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Hallo beste mensen, 
 
Nee, de mooie zomer was nog niet voorbij! Wat hebben we prachtige, 
echte zomerdagen gehad, de 3e week in september. Een cadeautje van 
Moeder Natuur! 
De dagreis naar Thorn en omstreken was geweldig leuk, gezellig en 
interessant. Het weer werkte ook mee: geen regen. Het reisverslag en 
de foto’s (’n deel ervan, ik had er zo’n honderd genomen, da’s een 
beetje veel…) zijn  door Peter Vogels, onze webmaster, al op ons web 
geplaatst. U kunt het dus allemaal bekijken. Weer even nagenieten van 
zo’n heerlijke dag. Zie: www.kbo-beekendonk.nl 
De Filmcyclus is inmiddels ook weer van start gegaan. 
Verder hoop ik, dat de liefhebbers van de stem van Lenny Kuhr op tijd 
waren om een kaartje te bemachtigen voor de Nationale Ouderendag 
op 3 oktober a.s. Het zal vast en zeker een mooie middag worden! 
De laatste Muziektuin-concerten zijn voorbij: daar moeten we weer een 
tijdje op wachten. Maar een wandeling door de tuin zónder muziek, is 
óók de moeite waard… 
Rest mij, om iedereen een mooie en fijne oktobermaand toe te wensen. 
  
       Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof. 

 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
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Agenda voor oktober 2018 

Alle activiteiten worden gehouden in het Ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk, tenzij anders is aangegeven. 
 

dinsdag Yoga 09.15-10.15 uur  

 Yoga op de stoel 10.30-11.30 uur  

 Seniorenkoor 13.30-15.30  uur bij v.d. Burgt 

woensdag Fitness 11.00-12.00 uur Sportcentrum 

 
Kaarten en Rummikub 
10-24 oktober 
 
 

14.00-16.00 uur  

 Biljarten 13.00-17.00 uur  

donderdag Yoga 10.45-11.45 uur  

 Yoga 12.00-13.00 uur  

 Gymclub 55+ 15.30-16.30 uur Sporthal 

 Samen fietsen Vertrek 9.30 uur Heuvelplein 

vrijdag Dansen 't Buitenbeentje 09.30-11.00 uur  

 Fitness 11.00-12.00 uur Sportcentrum 
 

Contactpersonen: 

Gymclub 55+ C. Vermeulen tel. 450124 

Kaarten / Rummikub P. van Oosterwijk tel. 464063 

Seniorenkoor P. Hamelijnck tel. 462081 

Yoga / Yoga op de stoel R. Donkers tel. 0620932434  

Volksdansen ’t Buitenbeentje N. Maas tel. 462064 

Biljarten J. Kerkhof     tel. 462073. 

Samen fietsen S. van Duijnhoven tel. 468675 
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Lidmaatschap 
Opgave nieuwe leden en adreswijzigingen bij de secretaris. 
De contributie voor 2018 bedraagt € 21,10. 
Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie € 10,55. 
IBAN: NL 92 RABO 0112 0961 58 t.n.v. KBO Beek en Donk. 
Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vóór 1 december 2018 bij de 
secretaris: Kerkstraat 56, 5741 GL Beek en Donk. 
E.-mail: secr.kbobd@gmail.com  
Onze website vindt u op: www.kbo-beekendonk.nl 
 

Vooruitblik 
8 oktober  Eerste lezing Kunstgeschiedenis Lieshout:  
  Damien Hirst 1965-  
15 oktober   Marcienne  
16 oktober          Film 2 DEUX JOURS, UNE NUIT (Blz. 7) 
18 oktober         Kunstlezing Beek en Donk  

        'Zwelgen in schoonheid' (Blz. 8) 
23 oktober  Thema: In gesprek over het levenseinde (Blz. 4) 
25 oktober  Excursie: Viskwekerij (Blz. 10) 
27 oktober         Toneel: Rot op met die geraniums  
30 oktober         Themamiddag: Brandveilig wonen (Blz. 11) 
6 november Film 3 BRAM FISCHER  
27 november Film 4 A SEPASRATION  
30 november Toneel: Laatste dagen (Blz. 7) 
20 december Kerstviering 
 

Overleden 
28 augustus  Mevrouw Helena Frunt - Strous,   

Koppelstraat 27, 101 jaar. 
 
'Waarom zou ik niet meer in jullie gedachten zijn, alleen 
omdat ik niet meer in jullie gezichtsveld ben? Ik bevind mij 
slechts aan de andere kant van het pad.' 

