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Telefoonnummers
Alarmnummer

Politie/brandweer/ambulance

112

Dokterspost

Avond/weekenddiensten

040-2660505

Dorpsondersteuner

Janny Stevens
06-55225856
dorpsondersteuner.riethoven@gmail.com

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 (9.00-10.00u)

0497-571525

Openbaar vervoer

Algemene informatie

0900-9292

Aanvragen rit Taxbus

0800-0234795

Henriëtte Beers

06-10854217

Overgangsconsulente

Pastoor Buyens 			

06-30101231

Podotherapeut aan Huis

Jose Adriaensen – Noten
www. podotherapeutaanhuis.nl

06-57068078

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
en Thelma Govaarts

06-13378810

Yoga

Bas Bos, www.basbos.com

06-23350004

Zorgloket Bergeijk

Wegwijzer welzijn & zorg.
zorgloket@bergeijk.nl

0497-551366
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Agenda november 2021
Di 2 nov 10.00
Dagbesteding, Rietstek.
		
13.00
Keukentafel Bee op Boshoven, Boshovensestraat 9.
Wo 3 nov 14.00
Opgeven verrassingsreis Ema, Hofstek.
		
18.00
Samen eten, Hofstek.
Do 4 nov 10.00
Dagbesteding. Rietstek.
Za 6 nov		
Sp(r)ookjestocht door de Bende van Riethoven, Rietstek.
Ma 8 nov 19.00
Laatse inleverdatum kopy december.
Di 9 nov 10.00
Dagbesteding, Rietstek.
		
13.30
Kienen, Hofstek.
Do 11 nov 10.00
Dagbesteding, Rietstek.
Vr 12 nov		
Feest 100 jaar school, Basisschool.
Za 13 nov		
Feest 100 jaar school, Basisschool.
Za 13 nov 19.00
Prinsverkiezing, Residentie de Sleutel.
Zo 14 nov		
Feest 100 jaar school, Basisschool.				
Zo 14 nov 14.00
Zoete Inval. Hofstek.
Di 16 nov 10.00
Dagbesteding, Rietstek.
		
13.00 Keukentafel Bee op Boshoven, Boshovensestraat 9.
		
13.30 Samen foto’s maken, Hofstek.		
Do 18 nov 10.00
Dagbesteding, Rietstek.
Za 20 nov 10.00	Chocoladeletteractie ponyclub Riethoven, Riethoven.
		
19.00
Jeugdprinsverkiezing, Rietstek.
Zo 21 nov 13.30
Intocht Sinterklaas, Speelveldje Hoekakker.
Ma 22 nov 13.00
Houwmouw december ligt klaar in droogloop.
		
13.30
Mobiel scheidingsstation, Brouwerswei.
		
19.30	Jubileumvergadering Stichting Kernraad Riethoven,
Rietstek.
Di 23 nov 10.00
Dagbesteding, Rietstek.
		
13.30
Samen Keezen, Hofstek.
Do 25 nov 10.00
Dagbesteding,Rietstek.
Za 27 nov 9.00
Ophalen oud papier.
		
9.10
Verrassingsreis 100 jaar Ema, Kerk Riethoven.
Zo 28 nov 14.00
Zoete Inval, Hofstek,

Di 30 nov
		
		
		

10.00
13.00
13.30
19.30

Dagbesteding, Rietstek.
Keukentafel Bee op Boshoven, Boshovensestraat 9.
Sinterklaasviering, Hofstek.
Rikken en Jokeren, Hofstek.

E-mail adres Houwmouw
Kopij voor de Houwmouw kunt u mailen naar:
houwmouw@meerriethoven.nl
vóór of op maandag 8 november (19.00 uur).

Oud papier
De eerste ophaaldatum is 27 november.
Bij klachten gelieve De Rietstek te bellen:
tel. nr. 040-201 93 30.

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

Bestuur Stichting Gemeenschapswerk De Rietstek

Beste bezorgers,

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

De volgende Houwmouw zal
maandag 22 november
klaarliggen in de ‘Droogloop’.

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

Wilt u een advertentie in de Houwmouw plaatsen?

