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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 januari 2022
Do 30 dec
Vr 31 dec
Di 4 jan
		
Wo 5 jan
Do 6 jan
Za 8 jan
		
Zo 9 jan
Ma 10 jan
Di 11 jan
		
Do 13 jan
Za 15 jan
Zo 16 jan
Di 18 jan
		
Do 20 jan
Za 22 jan
Zo 23 jan
Ma 24 jan
Di 25 jan
		
Do 27 jan
Za 29 jan
		

10.00
10.00
10.00
13.30
18.00
10.00
9.30
15.30
14.00
19.00
10.00
13.30
10.00
13.00
11.00
10.00
20.00
10.00
9.00
14.00
13.00
10.00
19.30
10.00
10.00
20.00

Oliebollenverkoop Bremspoersen, Brouwerswei.
Oliebollenverkoop Bremspoersen, Brouwerswei.
Dagbesteding, Rietstek.
Nieuwjaarsontmoeting, Hofstek.
Samen Eten, Hofstek.
Dagbesteding. Rietstek.
Ophalen kerstbomen door scouting, heel Riethoven.
Kerstboomverbranding via live-stream.
Zoete Inval, Hofsek.
Laatse inleverdatum kopy februari.
Dagbesteding, Rietstek.
Kienen, Hofsek.
Dagbesteding, Rietstek.
Foto-expeditie fotokring Riethoven, Rietstek.
Foto-expeditie fotokring Riethoven, Rietstek.
Dagbesteding, Rietstek.
Lezing vogels kijken/fotograferen, Hofstek.
Dagbesteding, Rietstek.
Ophalen oud papier.
Zoete Inval, Hofstek.
Houwmouw februari ligt klaar in droogloop.
Dagbesteding, Rietstek.
Rikken en Jokeren, Hofstek.
Dagbesteding, Rietstek.
Retraitre-ochtend, Den Deel Heiereind 14.
Dorpsjournaal, Rietstek.

27 november 's ochtends in de vlindertuin. Foto Sjaan Smits

E-mail adres Houwmouw

De Rietstek op Facebook

Kopij voor de Houwmouw kunt u mailen naar:
houwmouw@meerriethoven.nl
vóór of op maandag 10 januari (19.00 uur).

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.

Oud papier
De eerste ophaaldatum is 22 januari.
Bij klachten gelieve De Rietstek te bellen:
tel. nr. 040-201 93 30.

Beste bezorgers,

Bestuur van De Rietstek

De volgende Houwmouw zal
maandag 24 januari
klaarliggen in de ‘Droogloop’.

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

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. Gemeenschapswerk
de Rietstek.
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Terugblik op feestweekend 100 jarige basis
school en opening van groen ontmoetingsplein
Goei werk heeft tijd nodig!
Dat geldt voor veel dingen…maar zeker voor
de vergroening van ons schoolplein. Bijna twee jaar geleden zijn de eerste
gesprekken hierover gevoerd en op vrijdag 12 november was dan eindelijk de
officiële opening!
“Een cadeau van het dorp voor het dorp”.
Dat was de gedachte en daar zijn we met zijn allen volop in geslaagd. Naast een
bijdrage vanuit de Provincie, de DNA gelden vanuit de gemeente, een crowd
fundactie onder de Riethovense inwoners, diverse schenkingen en sponsoring
vanuit Riethovense bedrijven, hebben de kinderen zelf heel erg hun best gedaan
om geld in te zamelen. Bijna 5.000 euro hebben zij eurootje voor eurootje bij
elkaar gesprokkeld.
En zo kwam er voldoende geld in kas om van een het grijze, betonnen
schoolplein een groene ontmoetingsplek voor jong en oud te creëren.
De officiële opening van dit plein was ook het begin van het feestweekend
ter gelegenheid van de 100 jarige school.
Het weer werkte mee….in het herfstzonnetje
werden mooie woorden van dank uitgesproken
aan de vele vrijwilligers die hun bijdrage
geleverd hebben.
Een speciaal woord van dank was er voor Ilse
Duisters ( Zustdesign) die het ontwerp van het
plein gemaakt heeft en de hele
bouwbegeleiding op zich heeft genomen.
De aanwezige kinderen werd gevraagd wat ze
zoal gedaan hadden om geld in te zamelen:
voor wel 430 euro koekjes gebakken en
verkocht, lege flessen opgehaald, auto’s
gewassen en moederdagontbijtjes gemaakt.
Als waardering voor hun inzet kregen alle
kinderen een rugzakje cadeau vanuit
Coöperatie Meer Riethoven.
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Daarna was het tijd voor de
openingsact: het jongste schoolkind
van net 4 jaar gleed van de glijbaan
en werd daarbij opgevangen door
de oudste oud-leerling van bijna 104
jaar !
Het groene ontmoetingsplein was
geopend en daar werd meteen door
veel kinderen gebruik van gemaakt.
Op zaterdag en zondag werd zowel binnen als buiten het 100 jarig bestaan
van het schoolgebouw gevierd.
Binnen was een film te zien met prachtige beelden, waarop veel Riethovenaren
zichzelf en bekenden herkend hebben. Ook de fototentoonstelling trok veel
aandacht.
Buiten zorgen de scouting , en de jeugdslagwerkgroep voor de nodige reuring.
“Beweeg mij” organiseerde spelletjes waarbij jong en oud samen moesten
werken om punten te scoren.
We kunnen terugkijken op een heel geslaagd feestweekend en
vooruitkijken naar het gebruik van een ontmoetingsplek voor jong en
oud, centraal gelegen in ons mooie dorp. En we hopen natuurlijk van
harte dat daar veel gebruik van gemaakt gaat worden.
Tijdens de oplevering van het schoolplein, is bij een inspectie gebleken dat het
plein op een aantal punten vanwege de veiligheid wat verbeterd moest worden.
De meeste aanpassingen konden meteen gedaan worden; voor een paar zaken
moesten nieuwe materialen
aangeschaft worden. Naar
verwachting is half december
alles aangepast.
Borden bij de ingang van het
schoolplein zullen dan
aangeven dat het plein
tussen zonsopkomst en
zonsondergang voor
iedereen toegankelijk is.
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Terugblik op feestweekend 100 jarige basisschool (vervolg)
Rest ons nog om iedereen die, op wat voor manier dan ook, bijgedragen heeft
aan dit prachtige dorpsinitiatief, van harte te bedanken.
Heb jij ideeën hoe dit plein nog meer een centraal ontmoetingsplek kan
worden? Deel ze met Coöperatie Meer Riethoven. Dan kijken we samen of en
hoe we dat kunnen uitvoeren.
Stuurgroep 100 jaar schoolgebouw

