingen weer een groot succes waren.
Dat   er illegaal asbest gedumpt is in het bospad naar de Keersop.
Dat   de gemeente daar weer veel werk en kosten aan heeft overgehouden.
Dat   de filmavonden in de Rietstek steeds beter bezocht worden.
Dat   het iedere keer een gezellige avond is.
Dat   we hopen dat de Buurtsuper open blijft.
Dat   Paul van L, ‘dirigent’ van de slagwerkgroep kaal geschoren is omdat hij 

Nederlands kampioen is geworden met de Veldhovense slagwerkers.
Dat   Robert Jan de W. zorgde voor de Riethovense inbreng. 
Dat   de bewoners van de Gildestraat complimenten krijgen van de oud papier 

ophalers.
Dat   ze alle containers aan één kant van de weg zetten en zoveel mogelijk bij 

elkaar.
Dat   dat een voorbeeld is voor de andere straten.
Dat   dat het voor de papier ophalers een stuk makkelijker maakt.

advertentie

advertentie
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Openingstijden

• Gemeentehuis Bergeijk.  Tel nr. 0497-551455  Op afspraak

• Bel en herstellijn.  Tel nr. 497 - 55 14 80  
  Constateert u na kantooruren of in het weekend 

zaken die niet tot de eerstvolgende werkdag 
kunnen wachten, dan kunt u bellen met het  
calamiteitennummer van Meld & Herstel 

• Gemeenschapshuis De Rietstek. Tel. nr. 040-201 93 30. 
 e-mail: rietstek@meerriethoven.nl  
 ‘s morgens en ’s middags op afspraak
 ‘s avonds maandag t/m donderdag  Geopend

• Huisartspraktijk Riethoven. Tel nr. 040-2041620.
 maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u.
 donderdagmiddag gesloten
 - Afhalen medicijnen  12.00-12.30 u.
   (m.u.v. donderdagmiddag)  16.30-17.00 u.

•  Hofstek.  Tel.nr. 040-2019846 
- Klussendienst:  tel.nr. 06-51352030 of Hofstek

• Dierenkliniek Riethoven.    Tel.nr. 040-2021297. Afspraak bellen/mailen of via 
www.dierenklininiek-riethoven.com

   -   Maandag/woensdag/donderdag  08.00-17.00 u.
 - Dinsdag  08.00-15.00 u.
 - Woensdag avond 18.30-19.30 u.
 - Vrijdag 08.00-15.00 u.
 -  Zaterdag  08.30-09.30 u.

• Milieustraat Bergeijk Maandag/woensdag/vrijdag  13.00-17.00 u.
 Zaterdag  10.00-16.00 u.

• Ophalen huishoudelijk afval  ONEVEN weken op woensdag  07.30-18.00 u.

• Postagentschap. Tel.nr. 040-2012025 
 Maandag t/m vrijdag 08.00-19.00 u.
 Zaterdag  08.00-17.00 u.

• Parochie H Bernardus van Clairvaux. Tel.nr. 0497-571828
 Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.30 u.
 Parochiecentrum, Hof 16, 5571 CC Bergeijk
 E-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl 
 website: www.parochie-bergeijk.nl

De Houwmouw is een uitgave van  
Stichting Gemeenschapswerk De Rietstek
Kopij voor het volgende nummer kunt u mailen naar: houwmouw@meerriethoven.nl. 
Dit kan vóór of op maandag 13 maart a.s , tot 19.00 u (s.v.p. getypt in Word) Te laat 
ingeleverde kopij en anoniem ingezonden stukken worden niet  opgenomen. De 
redactie behoudt zich het recht voor de kopij te wijzigen of in te korten. 
 Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de beheerder van de Rietstek.  
tel. 040-201 93 30. 

Aanleveren kopij
Stukjes voor in de Houwmouw graag getypt in WORD aanleveren. Gebruik het 
WORD document alleen voor tekst. Evenuele foto’s (het origineel) apart  
meesturen. Foto’s niet in het WORD document plakken, er gaat dan te veel 
kwaliteit verloren. Foto’s sturen als .JPG of .PDF.
Geeft u uw kopij ook een duidelijke naam. Bijv. de naam van het evenement of 
de vereniging (‘KBO februari’ of ‘foto toneel’). Dit voorkomt veel verwarring.
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13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni.