De eerste blaadjes vallen van de bomen, Paulus de
boskabouter is niet thuis, hij gaat hout sprokkelen
voor de winter....
Foto: W. Wijnhoven
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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. Gemeenschapswerk
de Rietstek.
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100 jaar schoolgebouw
Dit jaar bestaat ons schoolgebouw 100
jaar. Uiteraard willen wij deze mijlpaal
samen met jullie vieren. In het weekend
van 12 t/m14 november 2021 zullen er
diverse activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud.
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten; op vrijdag 12 november 2021
wordt het opnieuw ingerichte school- en ontmoetingsplein officieel geopend
door de jongste leerling van de school en de oudste, nog in leven zijnde oudleerling. Voor de opening worden onder andere ook alle vrijwilligers
uitgenodigd. Daarnaast zijn de kinderen vrij om tijdens het officiële gedeelte, al
op het plein te spelen.
Zaterdag 13 en zondag 14 november (13:00 tot 16:00) is iedereen van harte
welkom. Op het nieuwe plein zullen o.a. door de scouting van Riethoven allerlei
activiteiten worden
georganiseerd, waarbij iedereen
van harte wordt uitgenodigd om
mee te doen. Ook “Beweeg Mij”
en de slagwerkgroep van het
RHC zal een onderdeel van het
programma voor hun rekening
nemen.
Verder zal dit weekend in het
teken staan van de historie van
ons schoolgebouw waarin
gezelligheid, herinneringen
ophalen en elkaar ontmoeten
centraal staan. Om verder
invulling te geven aan dit
weekend is er een
tentoonstelling samengesteld in
het schoolgebouw waarbij we
veel foto’s laten zien, voor u
geselecteerd door de
Heemkundegroep van
Riethoven. Ook spullen van
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vroeger kunt u zien die door onze Riethovenaren ter beschikking zijn gesteld.
Daarnaast nemen we u mee in de geschiedenis van het schoolgebouw waarbij u
ook de mogelijkheid heeft om een voor u speciaal gemonteerde film van
ongeveer 30 minuten te bekijken.
Op het schoolplein zal die dagen een stroopwafelkraam staan welke tegen een
geringe vergoeding te verkrijgen zijn. Het kopje koffie/thee, fris en (voor de
kinderen) ranja wordt u aangeboden door het schoolteam.
Voor onze schoolgaande kinderen en hun ouders geldt natuurlijk dat we u op de
hoogte houden middels de bekende Riebas met betrekking tot het
activiteitenprogramma.
Graag zien wij jullie op 13 en/of 14 november, u bent allemaal van
harte welkom.
Hartelijke groet,
Werkgroep 100 jaar schoolgebouw
advertentie
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Voetgangersviaduct over de N69 wordt toch
aangepast

Buurten door gemeente Bergeijk bijgepraat over
verkeersprojecten in Riethoven

Al kort na de opening van het voetgangersviaduct
met fietsgoot over de nieuwe N69 op de Bosweg
in het bosgebied Einderheide heeft de Kernraad
de provincie Noord-Brabant via de gemeente
Bergeijk geïnformeerd over het grote aantal opmerkingen, die bij de Kernraad zijn
binnengekomen.

Actiegroepen van inwoners van de Hobbel en
Walik, de Broekhovenseweg en de
Boshovensestraat hebben de afgelopen tijd bij de
gemeente Bergeijk om acties gevraagd om de
verkeersveiligheid te verbeteren en de overlast
vanwege het verkeer te verminderen.

Het betreft dan met name fietsers, die het een hele toer vinden om het met de
fiets aan de hand en de wielen in de fietsgoot te moeten oversteken. Een
dorpsgenoot heeft voorgesteld om ter verbetering in het midden van het viaduct
een extra leuning aan te brengen. De Kernraad heeft deze suggestie destijds
doorgegeven.
De reactie van de provincie was dat deze viaducten uitdrukkelijk voetgangers
viaducten zijn en dat louter als service richting fietsers fietsgoten zijn
toegevoegd. Aanpassing van het viaduct werd niet overwogen vanuit het
standpunt, dat er voldoende alternatieve routes zijn waarlangs fietsers hun
bestemming kunnen bereiken.
Kort voor de zomervakantie ontving de Kernraad bericht van de provincie, dat ze
de gemaakte opmerkingen zeker serieus neemt en alsnog besloten had om nader
te onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de toegankelijkheid van de drie
voetgangersbruggen over de N69 voor fietsers te vergroten.
Onlangs heeft de provincie Noord-Brabant aan de Kernraad laten weten aan de
‘voetgangersviaducten een extra leuning toe te
voegen. De leuning komt in het midden van de
trappen van iedere brug. De leuningen zijn
momenteel in bestelling en zullen voor het eind
van dit jaar zijn geplaatst.’

De Kernraad werd daarbij door de drie actie
groepen afzonderlijk gevraagd om te helpen de
problemen in hun straten onder de aandacht van
de gemeente te brengen en te houden. De
Kernraad concludeerde dat de actiegroepen niet
op de hoogte waren van elkaars acties en dat het
mogelijk beter was om samen op te trekken.

De Kernraad wil, vooruitlopende op de realisatie
van deze aanpassing, bij dezen een compliment
geven aan provincie en gemeente voor hun
bereidheid om naar hun burgers te luisteren en
aangedragen voorstellen serieus te nemen.

De Kernraad heeft dan ook op 26 juli 2021 een
overlegbijeenkomst georganiseerd met deelname
van vertegenwoordigers van genoemde straten
en van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Tijdens dit overleg bleek
dat de deelnemers onvoldoende geïnformeerd waren over de status van de
lopende en de voor de naaste toekomst geplande verkeersprojecten.
Vandaar dat de Kernraad op 27 september jongstleden de gemeente
Bergeijk heeft uitgenodigd voor een informatieavond in de Rietstek voor
vertegenwoordigers van genoemde straten. De Schoolstraat en de Dorpsstraat
waren op deze avond eveneens vertegenwoordigd en ook Veilig verkeer
Nederland was weer aanwezig.
De presentatie van de gemeente Bergeijk kunt u inzien op de
dorpswebsite. Voor informatie over wat de diverse gepresenteerde
projecten en plannen voor uw straat betekenen kunt u zich wenden tot
de vertegenwoordigers, die vanuit uw straat aanwezig waren.
Een belangrijke conclusie van deze avond is dat na de opening van de
Grenscorridor N69 verkeersstromen substantieel zullen verschuiven en