Werkgroep ‘Pronkwandeling’ zoekt vrijwilligers!
Riethovenaren zijn trots op hun dorp en
pronken graag met de vele
bezienswaardigheden die ons dorp rijk is.
Veel inwoners kennen wel een aantal van de rijks- en gemeentelijke
monumenten. Maar ook zijn er diverse andere, minder bekende, monumenten
en kunstwerken, historische en mythische locaties en bijzondere bomen, die
zeker de moeite van het bezichtigen waard zijn. Het project ‘Pronkwandeling’
heeft als doel de Riethovense ‘pronkjuwelen’ met hun verhaal aan dorpsgenoten
en bezoekers te tonen.

bezienswaardigheden op de route een QR-code aan te brengen kunnen de
wandelaars tijdens deze Pronkwandeling informatie hierover ophalen.
De Kernraad heeft een werkgroep bereid gevonden om deze Pronkwandeling te
realiseren. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd de wandelgroep van de
KBO, de heemkundegroep ‘Van Rijthoven toen tot Riethoven nu’, de plaatselijke
horeca en natuurlijk de gemeente en de Kernraad zelf. En ook de leden van het
‘Rijthovens Ouw Getög’ hebben hun medewerking toegezegd.
De gemeente Bergeijk heeft voor deze Pronkwandeling een bedrag beschikbaar
besteld, waarmee de materialen voor de bewegwijzering kunnen worden
aangeschaft. Voor de bewegwijzering moeten door vrijwilligers naar schatting
ruim honderd paaltjes met richtingaanwijzers en QR-codes geplaatst worden. De
planning is dat deze paaltjes vanaf het begin van komend jaar geplaatst kunnen
worden.
Houdt u niet van vergaderen en vertoeft u liever in de buitenlucht, maar wil u toch
graag iets doen in om Riethoven nog aantrekkelijker te maken voor onze dorps
genoten en hun bezoekers, meldt u dan aan via kernraad.riethoven@gmail.com.
Kernraad Riethoven.

Berichten van de Kernraad
Jubileumjaarvergadering uitgesteld.
Op 28 november 2021 bestond de Stichting
Kernraad Riethoven 25 jaar. De Kernraad wilde
haar jubileum graag vieren met een feestelijke
Jubileumjaarvergadering op 22 november 2021.

