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Zo. 4 dec.
De Zoete Inval
Hofstek
14.00 u.
Do. 8 dec.
Koffie moment Dorpsondersteuner
Rietstek
10.30 u.
Di. 13 dec,
Kienen
Hofstek
13.30 u.
Do. 15 dec
Kerstviering
Kerk
10.30 u.
12.00 u.
Kerstlunch
De Sleutel
Vr. 16 dec
Filmavond
Rietstek
20.30 u.
Intouchable
Zo. 18 dec.
De Zoete Inval
Hofstek
14.00 u.
Di. 20 dec.
Keezen
Hofstek
13.30 u.
Di 27 dec.
Rikken en Jokeren
Hofstek
19.00 u.
Het jaar is al weer bijna voorbij. Wat vliegt de tijd. De laatste loodjes wegen het zwaarst…,
maar niet bij ons. Bij ons is het altijd gezellig ook in deze donkere dagen voor het nieuwe
jaar. Kom ook eens gezellig een kopje koffie drinken of gezellig mee doen met de vele
activiteiten. Samen terug kijken op een bewogen jaar. Samen lachen maar ook voor een
aantal samen verdriet verwerken is belangrijk. Dat kan je trouwens veel beter samen doen
dan in je eentje. Corona lijkt een beetje onder controle en bij het schrijven van dit bericht
nemen het aantal besmettingen gelukkig al weer af. Onze gedachten zijn bij de mensen die
het moeilijk hebben in deze tijd, bij de mensen in Oekraïne dat door de oorlog geteisterd
wordt. Bij de velen die huis en haard hebben moeten verlaten door oorlog en geweld en bij
diegenen die vandaag de dag het moeilijk hebben de touwtjes aan elkaar te knopen. Laten
we samen genieten van alles wat december ons te bieden heeft en leuke dingen
ondernemen.
Jeu de Boules
Een enthousiast clubje speelt op maandagmiddag om 14.30 uur weer jeu de boules bij
de Hofstek. Een leuk spel om samen bezig te zijn. Kom gerust langs om ook eens mee te
spelen. We spelen elke maandagmiddag.
Samen Eten brengt mensen bij elkaar:
In december hebben we geen Samen Eten omdat we dan de Kerstviering hebben. De
eerstvolgende Samen Eten is dus op 4 Januari 2023! Opgeven kan dan tot 2 januari!
Zoete Inval:
De volgende Zoete Inval Zoete Inval is op zondag 4 december. 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 is op 18 december. U komt toch ook?

Koffie Moment Dorpsondersteuner
Elke eerste donderdag van de maand, dus 8 december, 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
Samen Kienen:
In december kunt U ook weer samen kienen met ons. U bent welkom op dinsdag 13
december 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?
Kerstviering
Op donderdag 15 december willen wij samen met onze leden onze Kerst vieren.
Belangrijk is dat we gezamenlijk genieten van een mooie dag met gezellig samen eten. We
beginnen om 10.30 uur met een Misviering in de Kerk. Voor de Kerkgangers worden er
plaatsen gereserveerd in de Sleutel. In verband met de catering is opgeven verplicht.
Opgeven kan door inleveren van uw ingevuld opgave formulier voor of op Woensdag 7
december om 13.30 uur in de Hofstek. De kosten bedragen € 17,50 per persoon inclusief
twee consumptiebonnen. Bij opgave te voldoen. De betaling maakt uw opgave definitief!
EEN GEZELLIGE AVOND UIT IN RIETHOVEN!
Dat kan: eerst samen naar een leuke film en daarna gezellig napraten aan de bar met
een drankje. En natuurlijk is er popcorn! Maandelijks organiseert een enthousiaste
filmwerkgroep, genaamd de ‘Popcornclub’, een filmavond in de Rietstek met daarna een
gezellig samenzijn. Voor een leuke avond hoef je niet meer het dorp uit!
De eerstvolgende gelegenheid is op 16 december: 20:30 Intouchable
Een ontroerende en tegelijk ook komische film over een bijzondere relatie tussen een
zwaar gehandicapte miljonair en een straatjongen. Miljonair Philippe is aan een rolstoel
gekluisterd. In hartje Parijs woont hij in een kast van een huis. Driss woont daar ver
vandaan, in een van de grimmige voorsteden. Verdient de jonge Senegalees zijn geld
niet met schimmige zaakjes, dan trekt hij wel een uitkering. Maar wie bijstand wil, moet
solliciteren. Plotseling zit Driss met een echte baan opgescheept, als persoonlijke
verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet hij Philippes stijve huishouden
binnen de kortste keren op zijn kop. Maar ook Driss leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
Een mooie film voor de decembermaand!
Filmavonden
Het aanbod zal variëren voor jong en oud. En omdat smaken verschillen worden er ook
verschillende soorten films uitgekozen. Kijk elke maand in de online agenda van Meer
Riethoven en in de Houwmouw welke film op het programma staat. Hierbij een
vooruitblik voor de komende maand. 6 januari: 20.30 James Bond, No time to die
De laatste James Bond film!
James Bond leidt een rustig bestaan op Jamaica. Dit wordt abrupt onderbroken wanneer
zijn oude vriend en CIA-agent Felix Leiter zijn hulp nodig heeft om een ontvoerde
wetenschapper te bevrijden. Met Daniel Craig als James Bond.
Een goede film voor een gezellige avond in het nieuwe jaar.
Keezenmiddag:
Op dinsdag 20 december houden wij weer onze maandelijkse 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 uur. Leuk als U
ook mee doet!