Kernraad Riethoven
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advertentie

Buurten door gemeente Bergeijk bijgepraat over verkeersprojecten in Riethoven
hoogstwaarschijnlijk tot een aanzienlijke verlichting van de verkeersdruk
in Riethoven zal leiden. En verder dat het onverantwoord hard rijden van
automobilisten vooral een gedragsprobleem is en slechts beperkt kan worden
opgelost door de infrastructuur aan te passen.
Overigens is tijdens deze bijeenkomst niet alleen gesproken over de straten,
die vertegenwoordigd waren, maar is bijvoorbeeld nogmaals en met de
nodige nadruk gewezen op de onveilige en veel overlast gevende situatie in de
Molenstraat.
De verwachting is dat nog voor de komende zomer duidelijk wordt wat de
effecten van de nieuwe N69 op het verkeer in Riethoven zijn. De gemeente
Bergeijk heeft toegezegd om daarna opnieuw met vertegenwoordigers
van Riethovense straten in gesprek te gaan over eventueel noodzakelijke
aanvullende maatregelen om de verkeerssituatie te verbeteren.
Kernraad Riethoven.

advertentie

Vakantie huisartsenpraktijk
In verband met vakantie is de
huisartsenpraktijk gesloten van
maandag 1 t/m vrijdag 5 november
Voor dringende zaken kunt u van 8.00 tot 17.00 uur contact opnemen met
Huisartsenpraktijk Steensel: 0497-517209
Na 17.00 en in het weekend belt u voor spoedgevallen naar de dokterspost:
040-2660505
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Kom Bij Ons, berichten KBO
Heeft u de KBO site al bezocht?
www.kbokringbergeijk.nl/riethoven
Activiteiten in november 2021
Woensdag 3 november 14.00	Opgeven verrassingsreis EMA (tot 15.00), Hofstek.
		
18.00 Samen Eten, Hofstek.
Dinsdag
9 november 14.00 Samen kienen, Hofstek.
12 t/m 14 november		
Feest 100 jaar school, St. Willibrordusschool.
Zondag
14 november 14.00	De Zoete Inval, Hofstek.
Dinsdag
16 november 13.30 Samen foto’s maken, Hofstek.
Dinsdag
23 november 13.30 Samen Keezen, Hofstek.
Zaterdag 27 november 09.10	Verrassingsreis 100jaar EMA, Kerk Riethoven.
Zondag
28 november 14.00	De Zoete Inval, Hofstek.
Dinsdag
30 november 13.30	Sinterklaas viering, Hofstek.
		
19.30 Rikken en jokeren, Hofstek.
Corona update
Inmiddels is de 1,5 meter losgelaten maar daar voor is in de plaats gekomen de
controle van de Corona App. Wij nemen echter ook genoegen met het tonen van
het bewijs van inenting en/of het gele boekje waarin de GGD heeft afgestempeld
dat U twee keer bent ingeënt. Deze maatregel is van regeringswege opgelegd en
daar kunnen we derhalve niet van afwijken.
We blijven natuurlijk wel voorzichtig. Bent U ziek of voelt U zich niet goed blijf
thuis! Hoesten en of niezen doen we in onze ellenboog. Een masker dragen is niet
meer noodzakelijk maar mag natuurlijk wel.
Belangrijk breng uw vaccinatiebewijs of uw Corona check app mee als U ons
bezoekt. Laten we er samen met elkaar maar een mooie herfst van maken. We
hebben dat wel verdiend samen!
Samen Eten brengt mensen bij elkaar
We gaan weer beginnen met samen Eten. De eerste keer op 3 november 18.00
uur in de Hofstek. Door de gestegen kosten zijn we genoodzaakt om de prijs te
verhogen naar € 13,00. Vol is vol. Maximaal 65 personen kunnen worden
toegelaten.
De volgende datum is: 5 januari 2022. Opgeven tot 3 januari 2022. Denk aan uw
Corona bewijs!
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Feest 100 jaar School
Vrijdag 12 november is om 14.00 de officiële opening van het schoolplein,
waarvoor o.a. alle vrijwilligers worden uitgenodigd. Zaterdag en zondag middag
van 13.00 - 16.00 zijn er allerlei activiteiten op het schoolplein en is er de
tentoonstelling en kan men een film bekijken over 100 jaar school.
U komt toch ook wel even kijken naar de film en de tentoonstelling of naar het
nieuw ingerichte schoolplein. Misschien staat U zelf ook nog wel ergens op de
foto. Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd. Kom gerust langs.
Samen Foto’s maken
Op dinsdag 16 november is er weer een bijeenkomst van het KBO-fotogroepje in
de Hofstek. We beginnen om 13.30 uur met het bespreken van de ingezonden
foto’s.
Vorige bijeenkomst hebben we afgesproken dat we het thema “abstract” nog een
keer herhalen om de enorme verschillen in benadering van het thema te zien.
Nieuwe foto’s kunnen ingezonden worden naar Fon Sanders (fon.sanders@gmail.
com). Inzenden kan tot dinsdag 9 november, waarbij je de beste 3 foto’s kunt
insturen. De kunst van het kiezen is een belangrijk element bij het bepalen van
de kracht van je foto’s.
Buiten de vaste bezoekers zijn nieuwe geïnteresseerden natuurlijk ook altijd
welkom.
Mariette van Lieshout en Fon Sanders
Samen Keezen
Op dinsdag 23 november gaan we weer samen Keezen 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 meedoet!
EMA Reizen
De EMA heeft in verband met hun 100-jarig bestaan een verrassingsreis gepland.
Deze is op 27 november en is een dagtocht. Opgeven kan op woensdag 3
november tussen 14.00 en 15.00 uur in de Hofstek of bij Mieke van Overveld, De
Berkenheg 4, telefoon 040-2018349. Kosten € 87,50. Gaat U mee graag over
maken voor 3 november op bankrekening
NL77 RABO 0143804758 tnv KBO Riethoven. Bij betaling bent U verzekerd van
deelname. (geen contante betaling) Vertrek op zaterdag 27 november om 09.10
uur Kerk Riethoven!
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Kom Bij Ons, berichten KBO (vervolg)
Sinterklaas
Op dinsdag 30 november 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?
Tablet Café
Tabletcafé is inmiddels ook alweer gestart. U kunt elke maandag terecht met uw
vragen. Maak er gebruik van, het helpt altijd! We beginnen om 10.00 uur.
Zo dat was het weer voor deze keer. Geniet van de herfst en zijn mooie
kleuren in de natuur. Blijf gezond!
KBO Riethoven

