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Telefoonnummers

Alarmnummer  Politie/brandweer/ambulance  112

Dokterspost  Avond/weekenddiensten 040-2660505

Dorpsondersteuner Helma van Gerven 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



Houwmouw

Bekijk de Houwmouw digitaal op 
www.meerriethoven.nl

Agenda mei 2022

Elke ma. 10.00 Tablet café, Hofstek.
Elke di. 10.00  Dagbesteding, Rietstek.
Elke do. 10.00 Dagbesteding, Rietstek. 

Zo 1 mei 07.00 Dauwtrappen, Riethovens Harmonie Corps, Kiosk.
Di 3 mei 18.00 Samen Eten, Hofstek.
Wo 4 mei 18.45 Wandeling dodenherdenking, Rietstek
Do 5 mei 10.00 Bloemenactie Gilde St. Anna, Gildeterrein Vlasstraat 43.
Vr 6 mei 10.00 Bloemenactie Gilde St. Anna, Gildeterrein Vlasstraat43.
Za 7 mei 07.45 Bedevaart naar Meerveldhoven, Kerk Riethoven.
  10.00 Bloemenactie Gilde St. Anna, Gildeterrein Vlasstraat 43. 
Ma 9 mei 19.00 Laatste inleverdatum kopy juni.
 9 t/m 14 mei  Promo week fietsmaatjes, Rietstek.
Di 10 mei 13.30 Kienen, Hofstek.
Wo 11 mei 07.50 Dagje varen naar de Zaanse Schans, Kerk Riethoven.
  13.15 Opgeven voor voorjaarsfietstocht, Hofstek.
Zo 15 mei 14.00 De Zoete Inval, Hofstek.
Wo 18 mei 10.00 Voorjaarsfietstocht, Hofstek.
Za 21 mei 19.00 Lasergamen met de Bende van Riethoven, Rietstek.
Zo 22 mei 10.00  Afsluitingsconcert Blazersklas samen met RHC, Zaal de 

Sleutel.
Ma 23 mei 19.00 Houwmouw juni ligt klaar in droogloop.
Di 24 mei 19.30 Reis door Suriname, Hofstek.
Do 26 mei 14.00  Mixtoernooi korfbalvereniging Riethoven, Sportpark 

Den Droevendaal.    
Za 28 mei   9.00 Ophalen oud papier.
Zo 29 mei 14.00 De Zoete Inval, Hofstek.
  19.00 Rikken-Jokeren, Hofstek.
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Beste bezorgers, 

De volgende Houwmouw zal 
maandag 25 april

klaarliggen in de ‘Droogloop’.

 Oud papier 

De eerste ophaaldatum is 23 april.
Bij klachten gelieve De Rietstek te bellen:

tel. nr. 040-201 93 30.

E-mail adres Houwmouw

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

vóór of op maandag 9 mei (19.00 uur).

Oud papier 
 

Elke 4 weken wordt door vrijwilligers het oud papier opgehaald.  
Daarmee zijn ze vanaf 9.00 uur tot 14/15.00 uur mee bezig. 

Het zou voor hen al veel in tijd schelen als de kliko’s aan dezelfde kant van de 
weg staan. 

Maar nog belangrijker ……de veiligheid van de ophalers. 

Daarom vragen wij u om de kliko’s van de Dorpsstraat, Schoolstraat en 
Hobbel aan dezelfde kant v.d. weg te zetten. 
•  voor de Dorpsstraat is dat aan de kant van de Sleutel
• voor de Schoolstraat is dat aan de kant van de school 
• voor de Hobbel aan de kant van het benzinestation. 

U zou de vrijwilligers daar een groot plezier mee doen. 



5

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
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Foto win actie “Heb jij de borden al gespot?” 
We kregen mooie inzendingen n.a.v. de 
fotowedstrijd “maak een leuke, originele of 
grappige foto met een bord van Meer 
Riethoven”. 3 inzenders zijn door de jury als 
prijswinnaars uitgeroepen en inmiddels 
beloond met een leuke prijs. Dat zijn 
geworden; Froukje Schoemakers (Bioscoop 
bon), Marijke van Beers en Nico de Lange 
(beiden een bon van, en geschonken door 
Aspergeboerderij Boshoven).  
Alle inzenders bedankt! 
Met deze borden maken we 
voor onze inwoners en 
passanten zichtbaar dat 
Riethoven de krachten bundelt 
om samen “meer” te doen voor 
ons dorp en onze inwoners. 

Promo week Fietsmaatjes Riethoven 
Fietsmaatjes Riethoven bestaat één jaar. Omdat te vieren organiseren we van 9 tot 
en met 14 mei een PROMO WEEK. Iedereen die zin heeft om eens een keertje mee te 
rijden op onze duofietsen kan dat in die week uitproberen. Of je nu 80-plus bent of 
20-min, een fietsfanaat of een wandelaar, iedereen is 
welkom Een van onze vrijwilligers zal je met plezier 
meenemen. Een hele week lang zullen onze duofietsen 
continu door het dorp en de omgeving rijden. We starten 
vanaf de Rietstek, dagelijks vanaf 9 uur met een tocht van 
maximaal 2 uur. Om 11 uur gaat dan de volgende ronde in, 
tot de laatste van 5 tot 7 uur, en dat zes dagen lang. Wil je 
graag met zijn tweeen fietsen dan kan dat ook, we 
reserveren gewoon 2 fietsen.  En natuurlijk is in deze week 
de fietstocht gratis. Bovendien staat bij terugkomst een 
kop koffie met versnapering op je te wachten.    