De Kernraad heeft bij de
gemeente Bergeijk het idee
ingediend om een viertal
bewegwijzerde wandelingen
te realiseren langs de
bezienswaardigheden in het
dorp, steeds startend en
eindigend in het
dorpscentrum. De vier routes
kunnen in een tot anderhalf
uur kan worden afgelegd en
kunnen natuurlijk gekoppeld
worden. Door bij de

Vanwege het risico op een besmetting met het corona-virus en de maatregelen
van de overheid om dat te voorkomen heeft de Kernraad helaas moeten
besluiten om deze bijeenkomst uit te stellen.
De Kernraad heeft het voornemen om begin 2022, als de corona-situatie dat
mogelijk maakt, haar jubileum alsnog samen met de Riethovense gemeenschap
enigszins feestelijk te vieren.
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advertentie

Berichten Kernraad (vervolg)
€ 269 voor onderhoud AED-netwerk: Hartelijk dank.
Bij de ClubSupport-actie hebben 37 leden van de Rabobank hun stem gegeven
aan de AED-werkgroep van de Kernraad, goed voor een donatie van € 269 van
Rabobank de Kempen. Het bedrag zal gebruikt worden voor het onderhoud van
het reanimatie-netwerk in Riethoven.
De AED-werkgroep bedankt de Riethovenaren en Rabobank de
Kempen voor deze bijdrage.
BedrijfsHulpVerleners meld je aan bij Hartslag.Nu.
Riethoven heeft dankzij de donaties uit de gemeenschap een volledig dekkend
AED-netwerk. Elke woning in ons dorp is bij een incident met hartfalen binnen
de cruciale zes minuten bereikbaar voor een hulpverlener met een AED.
Bedrijfshulpverleners zijn ten behoeve van het calamiteitenplan van hun bedrijf
geïnstrueerd om te reanimeren, maar hebben zich vaak niet aangemeld bij het
landelijke reanimatienetwerk HartslagNu.

advertentie

Vandaar de oproep aan Bedrijfshulpverleners, die bij Riethovense
bedrijven werken of in het dorp wonen, om zich aan te melden bij
HartslagNu.
Hoe meer hulpverleners bij een 112-melding kunnen worden opgeroepen, hoe
sneller gereanimeerd kan worden en hoe groter de kans is dat een slachtoffer
een hartstilstand zonder gezondheidsschade overleeft!
Kernraad Riethoven.
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Kom Bij Ons, berichten KBO
Heeft u de KBO site al bezocht?
www.kbokringbergeijk.nl/riethoven
Activiteiten in januari 2022
Dinsdag
4 jan
13.30 Nieuwjaarsontmoeting, Hofstek.
Woensdag 5 jan
18.00 Samen eten, Hofstek
Zondag
9 jan
14.00 Zoete Inval, Hofstek
Dinsdag
11 jan 13.30 Kienen, Hofstek
Dinsdag
18 jan 20.00 Lezing Vogels kijken/fotograferen Riethoven, Hofstek
Zondag
23 jan 14.00 Zoete Inval, Hofstek
Dinsdag
25 juni 19.30 Rikken en jokeren, Hofstek
Een fijne jaarwisseling:
Hopelijk vergeten we niet te leven ondanks alle Corona maatregelen en te
genieten van alles wat nog wel kan. De tijd vliegt en voordat we het weten zijn
we oud. Geef warmte en aandacht aan diegenen die je dierbaar zijn, geniet
van de mensen om je heen en in je buurt, maak er toch maar iets bijzonders
van maar blijf wel voorzichtig en houd je aan de Corona regels! Een fijne
jaarwisseling voor jezelf en voor al diegenen die je dierbaar zijn. Hopelijk kunnen
we samen een goede start maken, ieder voor zich, van het jaar 2022 waarbij het
tijd wordt dat Corona tot het verleden behoort en we weer actief bezig kunnen
zijn bij alle KBO activiteiten.
Ja laten we dat samen wensen… Een hele fijne jaar wisseling en een gelukkig en
gezond 2022 voor iedereen!

Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud dat de maatregelen versoepeld
zullen worden!
Nieuwjaars ontmoeting:
Als de maatregelen weer worden versoepeld dan willen we graag elkaar weer
ontmoeten om te genieten van de koffie en een neutje om elkaar nieuwjaar te
wensen. Tevens hebben we dan ook informatie over het voorgenomen programma
2022. U bent van harte welkom op dinsdag 4 januari om 13.30 uur in de Hofstek.
Natuurlijk staat voor de liefhebbers het advocaatje met slagroom al klaar.
Samen Eten brengt mensen bij elkaar:
Als alles goed gaat hebben we op 5 januari ook weer een Samen Eten. We
beginnen om 18.00 uur in de Hofstek. De kosten van Samen Eten bedragen
€ 13,00. Vol is vol. Maximaal 50 personen kunnen worden toegelaten.
Denk aan uw Corona bewijs!
Zoete Inval:
Ook deze loopt inmiddels weer als vanouds en jullie zijn allen welkom. Kom ook
eens lekker kletsen of zomaar een lekker bakje koffie drinken, ja gezellig. We
beginnen op zondag 9 januari om 14.00 uur. Een advocaatje mag natuurlijk ook
en daar kan dan ook nog slagroom op! De volgende Zoete Inval is op 23 januari.
U komt toch ook?
Kienen:
Ook in januari gaan we weer kienen. U bent welkom op dinsdag 11 januari in de
Hofstek. We beginnen om 13.30 uur. Kom gezellig ook eens meespelen. Het is
altijd spannend. Wie gaat er nu weer met de prijzen vandoor?