“SAMEN ETEN BRENGT MENSEN BIJ ELKAAR”
De KBO nodigt alle ouderen van Riethoven uit, om lekker samen te eten en wel
op woensdag 3 november 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 1 november bij:
• Kety Stultiens 06-57335345
• Jos Kusters
06-49663192

of
of

stultienskety51@gmail.com
kustersjos@outlook.com

*) Als u zich heeft aangemeld, rekenen wij op uw betaling. Betaling van € 13,00 bij
binnenkomst in de Hofstek
De volgende Samen Eten is op 5 januari 2022 ( opgeven voor 3 januari 2022)
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CV de Bremspoersen- Prinsverkiezing zaterdag
13 november 2021
Het is bijna zover!! Na een jaar afwezigheid staat het
nieuwe carnavalsseizoen nu toch echt voor de deur. In
Riethoven zal op zaterdag 13 november de nieuwe
prins van Bremspoersengat geïntroduceerd worden.
Zoals het publiek dit al vele jaren gewend is zal aan de bekendmaking een
mooie avond voorafgaan. We verwelkomen o.a. tonpraters Boy Jansen en Dirk
Kouwenberg, cabaretgroep Zes Kir Nix, de Bremspoerse dansgarde en DJ Eric.
We nemen afscheid van de huidige Prins Stef d’un Urste en zijn gevolg en zullen
door middel van een spectaculaire act door de leden van de raad van 11, bekend
maken wie het komende seizoen de scepter over Bremspoersengat mag gaan
zwaaien!
Kaarten zijn te bestellen tot en met 7 november via de website:
www.bremspoersen.nl. De kosten bedragen € 10,00 in de voorverkoop en
€ 12,00 aan de zaal. Afhalen kaartjes op woensdag 10 november 19.30-20.30 in
de Rietstek.

Wie, wat, waar?
Wij, de pieten komen op 20 november samen met
de paarden van Sinterklaas voor de verandering
eens niet door de schoorsteen maar aan de deur.
Van 10.00 uur tot 14.00 uur zijn wij op pad in
Riethoven en Walik om de heerlijke chocoladeletter
S in de volgende smaken aan te bieden: melk, puur,
wit en melk praline.
1 letter is € 5,50, maar vanaf 2 letters betaalt u
slechts € 5,- per letter.
Bedrijven kunnen ook via email bestellen op
psvriethoven@hotmail.com
Dan zorgen wij dat het keurig ingepakt afgeleverd wordt bij uw bedrijf
Tot zaterdag 20 november!
Ponyclub en Rijvereniging St Willibrordus Riethoven
advertentie

Let op: toegang via QR code en legitimatie.