Samen Rikken en Jokeren:
Op dinsdag 27 december 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!
Tablet Café:
Tablet café is ook weer begonnen. U kunt elke maandag terecht met uw vragen bij het
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.
Aqua-vitaal:
Op dit moment zijn er nog plaatsen beschikbaar in onze groepen Aqua-Vitaal bij
Albatros in Eersel. Bewegen in water is heel erg goed voor oudere mensen en helpt ze
langer fit te blijven. De lessen worden gegeven op de dinsdag in verschillende tijden.
9.00-9.45 uur, 9.45-10.30 uur, 10.30-11.15 uur en 14.30-15.15 uur. De kosten bedragen
€ 22.00 per maand. Als u een proefles wilt komen doen bent u van harte welkom, graag
even vooraf een mail of telefoontje naar het zwembad. Telefoon 0497513000.
Mailadres: albatros@optisport.nl Hopelijk zien we u snel.
Zorg verzekering:
Zie ook onderstaand informatie over de Collective KBO Brabant zorgverzekering.
Zo dat was het weer voor deze keer. Geniet van het najaar en maak er een mooie en
warme tijd van. Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Jaaruiteinde voor jezelf en voor
diegenen die je dierbaar zijn. Ben voorzichtig met vuurwerk maar geniet van de warmte
en de liefde om je heen.
Blijf gezond!
KBO Riethoven
Di. 3 jan
13.30 u.
Wo. 4 jan.
18.00 u.
Vrij. 6 jan.
20.30 u.
Zo. 8 jan.
14.00 u.
Di. 10 jan.
13.30 u.
Di. 10 jan.
13.30 u.
Di. 17 jan.
19.30 uur
17- 22 jan.
10.00 –
17.00 u.