Charles Péguy  

mailto:secr.kbobd@gmail.com
http://www.kbo-beekendonk.nl/
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Creatiefclub  
Helaas hebben wij moeten besluiten om de maandelijkse creatieve 
middag vanaf oktober te beëindigen. Er is te weinig interesse om nieuwe 

activiteiten te ontplooien en er zijn 
geen nieuwe kartrekkers.  
Graag bedanken wij alle deelnemers, 
die jarenlang aan deze middagen 
hebben deelgenomen. 
Op maandag 1 oktober houden we als 
afscheid een laatste samenkomst met 
een kopje koffie om 11.00 uur. 

Waar? In het Parkpaviljoen; Parklaan 3, 5741 EZ Beek en Donk. 
Zus van den Eijnde en Maria Kuijpers 
 

Themamiddag 
ViERBINDEN educatie 
‘In gesprek over het levenseinde’ 
Praten over het levenseinde; veel mensen vinden het eng. Toch is het 
wel verstandig om dat af en toe te doen, al was het maar omdat mensen 
die praten over hun levenseinde minder bang zijn om te sterven en ook 
rustiger doodgaan. Daarom biedt KBO-Beek en Donk in samenwerking 
met ViERBINDEN en het Kruiswerk een lezing over dit onderwerp aan. 
Maatschappelijke discussie 
De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, staat bijna 
helemaal in het teken van euthanasie. Maar weet u dat euthanasie in 
maar 4% van de sterfgevallen de doodsoorzaak is? Over het onderwerp 
levenseinde is zoveel meer te weten dan dat alleen dat wat er 
regelmatig in de publiciteit komt. 
Op een laagdrempelige manier komen de volgende onderwerpen in 
vogelvlucht aan bod: 

• Het gewone sterven 
• Medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden 

(zoals niet behandelen/stoppen) 
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• Palliatieve sedatie 
• Euthanasie en hulp bij zelfdoding 
• Waarom is het belangrijk om te praten over uw eigen doodgaan? 
• Vastleggen wat u wel en niet wilt (status levenstestament) 
• Uitvaart en afscheid nemen  

Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om over 
deze zaken goed geïnformeerd te zijn, geeft rust. Daarom biedt KBO – 
Beek en Donk deze interactieve lezing aan voor leden en niet-leden. 
 
Wanneer? 
Datum: dinsdag 23 oktober 
Tijd:  14.00 – 16.00 uur 
Waar? 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk 
Otterweg 29 
De toegang is gratis, maar i.v.m. de organisatie graag aanmelden voor 
21 oktober bij: 
M.C. van der Heijden-Thijssens Tel.. 0492 464712 
m.c.van.der.heijden.thijssens@gmail.com  
 

KBO Beek en Donk heeft iets nieuws.  
De Beek en Donkse KBO heeft een nieuw initiatief. In navolging van 
diverse KBO’S in de regio gaat Beek en Donk proberen een zogenaamde 

'inloop' op te zetten, waarbij KBO-leden terecht kunnen 
met diverse vragen en ondersteuning. Ook willen wij u 
graag digitaal ondersteunen. U heeft bijvoorbeeld een 
mobiele telefoon waarmee u foto’s kunt maken, maar 
u weet niet hoe u deze moet doorsturen. Of u zou graag 
whatsappen of skypen, maar weet niet hoe dit gaat, of 
u bent vastgelopen op de I-pad en u kunt even niet 
verder.  

Bij wie moet u zijn om huishoudelijke hulp aan te vragen?  
Wat kan Vierbinden voor u doen en hoe zit het met taxivervoer etc. In 
een groot aantal gevallen kunt u via 'De Inloop' hier antwoord op 

mailto:m.c.van.der.heijden.thijssens@gmail.com
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krijgen. U kunt gewoon binnenlopen, voor een gezellig praatje, een 
kopje koffie drinken en uw vraag aan het KBO-team voorleggen die u in 
elk geval in een aantal gevallen de juiste weg 
kunnen wijzen. De eerste inloopochtend  is op 
maandag 8 oktober van 10.00 tot 12.00 uur en 
verder elke tweede en vierde maandag van de 
maand. Het team zit voor u klaar in het 
Ontmoetings-Centrum om u wegwijs te maken. 
Kom eens gezellig langs, er zijn geen kosten aan 
verbonden.   
  