Berichten Meer Riethoven
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Grijp deze kans en doe mee! 
Aanmelden kan via: fietsmaatjesriethoven@meerriethoven.nl of bij de Rietstek. Of 
telefonisch naar 06-23885387 (Ron Kwinten). Samen zoeken we dan naar een 
geschikt tijdstip en dag en natuurlijk naar een leuk maatje voor op de fiets. 
Meer informatie vind je ook op de website:  
www.meerriethoven.nl/fietsmaatjes-riethoven/ 
 
Update burgerbibliotheek 
Op 22 maart hebben we in de Rietstek 
een informatiebijeenkomst gehouden. We 
hebben kort uitgelegd wat een 
burgerbibliotheek inhoudt. We waren 
vooral benieuwd waar inwoners van 
Riethoven behoefte aan hebben.  
We waren blij dat veel inwoners het idee 
van een bibliotheek kunnen waarderen en 
er ook hun steentje aan bij willen dragen.  
Uit de avond kwam naar voren dat bij een burgerbibliotheek een mooie boekenkast, 
een fijne leestafel en zithoek én goede koffie hoort. De bibliotheek zal niet 
terugkomen op haar oude plek, maar zal in de hal van de Rietstek komen. Een kleine 
make over is dus nodig om dat huiskamergevoel te gaan creëren.  
De komende tijd gaan we ons bezig houden met de inrichting van de hal van de 
Rietstek, het bestellen van boekenkasten en ander meubilair. We hebben 18 juli als 
streefdatum om de bibliotheek in heuse huiskamersfeer te openen. Zo kan iedereen 
nog voor de zomervakantie en ín de zomervakantie langs komen om boeken te 
lenen. Het programma dat we dan al gerealiseerd willen hebben is als volgt; de 
leestafel met kranten en tijdschriften en koffiemomenten met gastvrouwen/heren én 
verse cake.  

Boeken 
Ergens in mei/juni, zullen we boeken gaan 
verzamelen voor de bibliotheek (houd de 
website van Meer Riethoven en de socials 
in de gaten voor de exacte datum). De 
bibliotheek wordt (gedeeltelijk) gevuld 
met boeken uit ons eigen dorp. Je kunt je 
goede, recente boeken doneren aan de 
bibliotheek. We zijn op zoek naar 
prentenboeken, jeugdboeken, 
stripboeken, young adult boeken en 
leesboeken voor volwassenen in 
verschillende genres. De boeken moeten er netjes uitzien en nog actueel zijn.  
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Berichten Meer  Riethoven (vervolg)

Ook mee doen? 
Tijdens de informatiebijeenkomst heeft een aantal mensen al aangegeven mee te 
willen helpen aan de burgerbibliotheek, maar we zijn nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers die graag aan dit project mee willen werken.  Zo zijn we op zoek naar 
gezellige gastheren/gastvrouwen die graag een kopje koffie drinken met bezoekers 
tijdens koffiemomenten, voorleesuurtjes, lezingen etc.  
We zijn ook op zoek naar mensen die willen helpen bij het bedenken, opzetten en 
uitvoeren van activiteiten. Lijkt het je leuk om mee te helpen, dan horen we graag 
van je. Of je nu iedere week kunt helpen, of maar 1 keer per maand, we zijn blij met 
alle hulp die we krijgen om dit project samen tot een succes te maken! 

Wil je meehelpen in de bibliotheek, stuur dan een mailtje naar brendabosch@gmail.com 
of app/ bel 06-30021123. Ook voor vragen of opmerkingen kun je hier terecht. 
 
Lieneke is gestart! 
Lieneke Verspaandonk is op 1 april gestart als 
dorpsondersteuner en op donderdag 7 april 
hield ze haar 1e koffiemoment in de Rietstek. 
Haar eerste reactie daarna; (bron: facebook 
Meer Riethoven) 

“Zit ik me toch even heerlijk na te 
genieten van het 1e koffie uur in de 
Rietstek....waaauw wat hartverwarmend. 
Eerst al explosie van lieve berichten op Facebook en nu zelfs de oude 
achterbuurman uit Bergeijk de me opzoekt bij het 1e koffie uur...maar ook Susan, 
Jan, Birgit, Kim en Desire bedankt dat jullie er waren...op de namen moet ik nog 
wat oefenen. Pietje blijkt Hans te heten en meneer Das bleek toch echt meneer 
vd Putten te zijn.... 
Het voelt heerlijk. Met rondritje door het mooie Riethoven sluit ik dalijk mijn 1e 
koffie momentje af. 
De telefoon en de mail is geopend dus mocht je me willen uitnodigen voor een 
goed idee, een vraag of een leuk gesprek....ik hoor 't graag. 