Chocoladeletter Aktie!
21 November is de intocht van Sinterklaas. Spannend!
Nog spannender is dat de pieten van ponyclub PSV st.
Willibrordus op een speciaal gehouden congres in Madrid,
toestemming hebben gekregen om de overheerlijke
chocoladeletters van Martinez uit Valkenswaard uit zijn naam
te mogen aanbieden.
Dit alles om de kas van de rijvereniging te sponsoren, een heel sympathiek
gebaar van de Sint.
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Jeugdprins(es)verkiezing in De Rietstek
Het nieuwe carnavalsseizoen gaat weer beginnen! En
wij hebben er zin in!
Voor het nieuwe carnavalsseizoen hebben we natuurlijk een
nieuwe jeugdprins en jeugdprinses nodig. Daarom
organiseren we op zaterdagavond 20 November 2021 de
jeugdprinsverkiezing in De Rietstek.
Voordat we een nieuwe prins en prinses kunnen kiezen nemen we eerst afscheid
van prins Kevin, prinses Famke, adjudant Kris en de rest van de jeugdraad.
Het hoogtepunt van de avond is natuurlijk de verkiezing van de nieuwe
jeugdprins en jeugdprinses. Ook dit jaar zal het weer een combinatie van
handigheid, kennis en geluk zijn. Zoals altijd belooft het weer een spannende
strijd te worden. En wie wordt adjudant? Pas aan het einde van de avond zullen
we het weten.
Woon je in Riethoven én zit je in groep 8 (dit mag ook een basisschool buiten
Riethoven zijn) dan kun je je aanmelden voor de jeugdraad. Dit kan via het
formulier wat je op school ontvangt of via jeugdraad.riethoven@gmail.com.
Ben je nieuwsgierig of heb je gewoon zin in een
avond vol gezelligheid, spanning, muziek en
feest? Kom dan op zaterdagavond 20 november
vanaf 19.00 uur kijken in onze jeugdresidentie
De Rietstek.
De Rietstek houdt zich aan de dan
geldende Coronaregels, dit kan
betekenen dat er aan iedereen vanaf 13
jaar om een QR-code wordt gevraagd.
Heb je deze op je telefoon? Dan kun je
meteen een gave selfie maken met de
nieuwe jeugdprins en prinses!

Intocht Sint Nicolaas voor alle Riethovenaren
De dagen worden korter de
avonden worden langer. Ook 5
december, de verjaardag van onze
Sinterklaas, komt weer in zicht.
De corona regels zijn versoepeld. We
gaan proberen de intocht van de Sint
weer te organiseren zoals we gewend
waren.
Op zondag 21 november om 13.30 uur
verwachten we ook dit jaar weer de Sint
en zijn Pieten bij het speelveldje aan de
Hoekakker. Het zou fijn zijn als we hen
met zijn allen kunnen begroeten.
Vanaf het speelveldje begeleiden we hen, samen met de harmonie en de
ponyclub, via de Berkenheg naar de School aan de Schoolstraat waar we op het
Schoolplein Sint en de Pieten héél hartelijk welkom heten in Riethoven. Hierna
splitst de groep zich als volgt:
• De groepen 6, 7 en 8 gaan met enkele Pieten naar de “Rietstek”. Daar zal na een
gezellige disco-uurtje een kleine attentie worden aangeboden.
• De ouders met de allerkleinste worden in “De Sleutel” verwacht. In deze zaal
zullen ook de peuters en de groepen 1 t/m 5 aanwezig zijn. Ook hier worden de
kinderen verrast met een attentie.
• Ook de langdurig zieke inwoners van Riethoven, thuis of in het ziekenhuis en
mensen van 90 jaar en ouder worden niet vergeten.
Het comité zal wederom kaartjes voor de attentie verstrekken bij het
ophalen van uw bijdrage in de week van 15 t/m 19 november.
Om teleurstelling te voorkomen: er worden alleen kaartjes uitgegeven voor de
kinderen uit Riethoven t/m groep 8. Wij rekenen op uw komst en danken u voor
uw bijdrage.
Dit alles onder voorbehoud. We volgen de corona regels!!!!

Tot dan,
De organisatie van jeugdraad ‘De Bremspoerskes’.
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Namens het Sint-Nicolaas Comité
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Openbare Jubileum Jaarvergadering van de
Stichting Kernraad Riethoven
De Stichting Kernraad Riethoven werd
vijfentwintig jaar geleden, op 28 november
1996, opgericht. De Kernraad wil haar
jubileum graag samen met de inwoners
van Riethoven vieren tijdens een feestelijke Jubileumvergadering.
Tijdens deze Jubileumvergadering zullen we terugkijken op de afgelopen
vijfentwintig jaar maar ook proberen vooruit te kijken naar de te verwachten
verdere ontwikkeling van de dorpsraden als belangrijk instrument om de
burgerparticipatie te versterken.
Graag nodigen we onze dorpsgenoten uit om deel te nemen aan deze
Jubileumvergadering. Deze Jubileumvergadering vindt plaats op maandag 22
november, aanvang 19.30 uur, in gemeenschapshuis De Rietstek, Hennepstraat
6a, te Riethoven.
Het programma voor deze avond is als volgt:
1. Opening
- voorstellen van de huidige leden van de Kernraad en vaststellen van de
agenda
2. De Kernraad van 1996 tot 2021
- wetenswaardigheden in een historisch overzicht
3. Jaarvergadering Kernraad 2021
- verslag van de online jaarvergadering 2020 en van de activiteiten in het
lopende jaar
4. ‘De rol en positie van dorpsraden bij het vergroten van de gemeenschapskracht’
- door Evert van Schoonhoven, Bestuursvoorzitter Vereniging van Kleine
Kernen Noord-Brabant
5. Hoe gaat de Kernraad haar rol in de burgerparticipatie invullen in de komende
jaren
- presentatie van het resultaat van het ‘Kleine Kernen Spel’
6. ‘Kernraad 1996 – 2021’
- video van het Riethovens Dorpsjournaal
7. Sluiting van de vergadering
- waarna gezellig samenzijn
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Hopende u op 22 november aanstaande welkom te mogen heten en met
vriendelijke groet,
Kernraad Riethoven.

