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Hofstek gesloten
Tour door ons skön dorp
Kiosbrunch
Kaart verkoop Senioren dag op 5 oktober 2022
Kattendans
Opgeven voor EMA-reis: Terug in de Tijd
Bootreis, aanbod EMA
De Spannendste tijdreis
Jaarvergadering
Aansluitend voorlichting over fraude met
bankpasjes: hoe te voorkomen dat we er toch
intrappen?
Keezen

Rietstek
Brouwersweide
Molenstraat 26
Strookje bij
Mieke inleveren
Vertrek Kerk
Riethoven
Hofstek

Hofstek

Rikken en Jokeren

Hofstek

Verkeersles “Het nieuwe fietsen”

Hofstek

Filmavond

Rietstek

Aanvulling en correctie Nieuwsbrief September:
Gewijzigde tijd Jeu de Boules:
Jeu de Boules:
Jeu de Boules gaat ook weer starten. Inmiddels zijn er weer een aantal leden die dit
samen weer willen oppakken op maandag middag vanaf 15.30 uur. Kom ook eens
kijken en doe mee!
Rabo Clubactie
De Rabo club actie gaat ook weer van start. Stemmen kan van maandag 5 september toe
en met 27 september. Stem op ons “KBO Riethoven”. Wij kunnen in deze dure tijd uw
steun goed gebruiken. Laat uw stem niet verloren gaan.
Al vast bedankt voor uw stem op ons!
De Zoete Inval
De eerste Zoete inval is niet op 2 oktober maar op 9 oktober. De correcte datums vindt U
dan in de nieuwsbrief van Oktober.
Geniet van het mooie najaarsweer en neem deel aan onze activiteiten. Laten we er samen
maar actieve en gezellige dagen van maken.

Het zomerprogramma loopt nog tot en met 4 september. Elke dag zijn er nog
verschillende activiteiten. Doe mee en geniet ervan anders moet je weer wachten tot de
volgende zomer om een nieuwe kans te maken. In de Hofstek wordt nieuwe
vloerbedekking gelegd vandaar dat die gesloten is tot 19 september. We zijn benieuwd.
De buiten activiteiten lopen gewoon door. Dus wandelen en fietsen kan nog wel samen
in deze periode. Samen eten in september komt te vervallen. Jammer maar begin
oktober gaan we weer lekker samen smikkelen. De lessen Ontspannen bewegen op 9
en 16 september worden door Ira gegeven in de Rietstek. Ook willen we Seniorendag
in de Kattendans onder uw aandacht brengen. Deze is op 5 oktober. Kaartverkoop op
14 september van 10.00 – 12.00 uur bij Toon van Bakel ( zie bijgaande folder). Laten we
het samen gezellig maken door deel te nemen aan activiteiten en te genieten van de
laatste week van het Zomeraanbod. De zomer is reeds een behoorlijk eind opgeschoten
maar ook het najaar kan een mooie tijd zijn om samen dingen te ondernemen. Ja
gezellig, doe mee!
Zomer Programma
Alweer de laatste loodjes van een leuk en interessant programma. We sluiten af met de
Kioskbrunch. U doet toch ook allemaal mee. Vergeet je niet op te geven.
Een woord van dank aan alle vrijwilligers die intensief gezorgd hebben dat alle zomer
activiteiten goed liepen. Jullie zijn TOP! Zonder jullie zijn we nergens in Riethoven!
Koffie Moment Dorpsondersteuner
Elke eerste donderdag van de maand (1 september en 6 oktober) houdt de
Dorps-ondersteuner een Koffie Moment waar eenieder welkom is om even te komen bij
praten. We beginnen om 10.30 en eindigen rond 12.00 uur in de Rietstek
Reis EMA: Terug in de Tijd….
Tot 14 september kunt U zich opgeven voor de EMA-reis “terug in de tijd…”door
inlevering van het opgavestrookje bij Mieke van Overveld. De reiskosten hiervoor
overmaken op rekening NL77 RABO 0143804758 KBO Riethoven. De reis staat gepland
op 18 oktober. Zie folder.
De Ontmoeting
Iedere dinsdagmorgen na 19 september van 10.00 tot 12.00 uur kunt U in de Hofstek
terecht voor de Ontmoeting. Wij proberen dan samen met de bezoekers bezig te zijn
met het maken van leuke dingen. Natuurlijk kan men ook gewoon een bakje koffie
komen drinken of zomaar een beetje bij komen kletsen. Wij zouden het leuk vinden als
jullie ook eens komen kijken om mee te doen of gewoon een lekker kopje koffie te
komen drinken. Jullie zijn van harte welkom. Lea, Zus en Mieke.
Jaarvergadering KBO Riethoven:
Op dinsdag 20 september om 13.30 uur houden wij onze jaarvergadering. Wilt U weten
hoe we het afgelopen jaar gedraaid hebben is het zeker belangrijk dat U aanwezig bent.
Samen kijken we terug en zoals altijd een beetje vooruit zodat U goed op de hoogte
bent wat we zoal gedaan hebben en gaan doen. Als tweede deel van het programma zal
iemand van de Rabobank ons bijpraten over veilig bankieren hetgeen zeker leerzaam is
in deze tijd van veel Cyber Criminaliteit. Regelmatig krijgen we de vraag iets te doen wat
we zeker niet moeten doen om te zorgen dat ons geld van ons blijft. Laten we samen
zorgen dat bankieren veilig blijft! Natuurlijk is er koffie met iets lekkers voor alle
deelnemers. Tot de 20ste!