Corona update:
Door alle aangescherpte maatregelen is het onzeker of onze activiteiten in
januari kunnen doorgaan. Veel zal afhangen of we er in slagen het aantal
besmettingen drastisch omlaag te brengen. Ons gedrag is daarvan de
hoeksteen. Belangrijk is dat we ons samen aan de maatregelen houden.
Mondkapjes bij het boodschappen doen en toegangscontrole met QR-code
zijn een belangrijk element. We moeten samen voorzichtig blijven. Voelen
we ons niet goed dan blijven we thuis! We nemen altijd onze QR-code of
inentingsbewijs mee als we deelnemen aan activiteiten. Hoesten en of niezen
doen we in onze ellenboog. Een masker dragen tijdens activiteiten is nu nog niet
noodzakelijk maar mag natuurlijk wel. Laten we er samen met elkaar maar een
mooie winter van maken. We hebben dat wel verdiend samen!

Vogels kijken en fotograferen in omgeving Riethoven
Lezing verzorgd door Jeroen Stevens. Dinsdag 18 januari 2022 in Hofstek
Aanvang 20.00 uur. Jeroen is een inwoner geboren en getogen in Riethoven
die als hobby heeft vogels spotten en fotograferen. In zijn vrije tijd trekt hij er
gewapend met verrekijker en fototoestel met telelens vaak samen met zijn vader
op uit om vogels te spotten en vast te leggen op de gevoelige plaat. Tijdens deze
lezing wil hij ons deelgenoot maken van zijn hobby door middel van beelden
en verhalen daaromtrent. Jeroen heeft een website en ook daarvan zullen de
toehoorders beelden zien en kunnen ze eventueel op later tijdstip zelf een keer
gaan rondkijken.
We willen u graag verwelkomen
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advertentie

Kom bij ons, berichten KBO (vervolg)
Samen Rikken en Jokeren
Op dinsdag 28 januari s’ avonds om 19.30 uur leggen we weer samen een kaartje.
We rikken en jokeren dan en U bent van harte welkom om mee te spelen. Het is altijd
reuze gezellig en het levert altijd ook wel weer een beetje (ont)spanning op.
Tablet Café:
U kunt elke maandag terecht met uw vragen bij Tabletcafé. Onze specialisten staan
klaar om U te helpen 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 warmte van de
wintertijd en geniet van de momenten die nog kunnen. Een zalig
uiteinde en een goede start van het nieuwe jaar. Happy New Year!
Blijf gezond!
KBO Riethoven
advertentie

“SAMEN ETEN BRENGT MENSEN BIJ ELKAAR”
De KBO nodigt alle ouderen van Riethoven uit, om lekker samen te eten en wel
op woensdag 5 januari 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 3 januari 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 9 februari 2022 ( opgeven voor 7 februari 2022)
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Oliebollen van CV de Bremspoersen
Ook dit jaar zullen we weer heerlijke oliebollen voor
u bakken. Deze versgebakken oliebollen kunt u
afhalen aan onze kraam op de Brouwersweide,
tegenover de kerk.
Onze kraam is geopend op:
• Donderdag 30 december: 15.00 uur tot 20.00 uur
• Vrijdag 31 december: 10.00 uur tot 15.00 uur
Bestellingen kunt u doorgeven door het bestelformulier dat rond de kerstdagen
in Riethoven huis aan huis verspreid wordt te mailen naar
oliebollen.bremspoersen@gmail.com of in te leveren bij Wilfred Willems,
Boekweitstraat 10, Riethoven.
De veiligheid en gezondheid van onze
bezoekers en onze leden staat voorop.
We hebben extra hygiëne maatregelen
getroffen en vragen om de corona
maatregelen te respecteren.
Namens De Bremspoeren,
Prettige feestdagen en een gezond 2022