Beste Riethovenaren
Het gilde St. Anna te Riethoven kan dit jaar weer de avond
van de Onnozele Kinderen organiseren welke gehouden gaat
worden op dinsdag 28-12-2021 met als aanvang 17.30 uur.
Wederom gaan wij deze gezellige avond organiseren in de
zaal van De Sleutel te Riethoven.
Komt U gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen op deze gezellige
sfeervolle avond.
Of…. nog beter, sponsor mee om ons in staat te stellen deze avond weer tot een
daverend succes te kunnen maken voor onze hoofdgasten van deze avond, zo’n
115 mensen met een verstandelijke beperking welke wij wederom tijdens de
feestdagen een leuke avond willen aanbieden. We zijn met iedere financiële
donatie blij, maar bent U bereidt om minimaal € 50,00 te doneren op het
onderstaande bankrekeningnummer, dan bent U van harte welkom om met 1
introducé deel te nemen aan de heerlijke maaltijd welke tijdens deze gezellige
avond onder het genot van een drankje, en met leuke muziek aangeboden zal
worden.
U kunt uw donatie overmaken o.v.v. uw naam en “donatie onnozele kinderen”
op het volgende rekeningnummer: NL83 RABO 0143 8930 17.
Alvast namens iedereen hartelijk dank hiervoor en tot 28 december.

In memoriam Piet Mollen, medeoprichter van “Onnozele Kinderen”
Riethoven.
Piet, bedankt voor al die jaren we gaan jou inzet en gedrevenheid
ontzettend missen.
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advertentie

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022
GroenLinks-PvdA Bergeijk bekend
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2022 heeft GroenLinks-PvdA Bergeijk
haar lijst met potentiële gemeenteraadsleden
opgesteld. De grootste wijziging ten opzichte van de
vorige verkiezingen is de wisseling van lijsttrekker.
Tim Sonnenberg, sinds 2017 het jongste raadslid van de gemeente Bergeijk,
neemt het stokje van Wil Rombouts over en zal in de nieuwe periode de
lijsttrekker en fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA Bergeijk zijn. Hij wordt
geflankeerd door een divers team met veel kennis en ervaring. Maar liefst drie
van de zes kandidaten wonen in Riethoven.
Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest als commissielid en raadslid, waarvan 12
jaar als fractievoorzitter, maakt Wil Rombouts dus plaats voor de nieuwe
generatie. Hij steunt het team en is gekozen als lijstduwer op de kandidatenlijst.
De kandidatenlijst is opgesteld door een onafhankelijke adviescommissie
bestaande uit Thomas Tuerlings (fractievoorzitter GroenLinks Helmond) en
Antoinette Knoet-Michels (oud-Statenlid PvdA) en is door de Bergeijkse leden
van GroenLinks en PvdA bekrachtigd tijdens een Algemene Leden Vergadering.
Daarin complimenteerde de adviescommissie de afdeling voor de kwaliteit van
de kandidaten en hun grote motivatie om zich in te zetten voor alle inwoners
van Bergeijk: “Alle kandidaten zijn zonder meer geschikt om de partij te
vertegenwoordigen in de gemeenteraad en vormen samen een team van hoog
niveau.”

advertentie

Naast lijsttrekker Tim
Sonnenberg completeren de
volgende kandidaten de eerste
zes plaatsen op de lijst: Yfke
Froentjes (Riethoven), Margareth
van Hees (Bergeijk), Edwin van
Onna (Luyksgestel), Fred
Vermeulen (Riethoven) en Jos
Bessems (Riethoven).
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Gezocht: leiding Just Dance
• Houd jij van dansen?
• Wil jij je dansskills graag overbrengen aan een stel
enthousiaste meiden?
• Wil jij met carnaval laten zien wat je samen met de meiden
ingestudeerd hebt?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste meiden of jongens die wekelijks dansles
willen geven aan Just Dance.
Bij Just Dance dansen fanatieke meiden vanaf 4 jaar die staan te popelen om
weer te mogen dansen.
Ben of ken jij iemand die dit leuk lijkt, stuur dan een berichtje naar
info@bremspoersen.nl of stuur een privé berichtje op facebook naar CV de
Bremspoersen.

Help mij om mijn doel te halen
3x is scheepsrecht…

Ik heb inmiddels vele hondenbadjassen, zinken potjes met planten, honing
potjes (geschonken door een plaatselijke imker) en nog meer verkocht om het
nodige geld binnen te halen. Spontane donaties, wijnverkoop en een ochtend of
middag bij u thuis een schoonmaakkarwei doen. Niets is me teveel geweest.
Een (trainings)- fietsmaatje rijker, ben ik vol enthousiasme weer aan het trainen
voor de volgende editie. Fijn dat ik al zoveel mooie reacties van jullie heb mogen
ontvangen.
Ik ga door: Opgeven is geen optie.
Ik laat weer van me horen.
Groetjes, Hellen van den Heuvel / 0615144535
Ps. Ik maak nog steeds hondenbadjassen

Hallo Riethovenaren,
Zoals jullie allen weten hebben we als vervanging
van de vlooienmarkt op 9 oktober een Ventactie
georganiseerd.
Riethoven: bedankt voor de ondersteuning van onze actie!