Bedankt enne graag tot in het echt met een bakske koffie erbij, Lieneke 
 
Wil je ook gebruik maken van dat bakske koffie bij Lieneke? 
Koffiemoment elke 1e donderdag van de maand in de Rietstek van 10.30-12.00 uur 
Dat kan elke 1e donderdag in de maand. Je kunt dan gewoon binnenlopen in de 
Rietstek. De volgende data zijn 2 juni, 7 juli, 1 september, 6 oktober,  3 november en  
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1 december. Donderdag 5 mei niet i.v.m. Bevrijdingsdag en 4 augustus ook niet i.v.m. 
zomervakantie en sluiting Rietstek.  
Maar je kunt natuurlijk altijd contact opnemen met Lieneke voor een vraag, een 
melding of een aanbod. Enkele Riethovenaren hebben die weg al bewandeld.  

e-mail: dorpsondersteuner@meerriethoven.nl 
tel: 06-55225856 

Beste mensen  
 
Zoals beloofd een nieuw stuk voor in de 
Houwmouw vanuit huisartspraktijk Riethoven.  
Deze keer over het zorgprogramma geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ).  
We bestaan uit lichaam en geest samen, dus we moeten ook goed zorgen voor 
zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid. 
 
We hebben 2 praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) 
binnen onze huisartsenpraktijk. Zij bieden zorg op psychisch gebied, zoals ze 
ook hieronder beschrijven. 
Beide praktijkondersteuners (POH)GGZ werken vanuit de zorggroep Pozob bij 
onze huisartsenpraktijk. Zij leveren huisartsenzorg en het valt dus altijd binnen 
de verzekerde zorg als je bij hen terecht komt. De verwijzing van een patiënt 
naar de praktijkondersteuner loopt altijd via de huisarts. Heeft u een psychische 
klacht dan maakt u dus altijd eerst een afspraak bij de huisarts. 
 
Naast de zorg binnen de huisartspraktijk kunt ook zelf aan de slag via de 
inloopgroepen positieve gezondheid. U kunt zich hier zelf voor aanmelden via 
dsp-zorg.nl.  
Ook worden er via de zorggroep meerdere cursussen aangeboden, zoals 
mindfulness (bij somberheidsklachten), grip op stress en omgaan met 
paniekklachten. Deze lopen wel via de praktijkondersteuners. 
 
De praktijkondersteuner kan ook gebruik maken van minddistrict. Dit is een 
online omgeving, waarin je verschillende oefeningen kunt doen en bijvoorbeeld 
een dagboek bij kunt houden. Vanaf dit jaar kunnen zij ook het hulpmiddel 
Psyscan inzetten. Dit is een soort vragenlijst, waardoor de praktijkondersteuner 
beter kan zien, waar u last van heeft en u dan dus ook beter zorg kan leveren. 
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Praktijkondersteuners GGZ 
Zoals ik al schreef is onze vorige praktijkondersteuner GGZ Annelies van Gool per 
1 maart met pensioen gegaan. Mocht u nog een boodschap voor haar hebben, 
dan kunt u deze afgeven bij onze huisartspraktijk. 
 

Hierbij stelt haar vervanger Marja Bozuwa zich voor en schrijft ook haar 
collega Nanne van Aaken opnieuw een klein stuk, zodat u met haar 
kennis kunt maken. 

 
Mijn naam is Marja Bozuwa en vanaf maart 2022 ben ik 
werkzaam in de huisartsenpraktijk in Riethoven als 
praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ. Hiernaast ben 
ik ook werkzaam in een huisartsenpraktijk in Eersel.  
Voordat ik als POH-GGZ ging werken heb ik veel ervaring 
opgedaan als psychiatrisch verpleegkundige binnen de 
GGZ. Daarnaast heb ik ook een aantal jaren mogen 
werken in de (terminale)thuiszorg. 
Binnen de praktijk kan ik worden betrokken bij patiënten met psychische 
problemen. Dit is heel breed, denk hierbij aan depressieve klachten, burnout, 
piekeren, slecht slapen, etc. Mijn taak is om samen problemen te verhelderen en 
verbanden te zoeken. Vervolgens gaan we samen op zoek naar mogelijkheden 
en eventuele oplossingen om de klachten te verlichten. Dit kan door psycho-
educatie en probleem-oplossende therapie. Indien nodig wordt u verwezen naar 
bijvoorbeeld een psycholoog of kan de behandeling ook gecombineerd worden 
(POH-GGZ/psycholoog). Zo nodig kunnen we ook een eenmalige consult 
aanvragen bij bijvoorbeeld een psycholoog, verslavingsarts of psychiater. 
Tot eind april ben ik werkzaam op dinsdagmiddag.  
Vanaf 1 mei werk ik op de maandagmiddag en vrijdagochtend 
 
Mijn naam is Nanne van Aaken en ik ben vanaf februari 
2019 werkzaam als praktijkondersteuner GGZ in de 
huisartsenpraktijk in Riethoven. Hiernaast werk ik ook in 
Steensel en Reusel. Ik begeleid met name kinderen en hun 
ouders, maar ook jongeren, jongvolwassenen en 
volwassenen. 
Hiervoor ben ik ruim 10 jaar werkzaam geweest als 
ambulant begeleider van kinderen, jongeren en 

Huisartsenpraktijk Riethoven (vervolg)
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volwassenen met diverse psychiatrische en/of psychosociale problemen. Ook 
heb ik ruime tijd gewerkt als coach/ werkbegeleider. Ik heb collega’s begeleid bij 
het hulpverleningsproces en me ingezet voor onder andere 
deskundigheidsbevordering. 
Als praktijkondersteuner GGZ zetten we in op het verhelderen van problemen. 
Samen nemen we de tijd en ruimte om te ontdekken wat de precieze problemen 
zijn en wat passend is. De ene keer is begeleiding vanuit de praktijkondersteuner 
voldoende. De andere keer is een verwijzing meer passend. De praktijk onder-
steuner heeft contacten met behandelaren in de regio, en stemt af en werkt 
samen.  
Ik ben in Riethoven werkzaam op maandagochtend, en hoop zo bij te dragen aan 
snelle en laagdrempelige hulpverlening. 
 