Kerstboomverbranding 8 januari 2022
Scouting Rythovius brengt gezelligheid aan het begin
van het jaar!
Traditiegetrouw organiseert Scouting Rythovius ieder jaar
begin januari een kerstboomverbranding.
Een mooie traditie die we vorig jaar vanwege corona
noodgedwongen moesten overslaan.
Maar de 39e editie gaat door! Maar wel in een aangepaste versie.
En dat vinden we heel fijn want zo kunnen we tijdens ons 60-jarig jubileum de
vereniging toch presenteren als een actieve, enthousiaste en gezellige
scoutinggroep.
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De voorbereidingen zijn dan ook al in
volle gang en onze leden staan weer
te popelen om zaterdag 8 januari de
bomen op te halen in Riethoven en
Westerhoven.
Vanaf 9.30 uur kunt u onze leden
verwachten. Voor iedere kerstboom
krijgt u een lotje voor onze loterij. Het
is ook mogelijk extra loten te kopen
zodat u meer kans maakt op mooie
prijzen maar hiermee ook onze groeiende vereniging steunt.
Om het contact moment aan de deur zo kort mogelijk te maken kunt u heel
makkelijk en snel betalen via een QR-betaalcode. Maar u mag ook altijd contant
betalen.
Dus leg uw kerstboom zaterdag 8 januari al vast aan de straat!
Alle kerstbomen worden verzameld op het terrein bij onze blokhut D’n
Duvelshoek in Riethoven. Vanaf 15.30 uur kunt u via een live-stream vanuit uw
eigen huis de verbranding bijwonen en op deze manier meekijken hoe in onze
kampvuurcirkel vele kerstbomen in vlammen op gaan. Om 16.00 uur vindt de
trekking van de loterij plaats. De link voor de live-stream wordt die dag gedeeld
via onze website, facebook en instagram.
Tot slot willen wij onze sponsoren hartelijk danken want dankzij hun
steun kunnen wij deze traditie in stand houden.
Gelukkig nieuwjaar!
Scouting Rythovius
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Expositie Fotokring Riethoven

Omdat ons journaal deze keer korter is dan u van ons gewend bent hebben we
tijd voor een voorprogramma. En een die zeer de moeite van het bekijken waard
is: een film over Riethoven uit 1937.

In het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 januari
is, - na een onderbreking vorig jaar vanwege de
Corona-perikelen - , weer de jaarlijkse expositie van
Fotokring Riethoven. Die wordt gevormd door 11
enthousiaste fotografen uit Riethoven en omliggende
plaatsen.
In de Rietstek wordt een selectie
getoond uit het vrije werk dat de
afgelopen 2 jaar door de leden is
gemaakt. Daarnaast toont iedereen
ook zijn/haar bijdrage aan het
gemeenschappelijke thema
“HUMOR” en zijn er duetten van
verschillende begrippen.
BENIEUWD ? KOM KIJKEN !

Zaterdag 29 januari om 20.00 is de vertoning in de Rietstek. Mochten er dan
nog steeds strenge maatregelen zijn dan streamen we de film. Dat wordt op tijd
meegedeeld. We gaan er voorlopig van uit dat we u kunnen ontvangen in de
Rietstek. De entree is uiteraard weer gratis.
Stichting Dorpsjournaal Riethoven.

Moment voor jezelf
Even loskomen van het gebeuren van alledag? Tijd om 2021 los te laten en
je aandacht te richten op wat belangrijk is voor jou?
Foto: Jacqueline Bottema.

Hou het derde weekend van januari vrij voor een bezoek aan de Rietstek.
De openingstijden zijn:
• zaterdag 15 januari van 13.00 - 17.00 uur
• zondag 16 januari van 11.00 - 17.00 uur.
Uiteraard respecteren wij de dan geldende corona-maatregelen.

Riethovens Dorpsjournaal 2021
Ondanks alle belemmeringen zijn wij er afgelopen
jaar toch weer in geslaagd om een journaal te
maken. Er gebeurde weliswaar niet zoveel
vanwege vele afgelastingen, maar wat er wel
gebeurde was toch de moeite van het vastleggen waard.

Op 29 januari 2020 van 10.00-12.00 uur organiseer ik een retraite ochtend in
Den Deel aan het Heiereind 14. De ochtend staat in het teken van ontspanning
en bij jezelf komen. Dit doen we door meditatie, bewegen en healing.
Deelnemers aan de voorgaande
bijeenkomst zeiden na afloop: “Wat
een bijzonder ervaring”, “heel speciale
beleving “, “dit had ik me vooraf niet voor
kunnen stellen”.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je
het ook eens meemaken stuur dan een
bericht naar: iracoenen62@gmail.com.
Er zijn een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.
Tot dan,
Ira Coenen.

Denk aan de opening van de N69 en zeker niet te vergeten de aanleg en
opening van het groene schoolplein. Elders in deze Houwmouw staat een
verslag van die middag, bij ons ziet u de bijbehorende beelden.
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Qi Gong

Afgelasting kerst/winterconcert!