In oktober 2019 besloot ik, om in juni 2020, deel
te gaan nemen aan de Alpe d’Huzes, Opgeven is
geen optie. KWF. Zoals vele evenementen is ook
dit evenement zowel in 2020 als in 2021 niet doorgegaan.
Vorige week kreeg ik de mogelijkheid me voor de 3e keer in te schrijven voor dit
grootse evenement, wat plaats gaat vinden in juni 2022.
Doordat ik voorgaande jaren al heel wat heb gespaard (inmiddels staat mijn
teller op € 2.889,-) mag ik zonder meer deelnemen. Maar… het geld op mijn
teller is al besteed. Het is een tegemoetkoming van de organisatie om ons vele
werk te belonen, dat we niet perse door hoeven sparen. Ikzelf echter vind dat er
nog meer onderzoek mogelijk moet zijn, dus opnieuw ga ik voor een
streefbedrag. Deze ronde hoop ik € 5.000,- op de teller te krijgen. Dus er mag
(tenminste) nog € 2.111,- gespaard gaan worden.
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Ook bedankt aan de deelnemende ondernemers. Zonder hen konden we deze
actie niet organiseren. De gedachte achter deze actie is: samen komen we deze
tijd wel door. Omdat we het ook samen moeten blijven doen: blijf onze lokale
ondernemers steunen en denk aan hen als je weer iets nodig hebt:
• Heijerhof
• Super Riethoven / Kim
• van Dommelen
• Bardoel
• Kemi
• Ruighuid
• 040 Mannen mode
• Bistro de Sleutel
• Botteram Bikes
• Coenen Fysiotherapie
• Hedy Massage
• Bakkerij Moeskops
Nogmaals bedankt!
De organisatie Ventactie VC Riethoven.
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Beste Riethovenaren, we mogen weer
In 2022 weer een waanzinnige Gilde feestavond met daarop
volgend een kringgildedag. De feestavond zal plaatsvinden
op zaterdag 4 juni 2022, een avond met een heerlijke line-up
waaronder Oerend Hard (de enige echte Normaal cover
band), Rene Schuurmans en DJ Martin Vie. Het belooft een
groots feest te worden in de traditie van onze Guld waarin in vorige jaren bands
als BLØF en Rowwen Heze Riethoven hebben bezocht.
Dus hou het pinksterweekend van 2022 vrij voor dit spektakel want dit mag je
niet missen.
Informatie over waar de tickets verkocht gaan worden volgt nog, bezoek
hiervoor onze website www.gildestannariethoven.nl en onze Facebook pagina de
komende tijd.
Wij hopen jullie allemaal te verwelkomen op 4 juni 2022 in de feesttent aan de
Molenstraat te Riethoven.

Lourdeswerk Riethoven
Bij deze willen wij u op de hoogte brengen
van een en ander rondom het Lourdeswerk.
Zoals u gemerkt zult hebben zijn we vorig
jaar en ook dit jaar niet bij u langs geweest
voor een bijdrage. Dit is, zoals u zult
begrijpen i.v.m. corona geweest. Ook zijn er
wat wijzigingen rondom de organisatie van
de bedevaarten naar Lourdes.
De VNB, de organisatie waarmee we altijd
naar Lourdes gingen, had het al een tijd
moeilijk en daar kwam Corona nog bovenop.
Er is geprobeerd om een samenwerking met
de Limburgse Bedevaarten aan te gaan maar
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dat is niet doorgegaan. In het
najaar van 2020 hebben we de
eerste berichten ontvangen dat het
niet goed ging met de organisatie.
Er is geprobeerd om een
faillissement te voorkomen maar
dat is helaas niet gelukt.
Er is dus van alles gebeurd en we
hebben veel contact gehad met
Petra van Kuijk uit Valkenswaard
waarmee we al vele jaren
samenwerken. Zij is degene die
altijd groepsleidster is geweest van
de groep waarmee ook mensen uit
Riethoven naar Lourdes zijn geweest.
Wij hebben besloten om ons aan te melden bij het Huis voor de Pelgrim in
Maastricht, om in de toekomst met hen samen te werken en vanuit die
organisatie mensen vanuit Riethoven mee naar Lourdes te laten gaan. We
hebben daar een positief antwoord op gekregen. Dus in de toekomst gaan we
met deze organisatie vanuit Maastricht naar Lourdes. Zij gaan met de bus of het
vliegtuig, dus er zijn geen treinreizen meer, ze hebben ook een lancebus. Deze is
geschikt voor mensen die liggend vervoerd moeten worden of tijdens de reis in
een rolstoel moeten zitten.
Ook komen we in 2022 niet bij u langs om geld op te halen, we willen eerst het
geld wat er nog is besteden. Mocht het in de toekomst nodig zijn dan hopen we
weer op uw ondersteuning.
Voor nu willen we iedereen hartelijk bedanken voor de steun die het Lourdes
werk in Riethoven in al die jaren, meer dan 60 jaar !! heeft ontvangen. En het
daardoor voor vele dorpsgenoten mogelijk was om naar Lourdes te gaan.
Als u vragen heeft mag u altijd contact opnemen met Mieke of Rieky.
Met vriendelijke groeten,
Nelly van Grotel, Leny Laurs, Vera Lohman, Hester Vermeulen, Mieke Smets,
Rieky de Brouwer
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Onder d’n beuk wordt verteld