We wensen iedereen een goede gezondheid voor lichaam en geest en 
mocht u tegen problemen aanlopen, dan kunt u bij ons terecht. 

 
Met vriendelijke groeten,  
Team Huisartspraktijk Riethoven 

advertentie
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Kom Bij Ons, berichten KBO

Heeft u de KBO site al bezocht? 
www.kbokringbergeijk.nl/riethoven

Activiteiten in mei 2022
Dinsdag  3 mei 18.00 Samen Eten, Hofstek.
Zaterdag 7 mei 07.45  Start bedevaart naar Meerveldhoven (voetgangers), 

kerk Riethoven.
  09.10  Start bedevaart naar Meerveldhoven (fietsers), kerk 

Riethoven.
Dinsdag  10 mei 13.30 Kienen, Hofstek.
Woensdag 11 mei 07.50  Dagreis: Varen naar de Zaanse Schans, kerk 

Riethoven.
  13.15 Opgeven voor de voorjaarsfietstocht, Hofstek.
Zondag 15 mei 14.00 De Zoete Inval, Hofstek.
Woendag  18 mei 10.00 Voorjaars fietstocht.
  19.30 Presentatie: Reis door Suriname, Hofstek.
Zondag 29 mei 14.00 De Zoete Inval, Hofstek.
Dinsdag 31 mei 19.00 Rikken en Jokeren, Hofstek.
Elke maandag 10.00 Tablet café, Hofstek.
  
Update 
Nu het leven weer zijn normale loop begint te krijgen zijn de meeste activiteiten 
al weer opgestart. Ga ook eens kijken naar onze activiteiten en doe mee. Ga eens 
lekker koffie drinken of een kaartje leggen. Een beetje gezellig kletsen mag 
natuurlijk ook gerust. Hoe meer zielen hoe meer vreugde is een goed motto! 
Inmiddels hebben velen van ons al hun vierde inenting gehad zodat we nog 
beter beschermd zijn tegen een mogelijke besmetting. Dus laten we samen 
genieten van al het moois dat het leven te bieden heeft! 

Bedevaart naar Meerveldhoven 
Jaarlijks trekken we samen met Westerhoven ter bedevaart naar Onze Lieve 
Vrouw ter Eijk in Meerveldhoven. Deze keer is het de 150ste keer dat we dit 
samen doen. Diegenen die te voet gaan vertrekken zijn bij de kerk in Riethoven 
rond 7.45 uur. In Riethoven sluiten elk jaar een aantal lopers aan om mede te 
voet ter bedevaart te gaan. Voor die mensen die te voet een te grote opgave 
vinden vertrekken de fietsers om 9.00 uur in Westerhoven en deze zijn zo rond 
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9.10 uur  in Riethoven waar U dan kunt aansluiten. De feestelijke Heilige Mis in 
Meerveldhoven begint om 10.15 uur en wordt opgedragen door de 
Hulpbisschop van den Bosch. Hopelijk gaat U ook eens mee. 

Voorjaars Fietstocht                                                                                         
Op woensdag 18 mei hebben wij onze voorjaars fietstocht gepland. Wij hopen 
wederom op een grote opkomst. Om alles in goede banen te leiden willen wij 
iedereen vragen om voor 11 mei je op te geven bij Paul of in de Hofstek. Het 
wordt beslist weer een leuke tocht met veel bezienswaardigheden. Natuurlijk 
leggen we aan voor een hapje en een drankje. Samen maken we een gezellige 
en mooie dag van. Bij slecht weer schuift de fietstocht een week op. (25 mei). 
Vertrek 10.00 uur bij de Hofstek.  

Presentatie: Reis door Suriname 
Op dinsdag 24 mei geven Fon en Antonette Sanders een presentatie over hun 
vakantie naar Suriname in de Hofstek. Aan de hand van mooie beelden geven ze 
ons inzage hoe mooi en interessant dit voormalig deel van ons koninkrijk is. De 
moeite waard om te komen kijken en zo al wat vakantie gevoel te kweken. 

Vooraankondiging: 16 juni Voorjaarsuitstapje naar Baarlo en Steyl 
Op donderdag 16 juni bezoeken we Baarlo en Steyl, twee Maasdorpen die 
tegenover elkaar liggen. Baarlo is een kunstdorp aan de Maas en Steyl is bekend 
om zijn kloosters en het missiemuseum. In de ochtend maken we een wandeling 
door Baarlo en ’s middags kan er gekozen worden uit een bezoek aan het 
missiemuseum van Steyl met een volkenkundig deel en een natuurhistorisch 
deel of een bezoek aan het Ketelhuis met tableaux 
vivant over de zelfvoorzienende enclave van het 
kloosterdorp. Meer informatie over dit uitstapje en over 
de aanmelding hiervoor volgt in de nieuwsbrief. 
Reserveer alvast deze datum in uw agenda. 
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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 dinsdag 3 mei 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 29 april 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

De volgende datum is: 1 juni 2022.