maandag 8 oktober maandag 22 oktober 

maandag 12 november maandag 26 november 

maandag 10 december maandag 25 december 

maandag 7 januari maandag 21 januari 

 
Nieuw: Licht klassiek op zondagmiddag 21 Oktober. 
Klarinettrio 'El Viento' 
Op zondag 21 oktober a.s. organiseert seniorenvereniging KBO Beek en 
Donk in samenwerking met de activiteiten- commissie  
'BurchtRegtOever'  in een ontspannen sfeer een licht klassiek 
zondagmiddag optreden.  Deze middag wordt verzorgd door klarinet 
trio 'El Viento' en is voor iedereen gratis toegankelijk. Vanaf 14 uur bent 

u van harte welkom in Gasterij 'De 
Regt' aan de Otterweg. 
El Viento heeft de muziek van Mozart, 
Wranitsky, Haendel, Dusek, 
Grieg, Mac Dowell en Cesar Franck op 
hun repertoire staan. Het trio bestaat 
uit Toon van Zutven en Jos de Wit 
(klarinet) en Berry van de Laar 
(basklarinet). 
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Filmcyclus 2018 
De werkgroep educatie van ViERBINDEN en de vier gezamenlijke 
Seniorenverenigingen van Laarbeek, organiseren dit jaar voor de 11e 
keer een filmcyclus. Het thema van deze reeks is: 'Duivelse dilemma’s, 
morele waarden en keuzes'. 
De middag, inclusief nabespreking, duurt tot ongeveer 17.00 uur. Als u 
alleen aanwezig bent bij de inleiding, film, pauze met koffie/thee, duurt 
de middag tot ongeveer 16.15 uur. 
 
Film 2 DEUX JOURS, UNE NUIT   
Gebr. Jean-Pierre en Luc Dardenne, 2014 (92 min.) 
Dinsdag  16 oktober 2018 
Sandra is ontslagen. De voorman van de afdeling lijkt 
daarbij mensen te hebben gemanipuleerd. Een collega 
van Sandra weet het bij de directeur gedaan te krijgen 
dat er opnieuw gestemd, beslist mag worden. Sandra heeft slechts één 
weekend, twee dagen en een nacht, de tijd om haar collega’s op te 
zoeken en hun te vragen hun bonus van 1000 euro op te offeren, zodat 
zij haar baan kan behouden. Ze ervaart het als een vernederende 
bedeltocht en twijfelt voortdurend: of ze dit wel mag/moet doen, maar 
ook aan zichzelf. 
 
De filmvertoningen vinden steeds plaats in de grote zaal van het 
Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout en beginnen om 13.30 uur.  
Kaarten zijn te koop aan de kassa á € 7,-. 
 

Cultuurclub seizoen 2018-2019 
In 't Bedonkske van augustus stond over het programma  veel 
informatie. Hebt u deze gemist, dan kunt u kijken op onze website: 
www.kbo-beekendonk.nl onder 'activiteiten' en daarna 'cultuurclub'. 
Vrijdag 30 november   
Esther Scheldwacht & Kees Hulst:  
Laatste paar dagen 
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 26,50 betalen vóór 9 november. 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
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OVER EEN LEVEN DAT EINDIGT EN EEN LEVEN DAT BEGINT 

Ontroerend kleinood door twee sterke acteurs 

U zag wellicht zijn glansrol in de televisieserie Hendrik 
Groen, waar hij het titelpersonage prachtig vorm gaf. 
Acteur Kees Hulst heeft zo’n fijne, subtiele manier van 
droogkomisch acteren. Nu staat hij wederom met 
Esther Scheldwacht op het podium, zoals ze dat 
eerder deden in hun wonderschone hommage aan 
dichter Leo Vroman. Scheldwacht, geroemd om haar 
opgewekte toon waar verdriet doorheen schemert, 
schrijft een nieuwe dialoog over een plotseling opvlammende liefde 
tussen een stervende zonderling en een zorgende verpleegkundige. Hij 
ligt op de intensive care, zij wijkt niet meer van zijn zijde. Over een leven 
dat eindigt en een leven dat begint. Met veel oog voor kleine fijne 
gebaartjes. 

Opgeven met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bij 
Ingeborg Westerbeek, Rogier Monicxlaan 18, tel. 06-51054019, e-mail 
ingeborgwesterbeek@gmail.com. 
U kunt opgeven naar welke uitvoering u toe wilt, maar uiterlijk vóór de 
vermelde datum betalen op banknummer  
(IBAN) NL92 RABO 0112 0961 58 t.n.v. KBO Beek en Donk o.v.v. 
Cultuurclub en naam van de voorstelling.  
De bovenstaande prijs van de toegangskaart is inclusief 
besprekingskosten en (benzine)vergoeding voor de chauffeur.  
Wilt u eventueel ook rijden voor andere personen, die naar de 
voorstellingen gaan, dan zouden wij dat graag willen weten. Dit kunt u 
aangeven bij de aanmelding. We vertrekken gezamenlijk vanaf het 
Heuvelplein.  