De filosofische zapper

Dat 	vorig jaar een mooie rij bomen is geplant aan de Oude
Schoolweg
Dat 	het jammer is dat deze laan niet beter wordt
onderhouden
Dat 	het onkruid aan beide zijden manshoog staat en het
zaad daarvan zich heerlijk kan verspreiden
Dat 	het ontzettend druk was op de N69 toen deze per fiets, te voet, skeelers en
steppen kon worden bereden
Dat 	al deze mensen hebben genoten van de diverse uitzichten
Dat 	men, tegen betaling, een broodje en koffie, thee kon verkrijgen
Dat 	er gratis koffie thee te verkrijgen was bij de Moormanlaan waar vele
mensen echter niet geweest zijn
Dat 	al gewerkt word aan het wandelpad van de Molenstraat naar de
Broekhovenseweg en van de Bosweg naar het viaduct Einderheide
Dat 	ongeveer op de hoogte v.d. Broekhovenseweg nabij de N69 een
vleermuistoren annex uitkijktoren komt
Dat 	de techniekclub “Op eigen Risico” een geldprijs heeft gewonnen t.w.v.
€ 5000,- v.d. Zilveren Rank ( Kiemkracht)
Dat 	het spel Keezen dat bij de KBO zo geliefd is bij veel mensen vraagtekens
oproept.
Dat 	zij wel het woord Keezen kennen
maar dan in een andere betekenis
Dat 	op de Plaetse in de Boshovensestraat
een totempaal staat die gemaakt is
door Harm T.
Dat 	het een werkelijk kunststuk is
Dat 	we nog steeds geen reacties hebben
gehad over de betekenis van de
blauwe voetjes en de gele bloemen
Dat 	wij toch wel erg nieuwsgierig
worden
Dat 	er dit jaar veel noten zijn maar ook
vele slechte
Dat 	tussen de bast en de noot veel
aaltjes zitten die de noten er niet
smakelijker op maken

Nu de plastic flesjes niet zoveel meer voorkomen bij
het zwerfafval zijn het nu vooral de sigaretten
verpakkingen die op gaan vallen. In oktober houden
traditioneel veel mensen op met roken. Dat leek merkbaar langs de wegen, we
hebben nog nooit zoveel sigarettenpakjes opgeraapt. Hopelijk houdt iedere
gestopte roker het vol, dat scheel weer in het afval.
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Nou zullen de meeste niet-rokers wellicht niet weten wat er allemaal voor
afschrikwekkends op de verpakking staat. Dat het slechts is voor hart en
bloedvaten, dat je er mond- keel- en longkanker van kunt krijgen en dat het
invloed heeft op de hersenen. Waarschijnlijk lezen de rokers dat niet meer, of ze
zijn er niet van onder de indruk.
Als je een doosje medicijnen ophaalt bij de apotheek staat daar op hoe je het
moet gebruiken. 2 keer per dag 1 tablet. Helemaal duidelijk zou je zeggen. Toch
wordt dat nog een keer voorgelezen door de assistente als je het gaat ophalen.
Zou iets soortgelijks ook niet kunnen bij de kassa in de supermarkt? Dat de
caissière bij aankoop van een pakje sigaretten zegt: “Let op: roken kan
impotentie veroorzaken”. Als extra waarschuwing.
Voor de gestopte rokers: houd vol! Niet alleen voor het milieu maar
vooral voor jezelf.
De filosofische zapper.
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Openingstijden
• Gemeentehuis Bergeijk.

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 8 november 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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Op afspraak

• 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
donderdagmiddag
- Afhalen medicijnen
(m.u.v. donderdagmiddag)
• Hofstek.
- Klussendienst:

08.00-17.00 u.
gesloten
12.00-12.30 u.
16.30-17.00 u.

Tel.nr. 040-2019846
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.
- Donderdagavond
18.30-19.30 u.
- Vrijdag
08.00-15.00 u.
- Zaterdag
08.30-09.30 u.
• Milieustraat Bergeijk

tel. nr. 040 - 204 77 97
tel. nr. 040 - 207 05 41
tel. nr. 040 - 201 96 62
tel. nr. 040 - 204 73 31
tel. nr. 040 - 204 43 23

Tel nr. 0497-551455

Maandag/woensdag/vrijdag
Zaterdag

13.00-17.00 u.
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
Zaterdag

08.00-19.00 u.
08.00-17.00 u.

• Parochie H Bernardus van Clairvaux. Tel.nr. 0497-571828
Maandag t/m vrijdag
09.00-12.00 u.
Parochiecentrum Hof 16, 5571 CC Bergeijk
E-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl
website: parochie-bergeijk.nl