"

Berichten KBO (vervolg)

Al met al weer een heel mooi programma waar we samen vele gezellige uurtjes 
samen kunnen doorbrengen. Doe ook eens mee en geniet van zomaar een 
kaartje leggen of van de voorjaarsfietstocht. Na Pasen komen Hemelvaart en 
Pinksteren snel op ons af. Ook weer van die dagen om samen met diegene die je 
dierbaar zijn te genieten van het weer of zomaar van de gezelligheid. Wij wensen 
U fijne dagen en een mooie Meimaand. Genieten mag weer dus laten we dat dan 
maar doen ook! 
   
Blijf gezond!  
KBO Riethoven
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Dodenherdenking op 4 mei 2022 in Riethoven 
 
Beste Riethovenaren, 
Op 4 mei aanstaande vindt bij het oorlogsmonument aan de 
Heuvelweg de jaarlijkse dodenherdenking plaats. 
Voor diegenen die willen, vertrekken we om 18:45 uur voor een 
wandeling vanuit de Rietstek naar het oorlogsmonument. Om 
19:45u start het officiële gedeelte met toespraken, muziek en 
kranslegging en dit zal ongeveer 45 minuten duren. Daarna gaan de 
wandelaars gezamenlijk weer terug naar de Rietstek. We hopen dat 
veel Riethovenaren gebruik zullen maken van deze gelegenheid om 
jaarlijks diegenen te herdenken die zijn gesneuveld voor onze vrijheid. 
 
Vriendelijke groeten, namens Comité 4 mei Riethoven, 
Karin van Bakel, Piet Jansen, Eric Willems

Zeepsopvoetbal

Beste Riethovenaren, 
Na 2 jaar stilte zijn we dit jaar weer terug! Het 
Zeepsopvoetbaltoernooi zal dit jaar eindelijk weer 
plaatsvinden. Wij zijn weer erg enthousiast en hopen 
jullie ook. Het zal dit jaar plaatsvinden op zondag 12 juni 
i.v.m. de Gildefeesten het weekend ervoor. Wij zijn al druk bezig met de organisatie 
en hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst.  
Na een gezellige, glibberige en hopelijk ook zonnige dag, gaan wij er die avond 
ook nog een groot feest van maken waar uiteraard iedereen welkom is! Het 
toernooi vindt zoals altijd weer 
plaats bij Eetcafé/Camping De 
Volmolen in Riethoven. Op onze 
sociale media is de informatie te 
vinden over de in  schrijving. Wij 
hopen een hele hoop teams en 
vooral ook veel toe schouwers te 
zien op deze gezellige dag!  
 
Hopelijk tot dan, 
V.G. De Loltrappurzz 
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Vlooienmarkt VC riethoven

Op zondag 26 juni organiseert VC Riethoven weer 
haar jaarlijkse vlooienmarkt in sporthal De 
Kemphaan. De deuren zullen om 11.00 uur 
opengaan en deze sluiten weer om 14.00uur. 

Op zaterdag 24 juni trekken veel leden van de vereniging vanaf 9.30 uur er weer 
op uit om  Bij u spullen op te halen. We halen alle nog bruikbare spullen op, 
behalve witgoed, textiel en groot meubilair. 

De week voor de vlooienmarkt ontvangt u een huis-aan-huis blaadje waarin alle 
belangrijke informatie staat aangegeven. Voor vragen of opmerkingen kunt u 
mailen naar het volgende adres: vlooienmarkt@vcriethoven.nl

Met vriendelijke groet, 
Organisatie Vlooienmarkt VC Riethoven 
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BLOEMENACTIE
GILDE ST. ANNA
5 – 6 – 7 MEI 2022

Het Gilde St. Anna te Riethoven is blij u dit 
jaar weer te kunnen uitnodigen voor onze 

bloemenactie 2022, deze keer geheel zonder 
de Corona beperkingen waar we de afgelopen 

twee jaar mee te maken hebben gehad.

De opzet van de verkoop zal hetzelfde zijn als in de afgelopen twee 
jaar. Dus verkoop op het gildeterrein en geen rondgang door 
Riethoven. Op het gildeterrein aan de Vlasstraat 43 zal alles netjes 
overdekt uitgestald staan.

VERKOOPDAGEN EN OPENINGSTIJDEN
• donderdag 5 mei 10:00 tot 20:00
• vrijdag 6 mei 10:00 tot 20:00
• zaterdag 7 mei 10:00 tot 15:00

Heeft u een grotere bestelling, veel van dezelfde soort of kleur of wilt u 
een reservering doen, neem dan contact op met  
Piet Kelders op tel.nr.: 06-12383965.

U kunt bij ons met pin, contactloos of contant betalen. Voor meer info 
kijkt u op www.gildestannariethoven.nl/bloemenactie
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Er zit weer muziek in het Riethovens Harmonie 
Corps (RHC)  

Het Riethovens Harmonie Corps (RHC) neemt haar 
activiteiten weer op na lange tijd, het mag nu namelijk 
weer om er samen op uit te gaan en elkaar te 
ontmoeten! 

Zondag 1 mei a.s. is het weer de eerste zondag van mei, traditiegetrouw gaan 
we dan vroeg uit de veren om te gaan dauwtrappen. Om 7:00 uur vertrekken we 
bij de Kiosk. Alle inwoners van Riethoven en omstreken kunnen aansluiten om 
een heerlijke wandeling te maken achter de harmonie en drumband aan. 
Onderweg leggen we aan voor een ontbijt welke u aangeboden wordt door het 
RHC. Na het ontbijt zetten we onze muzikale wandeling nog even voort en 
eindigen we weer bij de Kiosk. U bent van harte welkom om met ons mee te 
gaan! 