Koersbal
Elke dinsdagochtend spelen we Koersbal in de Rietstek. Een heel leuk spel om samen te
spelen. Misschien kunt U ook eens mee komen doen? We beginnen om 10.00 uur. U
bent van harte welkom en breng gerust uw vrienden mee!
Jeu de Boules:
Jeu de Boules gaat ook weer starten. Inmiddels zijn er weer een aantal leden die dit
samen weer willen oppakken op maandag morgen vanaf 10.00 uur. Kom ook eens kijken
en doe mee!
Zoete Inval:
Door dat de Hofstek gesloten is kan de volgende Zoete Inval pas weer in oktober en
staat nu gepland op zondag 2 oktober. Kom ook eens lekker kletsen of zomaar een
lekker bakje koffiedrinken, ja gezellig. We beginnen op om 14.00 uur. Een advocaatje
mag natuurlijk ook en daar kan dan ook nog slagroom op! De volgende Zoete Inval zijn
op 16 oktober. U komt toch ook?
Samen Keezen:
Op dinsdag 27 sept houden wij weer onze tweemaandelijkse Keezenmiddag 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! In het najaar willen we het keezen maandelijks gaan spelen. Hopelijk komen
jullie dan ook allemaal.
Samen Rikken en Jokeren:
Op dinsdag 27 september om 19.00 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. Wie had ook weer
wat moeten spelen….? Aanvangstijd 19.00 uur in de Hofstek!
Verkeersles: Het nieuwe Fietsen
Op woensdag 28 september om 10.00 uur kunnen we ook weer alle nieuwe zaken leren
over het verkeer en het nieuwe fietsen in het verkeer. Belangrijk om hieraan mee te
doen om het veilig deelnemen aan het verkeer op een hoger plan te brengen. U komt
toch ook? U bent allen welkom in de Rietstek.
Filmavond:
OP vrijdag 30 september houden we alweer onze tweede filmavond. We beginnen om
20.00 uur in de Rietstek. Kom ook eens kijken. Het wordt beslist een leuke filmavond.
Zo dat was het weer voor deze maand. Hopelijk treffen wij velen van U bij een van onze
activiteiten en kunnen we er samen een super tijd van maken. Voor we het weten is de
zomer weer voorbij en doet het najaar zijn intrede met het vroeger donker zijn en
langere avonden. Genieten dus zolang het kan is een goed motto. Wij wensen U fijne
dagen en een mooie nazomer. Laten we maar samen genieten van alles wat zo al
voorbijkomt!
Blijf gezond!
KBO Riethoven
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De Zoete Inval

Hofstek

Seniorendag in Bergeijk: met medewerking van
Leo Bisschops en Juul Keeris (zie folder)
Samen Eten

De
Kattendans

“Het levenstestament: Wat is goed om te
regelen?” Lezing door Jan Tops (notaris)
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Najaarsfietstocht
Opgeven voor 6 okt.
De zoete Inval
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Dagreis EMA: Terug in de tijd
Opgeven voor 14 september
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Oplossing Puzzel juli/augustus

Oplossing: HITTEGOLF

Puzzel juli en augustus
Horizontaal: 1 reeks; gast; draad - 2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf - 3 droog; riv. in
Rusland; aansteekkoord; scheepsvloer - 4 wolplukje; op die plaats; al - 5 spraakorgaan;
seconde; onderdanigheid - 6 als onder (afk.); oevergewas; verheven stand; riv. in Spanje 7 onverschrokkenheid; slot; vis - 8 met name (afk.); gouden tientje (afk.); schoeisel;
soortelijk gewicht (afk.); Europeaan - 9 vlaktemaat; vangwerktuig; koppel; wandversiering

- 10 deel v.e. boom; schootcomputer; herkauwer - 11 zwaardwalvis; maand; heilige; een
zekere - 12 pausennaam; autopech; draaikolk; lidwoord.
Verticaal: 1 sluis; kerklied; koraaleiland - 2 nobel; destijds; zonderling - 3 ontvangstbewijs;
grond om boerderij; tropische hagedis - 4 in memoriam (afk.); grens; mep - 5 roem;
loodrecht; schaapkameel - 6 natie; vulkaan op Sicilië; pl. in Limburg - 7 eirond; eerste mens;
metaal - 8 bevel; klimwerktuig; houding - 9 ik; serie; vrouwelijk dier - 10 soort; Italiaans
ovengerecht - 11 bewijsstuk; binnenste van beenderen; kerkgebruik - 12 cowboyfeest;
wapen; bijwoord - 13 en omstreken (afk.); man van adel; houding - 14 nihil; werpspel;
sprookjesfiguur.