Elke woensdagavond in Riethoven, Schoolstraat 15 van 20.00 tot 21.00.
Qi Gong is een bewegingsleer, waarbij je op een duurzame manier leert
bewegen.
De Qi Gong lessen bij mij…
• bestaan uit rustige, ontspannen en vloeiende oefeningen
• verbeteren je gezondheid in iedere levensfase
• geven de mogelijkheid innerlijk tot rust komen
• laten je vitaal ouder worden
• geven levensvreugde
• openen de energiebanen van spieren en gewrichten
• activeren je immuunsysteem
• maken dat je spanning kunt loslaten door minimale inspanning
• verhogen je weerstand
Ook voor jou?
De Qi Gong lessen zijn geschikt voor…
• alle leeftijden
• mensen met een lichamelijke beperking
• mensen met een chronische aandoening
• mensen die op zoek zijn naar hun geestelijke en lichamelijke mogelijkheden
• mensen die een leuke, inspirerende en ontspannende avondbesteding zoeken

Het concert wat gepland stond op 17
december 2021 ging niet door vanwege de
oplopende Corona besmettingen en
aangescherpte regels.
Wij betreuren het des te meer omdat dit tevens het laatste concert zou zijn
onder leiding van Marly en Rick Sengers. Volgend jaar hopen we weer te kunnen
starten en daarbij kunnen we nog enkele nieuwe leden gebruiken!
Tevens zijn we op zoek naar een pianist(e)!!
Heb je interesse: loop dan eens binnen op een maandagavond in de Rietstek.
Daar repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur. Of meld je bij een van de leden!
Blijf gezond!
Zanggroep Cheer`s
advertentie

Voor meer informatie kun je te recht op:
qigongeinhoven.nl,
mail: info@qigongeindhoven.nl
of bel 0615116462
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Oproep van het Riethovens Harmonie Corps
Was u aanwezig begin november bij ons concert Vlieg mee
met het RHC? Of heeft u wellicht filmpjes gezien op de
sociale media van onze optredens? Dan heeft u kunnen zien
en beleven hoe leuk het is om samen muziek te maken. En
het leuke is, we hebben binnen het harmoniekorkest nog
plek voor meer muzikanten! Speelt u een hout- of koper
blaasinstrument, of wellicht slagwerk? In alle secties binnen
ons orkest kunnen we versterking gebruiken.  
Het RHC is een gezellige en veelzijdige vereniging waar voor iedereen plaats is.
Het harmonieorkest bestaat uit ongeveer 35 leden en staat onder leiding
van een enthousiaste professionele dirigent die samen met ons werkt om elke
keer een stap verder te komen in onze muzikale ontwikkeling. We hebben al een
kleine bezetting waarmee we leuke en mooie stukken spelen, maar het zou echt
super zijn als we ons orkest nog verder kunnen uitbreiden. Zo kunnen we nog
meer leuke projecten doen en mooie optredens verzorgen!
Ben je wellicht al een tijdje gestopt met musiceren, en wil je de draad weer
oppakken?
Dan is dit ook een kans! Ook voor nieuwe bewoners van Riethoven is dit een
dringende oproep. Heb je interesse of heb je al ooit gespeeld in je vorige
woonplaats en wil je graag muziek blijven maken, meld je aan. Jong of oud,
ervaren of onervaren? Iedereen is welkom om te komen kijken, luisteren of zelfs
mee te spelen tijdens de repetitie. Zo leer je meteen nieuwe mensen kennen is
ons mooie dorp. Geen eigen instrument? Indien op voorraad krijg je er een van
de vereniging in bruikleen.

maar hoeft niet voor een bestuursfunctie. Wellicht iets voor U? We willen graag
kennismaken met U.
Vanwege de welbekende maatregelen hebben we onze activiteiten tijdelijk
stilgelegd, we hopen in januari onze activiteiten weer te kunnen opstarten.
Binnenlopen op onze repetitie kan daarom nu nog niet, maar kijk eens op onze
website www.riethovensharmoniecorps.nl of stuur een mailtje naar
secretariaatrhc@hotmail.com dan kunnen we kennismaken met elkaar. Hopelijk
tot ziens in het nieuwe jaar!
Kerstsamenzang gaat niet door
Helaas kan dit jaar vanwege corona onze traditionele kerstsamenzang
niet doorgaan. We hopen u volgend jaar weer te ontmoeten tijdens een
prachtige kerstuitvoering en na afloop een gezellig samenzijn met
chocolademelk en glühwein.  
Het RHC wenst u Prettige feestdagen en een positief en gezond nieuwjaar!
advertentie