Om de moeilijke tijden achter ons 
te laten, wordt de donateursactie 
weer gehouden tussen 9 mei en 
21 mei 2022. De muzikanten 
bellen bij u aan voor een kleine 
vrijwillige bijdrage om de vele 
onkosten, wat zo’n muziek-
vereniging heeft, een beetje te 
dekken. 
 
De jeugd heeft de toekomst. De leerlingen van groep 5 en 6 van de Riethovense 
basisschool volgen momenteel de Blazersklas. Zij krijgen een instrument 
uitgereikt waar ze een 10-tal weken op mogen spelen. Ze krijgen op maandag 
les op school door leraren van muziekschool Art4U. 
Na die periode Blazersklas wordt er samen met het RHC een afsluitingsconcert 
gegeven om hun kunnen te laten horen. Dit afsluitingsconcert vindt plaats op 
zondag 22 mei 2022 vanaf 10:00 uur in De Sleutel te Riethoven. Paul van Lokven, 
de instructeur van onze (jeugd)slagwerkgroep zal deze morgen ook een 
slagwerkworkshop verzorgen voor de kinderen. 
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Zaterdag 4 Juni Riethoven: 

Grootse Feestavond met Oerend Hard 

Noteer 4 juni alvast in uw agenda. De Grootse 
Feestavond met Oerend Hard, René Schuurmans en 
DJ Martin Vie georganiseerd door het Gilde St. Anna 
gaat door!  

De hoofdact is de band “Oerend Hard”.   
“Oerend Hard” is een 10 koppige band die gebruik maakt van dezelfde gitaren, 
bas en gitaarversterkers, toetsen apparatuur en effecten, welke de band 
“Normaal” de laatste jaren heeft gebruikt tot aan hun afscheidsconcert in 2015 in 
het Gelredome  in Arnhem (NL). Al deze apparatuur heeft “Oerend Hard” 
aangeschaft, om de bijzondere “Normaal” sound te blijven behouden. Sommige 
instrumenten en / of apparatuur zijn zelfs overgenomen van ex “Normaal” 
bandleden, zoals de overbekende Bo Diddley gitaar van Bennie Jolink, waar nu 
frontman Hans de Vries op speelt. “Oerend Hard” onderscheidt zich door 
nummers uit de gehele oeuvre van 40 jaar “Normaal” te spelen. Dus van 1975 t/m 
2015. Oudere nummers worden afgewisseld met nieuwere nummers waar zelfs 
een complete blazerssectie op mee speelt. 

We hebben ook René Schuurmans kunnen boeken! 
Deze "blonde god uit het zuiden" zoals hij snel na de start van zijn zangcarrière 
genoemd werd is inmiddels een gevestigde rot in het vak en mag zich rekenen 
tot één van de best geboekte artiesten van Nederland. Zijn live optredens en 
repertoire zijn steevast een absolute garantie voor feest!!! Het plezier straalt er 
vanaf en keer op keer weet hij het publiek mee te slepen in zijn energieke en 
sfeervolle optreden. Zijn enthousiasme en opzwepende repertoire maken hem 
tot een graag geziene gast en altijd gaan tot de achterste rijen de handen in de 
lucht. Bekende nummers zijn "Laat de zon in je Hart" en “Ik heb weer de hele 
nacht liggen dromen". 

Bestel nu je tickets 
De feestavond maakt onderdeel uit van het Gildefeest dat we organiseren. Op 
zaterdag 4 juni de feestavond, zondag 5 juni de familiedag en maandag 6 juni de 
Gildedag. De kaartverkoop voor de feestavond is nu open. De kaarten zijn 
eenvoudig online te bestellen op http://www.feestavondriethoven.nl/. 
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De Rythovense Kwis komt er weer aan! 
 
De editie van 2020 is niet doorgegaan, zoals zoveel evene menten 
in dat jaar en afgelopen jaar. Toch willen we proberen om de 
editie van 2022 van de Rythovense Kwis door te laten gaan. 

De kwisavond zal zijn op vrijdag 7 oktober en de 
prijsuitreiking/feestavond op zaterdag 15 oktober.  
Zet deze data alvast in uw agenda. 

 
Veel mensen uit Riethoven weten nog wel wat de Rythovense Kwis inhoudt, maar er 
zijn in de afgelopen jaren veel mensen van buiten Riethoven in ons mooie dorpje 
komen wonen. Voor hen (en andere geïnteresseerden) nog even een kleine uitleg 
van wat de Rythovense Kwis nu ook al weer inhoudt: 
De Rythovens kwis is een kwis die georganiseerd wordt door Stichting Tienkamp 
Riethoven en Meer Riethoven. 
Een kwis over Riethoven en andere wereldse zaken vindt zijn thuisbasis uiteraard in 
het dorpshuis, de Rietstek dus. 
De kwisopdrachten worden gemaakt op een door het team zelf te bepalen locatie 
in Riethoven. 
De vragen uit de kwis zullen gaan over 11 verschillende onderwerpen. 
Een team bestaat uit, ja weten wij veel…. Iedereen kan een team samenstellen om 
aan de Rythovense kwis mee te doen. Ieder team kiest een teamleider die in 
Riethoven woont. Er is geen limiet aan het aantal teamleden. 
Op de eerste avond, 7 oktober dus, krijgt de teamleider een kwisboek uitgereikt met 
daarin alle vragen. Dit kwisboek moet op de in dit boek vermelde tijd weer terug 
zijn in de Rietstek en overhandigd aan de kwismasters, die daar aanwezig zijn. 
Een week later, op zaterdag 15 oktober, mogen de teams naar de Rietstek komen 
voor de prijsuitreiking. 
 