JANUARI 2023
Nieuwjaarsreceptie

Hofstek

Samen Eten

Hofstek

Filmavond: James Bond, No Time to die

Rietstek

De Zoete Inval

Hofstek

Kienen

Hofstek

Samen foto’s maken

Rietstek

Bijenteelt door de eeuwen heen.
Informatie door Matty Timmermans
Senior Expo

Hofstek
Koningshof

Zo. 22 jan.
De Zoete Inval
Hofstek
14.00 u.
Di. 24 jan.
Keezen
Hofstek
13.30 u.
Di 31 jan.
Rikken en Jokeren
Hofstek
19.00 u.
Wijziging zorgverzekeringen 2023
Ieder jaar worden er vanuit de overheid veranderingen aangebracht in de
zorgverzekering. Hieronder de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.
Na 12 november alle premiestijgingen bekend Op dit moment van schrijven heeft
slechts één zorgverzekeraar de premie van de basisverzekering bekend gemaakt en dat
is zorgverzekeraar DSW. Zij zijn ieder jaar de eerste en de premiestijging van € 9,75 per
maand, die zij in september al publiceerden, geeft een indicatie voor premiestijging van
de andere zorgverzekeraars. Uiterlijk 12 november moet de polis van uw huidige
verzekeraar met de nieuwe tarieven in uw mailbox komen of op uw deurmat vallen.
De wijzigingen op een rij
1. Houd rekening met een premiestijging van € 120,- per jaar. De zorgtoeslag voor
mensen met een laag inkomen neemt ook toe.
2. Zorgverzekeraars mogen werkgevers- en ledencollectiviteiten geen premiekorting
meer geven op de basisverzekering. Op de aanvullende verzekeringen mag nog wel
korting gegeven worden. Ook mogen in de aanvullende verzekeringen extra voordelen,
zoals teruggave van de jaarlijkse contributie van een vereniging, afgesproken worden.
3. Het eigen risico (voor zorg uit de basisverzekering) blijft hetzelfde in 2023: € 385,4. In de basiszorgverzekering zijn de volgende wijzigingen aangebracht. De vergoeding
van hoge dosering vitamine D komt te vervallen. De zorg als gevolg van langdurige
klachten bij herstel van het coronavirus wordt verlengd. Er gaat kritischer gekeken
worden naar welke zorg zinnig is en welke niet.
Uw contributie vergoed bij aanvullende verzekering VGZ of CZ Bent u via de collectiviteit
van KBO-Brabant verzekerd bij een van de partnerorganisaties van KBO-Brabant: VGZ,
CZ of Zilveren Kruis? Zij geven een korting op de aanvullende verzekering. VGZ en CZ
vergoeden bovendien jaarlijks het lidmaatschap van onze vereniging als u een
aanvullende verzekering via KBO-Brabant afsluit. Op de website van KBO-Brabant staat
hoe u die teruggave kunt regelen (https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/). U hebt in
ieder geval nodig: uw KBO-lidmaatschapsnummer (staat op uw ledenpas) en uw
klantnummer bij VGZ of CZ. Bent u niet bij een van deze twee verzekerd en was u toch al
van plan om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Denk dan eens aan een
van deze twee!
Helpdesk actief vanaf maandag 14 november
Wilt u meer informatie over de voordelen van de (collectieve) zorgverzekeringen bij
VGZ, CZ of Zilveren Kruis via onze koepelorganisatie KBO-Brabant? Bel met de helpdesk
zorgverzekeringen op 073 – 303 64 49 tussen 9.00 – 12.00 uur. Vanaf 14 november is
deze helpdesk actief.

Of het voordelig uitpakt als U overstapt moet U zelf even berekenen. Het is niet altijd
voordelig om van het aanbod Van KBO Brabant gebruik te maken. Het hangt geheel af
van welke collectiviteit U gebruik maakt. Sommige grote werkgevers hebben een
hoger kortingspercentage voor de aanvullende verzekering.
Oplossing puzzel November: BLADBLAZER

Puzzel December 2022:
Horizontaal: 1 riv. in Frankrijk; inheemse kraai; bergspleet - 2 verdikte huid; smakelijk;
zwaardwalvis - 3 dakbedekking; Ierland; bereide dierenhuid; ontastbare stof - 4 dood
dier; bagger; adellijk persoon - 5 ongevuld; grote papegaai; draagdoek - 6 Europees
Kampioenschap; rustteken; voorwerp; pl. in Limburg - 7 een weinig; riv. in Frankrijk;
voldoende - 8 nummer; postscriptum; dwergplaneet; editie; pl. in Flevoland - 9 op de
wijze van; op alle plaatsen; licht dronken; dof - 10 deel v.e. geweer; hoge grassoort;
revanche - 11 ingeving; bloeimaand; snijwond; Engels bier - 12 zo-even; via; gauw; dit is.
Verticaal: 1 opstootje; gering; vrouwtjesaap - 2 mannelijk persoon; eikschiller; bergplaats
- 3 brandstof; Balt; verfplank - 4 Nieuwe Testament; Europese taal; broer van Kaïn 5 Bijbelse priester; snelle gang; Zuid-Amerikaans lastdier - 6 boomvrucht; spoorstaaf;
voorteken - 7 welpenleidster; benzineblik; jong varken - 8 peuter; grens; opgooi 9 barenspijn; loterijspel; op een keer - 10 schreeuw; gapen - 11 Engelse edelman;
watervogel; deel v.e. trap - 12 toetsinstrument; katachtig roofdier; reeds - 13 in orde;
brede laan met bomen; deel v.e. platenspeler - 14 stadium; vrees; afgeronde steen.