Enthousiast geworden en zin gekregen in een gezellige en muzikale
donderdagavond?
We repeteren wekelijks in de Hofstek tussen 20.00 en 22.15 uur, met een kwartier
pauze. Aansluitend is er, voor degene die dit leuk vinden nog gezelligheid in de
Rietstek samen met de slagwerkgroep.
Ook zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden.
We vergaderen maandelijks op woensdagavond. Een nieuwe uitdaging en een
zinvolle tijdsbesteding in een sociale vereniging. Affiniteit met muziek mag,
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Hoi allemaal,
6 november was het dan eindelijk zover. De sprookjes
tocht kon eindelijk doorgaan. Na 2 keer dit evenement af
te moeten blazen waren wij als bendeleden heel
enthousiast de 2e editie van onze spooktocht dan eindelijk
door kon gaan. Met ons als enthousiaste bendeleden
waren er ook nog zo’n 60 vrijwilligers die ontzettend veel zin hadden om de
Riethovenaren die zich hadden aangemeld te laten schrikken in de bossen.
Zoals eerder al te zien was via onze social media kanalen was het thema van
onze 2e editie van de spooktocht sprookjes. Door een deel van het bos was een
tocht afgezet waarlangs je verschillende sprookjes tegen kon komen. Echter
waren deze sprookjes niet allemaal zo lief en leuk als jullie ze kennen van de
Efteling.
Eens in de zoveel jaar komen de sprookjes naar de Riethovense bossen om de
Riethovenaren bang te maken. Dit jaar waren onder andere Casper het spookje,
Alice in wonderland en de 3 biggetjes gekomen.
Veel van jullie leek het een goed idee om ondanks deze enge sprookjes toch de
bossen in te gaan. Zij hebben zich massaal aangemeld en dat hebben we
geweten. Twee weken voordat de spooktocht plaatsvond hebben we de
inschrijvingen moeten sluiten omdat we anders te veel deelnemers hadden voor
het aantal plekken dat we hadden.
Uiteindelijk waren er 187!! deelnemers die de spooktocht gelopen en
hebben kunnen genieten van alle sprookjesfiguren die naar Riethoven
waren gekomen.
Voor ons betekende dit ongelooflijk hoge aantal aanmeldingen als een groot
succes en waren we heel blij met alle positieve reacties naderhand. Ook willen
we vrijwilligers bedanken en hopen we natuurlijk dat ze volgend jaar weer van
de partij zijn. Tenslotte zou het geweldig zijn als onze volgende activiteit weer zo
goed bezocht wordt als de spooktocht en dat we iedereen daar weer
tegenkomen.
Groetjes,
De Bende van Riethoven
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Onder d’n beuk wordt verteld
Dat 	de speelplaats van de Basisschool een echte speeltuin
is geworden.
Dat 	er geweldig werk is verricht door de vrijwilligers.
Dat 	de twee open dagen druk werden bezocht en dat veel
mensen weer oude herinneringen hebben opgehaald.
Dat 	die herinneringen vaak gingen over de straffen die ze destijds hebben
gekregen.
Dat 	ze vroeger zeiden dat ze niets gedaan hadden maar nu ruiterlijk toegaven
dat ze de straf eigenlijk wel verdiend hadden.
Dat 	ze er nu smakelijk om konden lachen.
Dat 	Prins Carnaval zich wel heel lang moet schuilhouden.
Dat wij hopen dat zijn pak straks na de Feestdagen nog past.
Dat er veel groen is aangeplant langs de N69.
Dat de Molenstraat een heel drukke sluiproute is geworden.
Dat 	de berm totaal kapot gereden is en dat men heel voorzichtig moet zijn om
de auto niet kapot te rijden.
Dat er in het dorp veel Coronagevallen zijn.
Dat de meeste van hen gelukkig niet erg ziek zijn.
Dat we na een goede zomer toch weer in een lockdown geraakt zijn.
Dat men er af en toe moedeloos van wordt.
Dat de blauwe voetjes opgehelderd zijn maar vaag blijven.
Dat 	wij iedereen prettige Kerstdagen en een gezond, Coronavrij 2022
toewensen.

het gebruik van natuurlijke elementen is er ook
gedacht aan multifunctioneel gebruik.
Er zijn op de 0-100 ontmoetingsplekken
multifunctionele blokken geplaatst met
zitgedeeltes op verschillende hoogtes. Hierdoor
kan je op de blokken gaan zitten, klauteren of
hangen. Deze multifunctionele blokken zijn
gemaakt van circulair materiaal dat elders in de
gemeente is vrijgekomen of is overgebleven.
Ook is er een 65+ route ontwikkeld, waar
onderweg extra zitmogelijkheden zijn gecreëerd.
Deze routes lopen langs het deel van het dorp
waar veel 65-plussers wonen en langs de 0-100
ontmoetingsplek.
Gemeente Bergeijk brengt haar visie op
bewegen, ontmoeten en spelen hiermee
in de praktijk voor haar inwoners en
gebruikers van de buitenruimte.