Binnenkort openen we de inschrijvingen weer en we hopen dat we kunnen rekenen 
op een flink aantal teams, die zich willen buigen over de vraagstukken. 
We gaan in ieder geval proberen om vanaf nu in elke uitgave van de houwmouw u 
weer een beetje in te lichten over deze Kwis. 
 Stel in ieder geval je team vast samen, zodat je klaar bent om je in te schrijven zodra 
het kan! 
 
Succes met de voorbereiding namens de organisatie! 
René, Linda, Jojanneke, Arno, Marijn, Patty en Nico.
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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, parcourtjes, simpele bal 
oefeningen, doelen op speciaal gemaakte korven (deze 
zijn extra laag) en spelletjes. 
Ook hebben we speciale trainingen zoals een pietengym (in sinterklaas tijd) en 
verkleden met de carnaval. 
De kinderen leren bij de kangoeroe klup samen spelen, samen sporten, 
laagdrempelige balvaardigheid. Ook vinden we de sociale kant ook erg 
belangrijk. Zo mogen de papa’s – mama’s, opa’s – oma’s etc. altijd komen kijken. 

De Kangoeroe Klup bij KV Rietvogels/KV Eurogirls 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.  

Wil je meedoen met de Kangoeroe Klup, kom 
dan elke woensdag vanaf woensdag  13 april 
naar het sportpark den Droevendaal in 
Riethoven. We trainen dan van 18.15 tot 
19.15uur. Voor dit seizoen zijn er nog geen 
kosten aan verbonden en willen we de 
kinderen laten kennis maken met de 
korfbalsport. Vanaf seizoen 2022/2023 (start 
september 2022) wordt er contributie 
berekend indien je lid wordt van onze 
vereniging. 

Meer informatie bij: 
Erna Bottram: 06-10604057  (KV Rietvogels) 
Helma van Gerven: 06-30155874 (KV Eurogirls)
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Alpe d’HuZes

Het is inmiddels even geleden dat ik het 
voornemen had de Alpe d’HuZes te gaan 
fietsen. In 2020 + 2021 ging hij niet door…  

Maar goed nieuws… 
Ik ga fietsen op donderdag 2 juni 2022. Na zo’n 30-40 badjassen (voor de hond) 
gemaakt te hebben, aan diverse andere activiteiten te hebben deelgenomen om 
geld voor dit doel binnen te halen, heb ik mijn streefbedrag nog net niet 
gehaald. 

Vele dorpsgenoten hielpen me aan de inmiddels opgehaalde  
€ 3.600,-. Maar ik zou zo graag de € 4.000,- aantikken.  
Ik heb een Qr code aangemaakt, die direct verwijst naar de KWF 
site, zodat er ook direct een bedrag overgemaakt kan worden. 
Mocht u toch nog graag een bijdrage leveren. Iedere euro is 
welkom…  
 
Ik heb in ieder geval zin om te gaan en zal dan ook bij terugkomst een leuk 
verslag brengen. 
Groetjes, Hellen van den Heuvel.

EHBO Riethoven 

Tijdens de jaarvergadering 9 maart jl. van EHBO 
Riethoven is Geert Antonis in het zonnetje gezet. 
Geert is 50 jaar actief lid van onze vereniging en dat 
verdiende een bloemetje en een presentje. Na 50 jaar 
actief lid te zijn heeft Geert aangegeven dat hij nu zijn 
diploma niet meer gaat verlengen. Wij hebben hem 
altijd mogen benaderen voor zijn hulp en hij twijfelde 
nooit om ons vooruit te helpen. 

Graag wil de EHBO hem graag bedanken voor 
zijn inzet voor de verenging. 

 
EHBO Vereniging Riethoven 
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Qi Gong Riethoven: op zoek naar meer balans  
 
Vanaf woensdag 11 mei 2022 start ik in De Rietstek met 
lessen Qi Gong Ji-Chu. Qi Gong is een methode uit de oude 
Chinese geneeskunde om door middel van bewegings-
oefeningen de levensenergie te laten stromen. Qi betekent 
levensenergie, Gong staat voor oefening. Letterlijk betekent 
het dus het opwekken van levensenergie. Qi Gong ontspant, laat de energie 
(weer) stromen, waardoor je meer innerlijke rust en balans tussen lichaam en 
geest ervaart. Je creëert letterlijk en figuurlijk een betere en krachtigere basis in 
je leven. 
 
Qi Gong Riethoven 
Bij Qi Gong Riethoven beoefenen we Qi Gong Ji-Chu: de fundamenten van Qi 
Gong. De oefeningen zijn bedoeld om de energie beter te laten stromen en een 
stevige basis te creëren. In Qi Gong worden je gewrichten ook gezien als 
energiedoorlaatpunten, daarom gaat er veel aandacht naar de manier waarop je 
gewrichten als het ware op een goede manier opstapelt. Geen ingewikkelde 
patronen of moeilijke houdingen, maar met aandacht bezig zijn met je lichaam 
en leren loslaten. Het mooie van Qi Gong is juist dat niets moet. 
De oefeningen worden zowel individueel als samen gedaan. Partneroefeningen 
leren je nog beter om je energie te voelen en in te zetten om letterlijk en 
figuurlijk stevig te staan.
 
Voor wie 
De lessen zijn voor iedereen die bewuster in het dagelijks leven wil staan. Het is 
voor iedereen, ongeacht leeftijd of fysieke toestand. Als je veel in je hoofd bezig 
bent en gericht bent op presteren, is het een fijne, eenvoudige manier om te 
ontspannen en meer balans te vinden. 
Omdat Qi Gong Ji-Chu gericht is op de essentie van de Qi Gong en het blijven 
ontwikkelen van jezelf daarin, is het ook heel geschikt als je al veel ervaring hebt 
met bijvoorbeeld yoga, pilates, judo, shiatsu of hapkido. Maar je zult ook merken 
dat hardlopen, fitnessen of doodgewoon in een rij wachten je makkelijker 
afgaat als je leert om met Qi Gong de energie beter te laten stromen. 
 
Door wie 
Ik ben Judith Oldenburg. In 2017 ben ik begonnen met Qi Gong bij Qi Gong 
Oirschot. De eerste lessen had ik geen flauw idee wat ik aan het doen was, maar 
al snel merkte ik dat ik mijn energie kon voelen, pijntjes in rug en gewrichten 
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werden aanzienlijk minder en ik voelde me zowel fysiek 
als mentaal sterker. 
Sinds december 2021 ben ik assistent instructor in deze 
vorm van Qi Gong. Ik ontwikkel mij nog steeds verder, 
maar kan en wil nu ook mensen meenemen in de basis 
van Qi Gong. 
In 2018 ben ik in Riethoven komen wonen en ik ben blij 
dat ik iets waar ik zelf zoveel aan heb in mijn dagelijks 
leven in mijn eigen dorp kan doorgeven aan de mensen 
om mij heen. 
 
Van harte welkom! 
Voorlopig start ik op woensdagavond van 19.00-20.00 uur. 
Kijk voor meer informatie of andere tijden op www.qigongriethoven.nl.  
Of mail: info@qigongriethoven.nl.

Beste mensen, 

Graag wil ik een bijdrage leveren voor kinderen uit de Oekraïne.
 
Jullie zijn al goed op weg met de vluchtelingen: geweldig!
Ik heb verschillende werken van me hangen in de Rietstek in ons dorp 
Riethoven. Ik zorg voor een overzicht van deze werken die op facebook en  
Instagram komen te staan. 
Ook kunt U komen kijken tijden de opening van de Rietstek en na tel. afspraak 
(040-2029504 ) met mij voor uitleg en prijzen.
 

Ik wil GEEN opbrengst voor mezelf maar alleen voor degene die daar 
goed gebruik van kan maken 
als een kleine druppel van 
troost en aandacht.

 
Ik hoop dat er aandacht aan wordt 
gegeven in ons dorp en vrienden die 
daar gebruik van willen maken. 
 
vriendelijke groeten 
Maria Hamer (mgahamer@planet.nl)
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Onder d’n beuk wordt verteld 
 
Dat   de relingen die gestolen zijn van de voetgangersbrug 

bij het Polvokamp met grof geweld van de 
bevestigingen zijn afgetrokken. 

Dat   we hopen dat de vervangende houten relingen beter 
tegen vandalisme zijn bestand. 

Dat  de foto winactie van MeerRiethoven geen 1 april bleek te zijn. 
Dat  zelfs een van de winnaars van die gedachte overtuigd was. 
Dat   het Brabants Studentengilde, die een meeting op het Polvokamp hadden, 

voor de Riethovense ouderen een kienmiddag hadden georganiseerd waar 
helaas niemand was verschenen. 

Dat   het voor hen misschien duidelijk moet worden dat Facebook niet het ideale 
middel is om ouderen te bereiken. 

Dat   op het einde van het jaar de fietspad langs de Broekhovenseweg voorzien 
gaat worden van goede verlichting. 

Dat   wij hopen dat ook het mooie fietspad van de Veldhovensedijk naar Heers in 
Veldhoven voorzien gaat worden van verlichting. 

Dat   nu de meeste activiteiten weer opgestart zijn, we hopelijk  ook weer meer 
‘beukjes” te horen krijgen. 

Foto: Eindhovens Dagblad
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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 11 april 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.

Redactieraad Houwmouw
Leden: Huub Bogaars, De Hasselt 10, tel. nr. 040 - 204 77 97
 Ger Cremers, Gerststraat 27, tel. nr. 040 - 207 05 41
 Annie Hoeks, Boekweitstraat 22 tel. nr. 040 - 201 96 62
 Arno v.d. Putten, Willibrordusstraat 22 tel. nr. 040 - 204 73 31
Verzorging layout: Nicolle Verdonk   nicolle@kpnmail.nl

Inleverdata kopij Houwmouw 
9 mei, 13 juni, 8 augustus, 12 september



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
 Maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 u.
 Parochiecentrum Hof 16, 5571 CC Bergeijk
 E-mail: parochie-bergeijk@hetnet.nl 
 website: www.parochie-bergeijk.nl