Uitvoering beleidsplan
Bestaande beweeg- ontmoet- en speelplekken in de gemeente Bergeijk zijn
geanalyseerd en gekeurd. Als een toestel of object niet meer goed was, werd
deze vervangen door circulaire materialen of speelnatuur. Hierbij moet je
bijvoorbeeld denken aan speelkeien bij speelplekken of hordes van natuurlijk
hout bij sportplekken.
Om een verbinding te creëren tussen de ontmoetingsplekken zijn er routes
gemaakt. De route wordt gemarkeerd door cirkels voor de senioren routes en
gekleurde voetstappen voor speelroutes op de verharding aan te brengen. Naast

Bewegen in de groene buitenruimte
Door bestaande beweeg,- ontmoet- en
speelplekken in te richten met ongestuurde
natuurlijke elementen biedt het meer
mogelijkheden en flexibiliteit om te bewegen in
de buitenruimte.
Een cirkel van keien kan een huisje zijn, een
circuspiste, een rovershol, een winkeltje of je
kunt er ook gewoon op zitten. Een ander
voorbeeld van mogelijkheden in de groene
buitenruimte is het plaatsen van een boom. Een
boom geeft schaduw, je kan er tikkertje omheen
spelen of het is opeens een denkbeeldige grote
mast van een piratenschip.
Een groene omgeving nodigt kinderen,
volwassenen en senioren uit om buiten te spelen, te bewegen en te ontmoeten.
Het creëren van routes helpt hierbij om de bereikbaarheid en de zichtbaarheid
te vergroten.
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Gele bloemen en blauwe voetjes

Frans van Lieshout werkt met minder bedeelde
kinderen in Roemenie
Zijn project wordt door sponsoren en vrijwillige bijdragen gefinancierd. Hij
vertelt over zijn werk in het afgelopen jaar.
Wat zal ik zeggen, ik ben inmiddels een klein boertje aan het worden. We
hebben schapen, kippen en een hond aangeschaft. Door alle dieren en de
werkzaamheden maken we lange dagen van 6 uur ’s ochtends to vaak 20 uur ’s
avonds. Maar het is heerlijk! Ben gezegend dat ik hier in relaties mag investeren
en dat er zoveel kinderen aan me zijn toevertrouwd.
Moes-/dierentuin
We hebben een heel druk seizoen gehad in de moestuin. Zo hebben we
waterleidingen en een reservoir aangelegd, heel veel hekwerk geplaatst, een
kippenren en een kas gebouwd. En uiteraard hebben we de tuin en groenten
moeten bijhouden, oogsten en opeten :-).
De oogst hebben we kunnen verdelen onder de jongens die kwamen helpen en
zij weer onder hun families. Ook het oude vrouwtje bij wie de moestuin is
gelegen, hebben we kunnen verzorgen. De buren en het winkeltje tegenover
vonden onze tomaten en wortelen helemaal geweldig. Het is een super sociaal
project geworden, omdat je zo makkelijk met elkaar in verbinding komt. Lekker
delen. Dat begon al met het zaad dat ik uit Nederland gekregen heb en later de
oogst.

You Tube serie die we gebruiken om de kinderen bekend te maken met
inspirerende bijbelverhalen. Samen met de meter pizza die we bestellen vinden
ze het altijd weer geweldig!
Sponsoring
Allereerst zijn er zoveel mensen die het werk sponseren. Maandelijks, maar ook
door eenmalige donaties. Ik wil jullie hiervoor heel erg bedanken. Alles wat jullie
doneren gaat naar de jongens of de activiteiten die we met de jongens doen.
Weet dat je hierdoor een verschil maakt in het leven van een kind/tiener. En
tegelijkertijd mij ook bemoedigt om dit werk te blijven doen.
Graag zouden we dit jaar nog wat kerstpakketten, met daarin voetbalattributen
en wat eten, willen uitdelen aan de jongens en hun families. En bidden en hopen
hiervoor op uw steun.
Via deze link kunt u doneren: https://pascupas.org/doneren/
Nou lieve vrienden, zoals jullie kunnen lezen is er een hoop gebeurd hier in
Roemenië en we kijken uit naar alle ontwikkelingen de komende tijd! Ik houd
jullie hiervan graag op de hoogte en uiteraard komen er op Facebook ook weer
de nodige updates.
Hartelijke groeten,
Frans van Lieshout

Voetbal
Betreft voetbal hebben we het geluk samen met de organisatie Edge te mogen
samenwerken. Deze organisatie is verbonden aan kerken door het hele land. Zij
hebben in augustus een voetbalkamp georganiseerd. We konden er met een
team naartoe. Het was geweldig, want de jongens zijn enorm bemoedigd. En
voor mijzelf is het ook geweldig om leiders te ontmoeten die dezelfde roeping
hebben als ik.
Jeugdavonden
Gaat nog door met de jongeren tussen 11 en 12 jaar. Helaas is onze hulp die we
hadden voor de grotere jongens naar een bijbelschool gegaan. Wat op zich heel
goed is maar nu moet ik het weer even alleen doen. We hebben een geweldige
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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 10 januari 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