 
1e Kunstlezing in Ontmoetingscentrum. 
We starten met een serie van 4 kunstlezingen, waarvan de eerste 
plaatsvindt op donderdag 18 oktober. De titel is 'Zwelgen in 
schoonheid'. De lezing wordt gegeven door Dhr. Ger Jacobs, 

mailto:ingeborgwesterbeek@gmail.com
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kunsthistoricus. Ger start met de opgravingen in Pompei die verborgen 
lagen onder de lavastromen na de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. 
Onder de Europese culturele elite, de adel en de hoge geestelijkheid, 
ontstond een ware verzamelwoede en een onderlinge strijd wie zijn 
paleis of kunstgalerij het mooiste ingericht had. Onder de naam 
'Neoclassisisme' ontstond een kunststroming, die zich als een inktvlek 
over Europa verspreidde. Rome groeide uit tot het Europese centrum 
van artistieke vernieuwing, waarvan heden ten dage de invloed nog 
merkbaar is.  
Na deze lezing volgen nog 3 lezingen en wel op 15 november, 17 januari 
en 14 februari. Voor meer info: zie onze website www.kbo-
beekendonk.nl 
 

De lezingen in het Ontmoetingscentrum beginnen om 14.00 uur en 
duren tot circa 16.00 uur. De kosten bedragen: Voor KBO-leden alle 4 de 
lezingen tezamen € 20,00. Voor niet-leden € 25,00. 
Losse lezingen, voor KBO-leden € 6,50 en voor niet-leden € 7,50 per 
lezing. De prijzen zijn inclusief een kopje koffie/thee. 
Aanmelden voor alle 4 de lezingen kan door bijgevoegd strookje in te 
vullen en inclusief betaling in gesloten enveloppe in te leveren bij 
Francien Vereijken, Kerkstraat  56  Beek en Donk.  
Aanmelden via e-mail: secr.kbobd@gmail.com. U dient bij opgave voor 
alle vier de lezingen gelijktijdig het verschuldigde bedrag te voldoen op 
Rek. nr. (IBAN) NL92RABO 0112 0961 58 t.n.v. KBO Beek en Donk onder 
vermelding van 'Kunstlezingen'. Voor deelname aan de losse sessies kan 
in de zaal contant afgerekend worden.   
……………………………………………………………………………………………………….. 
Inleverstrook.  
Meld zich aan voor kunstgeschiedenis: 
Naam…………………………………………………………………………………………………... 
 
Woonplaats …………………………………………………………………………………………. 
Telefoon nummer ……………………………………………………………………………….. 
Is wel/niet lid van de KBO. (doorhalen wat niet van toepassing is.)  

http://www.kbo-beekendonk.nl/
http://www.kbo-beekendonk.nl/
mailto:secr.kbobd@gmail.com
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Excursie Educatieve Viskwekerij de Stroom in Oirschot  
Altijd al een lelijke vis willen zien? 
We gaan op bezoek bij deze viskwekerij in Spoordonk/Oirschot. We 
worden ontvangen met koffie en iets lekkers, en kunnen dan een 
reportage bekijken van de opzet van het bedrijf. Daarna gaan we naar 
buiten, naar de viskwekerij, waar op duurzame wijze de Afrikaanse 
Meerval wordt gekweekt. We nemen ook een kijkje rondom het bedrijf: 
Jack van der Schoot is gecertificeerd agrarisch Erkend Natuurbeheerder 
en IVN watergids, en kan u alles over de natuur op en rond het bedrijf 
vertellen. O.a. over de Beerze (De Stroom). 
Jammer genoeg is het terrein niet rolstoelvriendelijk. 
 
De rondleiding is op donderdag 25 oktober om 14.00 uur en duurt 1 à 
1,5 uur. De kosten van deze excursie zijn € 12,- incl. vervoerskosten. 
We gaan met auto’s. We komen om 13.00 uur bij elkaar op het 
parkeerterrein bij het Ontmoetingscentrum (bij de appeltjes). 
  
Heeft u ook zin om met dit uitstapje mee te gaan, dan kunt u zich vóór 
20 oktober opgeven met het opgavestrookje plus € 12,- in een gesloten 
envelop, in de brievenbus van Anke de Wit, Schoolstraat 9. 
 
 
Ik wil meedoen met de excursie naar de viskwekerij en betaal € 12,- p.p. 
bij inlevering. 
 
Naam: -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adres: --------------------------------------------------------------------------------           
 
Tel. ----------------------  
 
o   Ik kom met de auto en kan …… mensen 
meenemen of 
o   Ik wil graag meerijden 
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Voorlichting Brandveilig Wonen: 30 oktober 13.30 uur. 
Graag nodigen wij u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst Brandveilig 
Wonen op dinsdag 30 oktober.  De bijeenkomst wordt georganiseerd 
door KBO Lieshout in samenwerking met Brandweer Brabant Zuidoost 
en vindt plaats in het Dorpshuis. Aanvang 13.30 uur. 
  
Wist u dat er jaarlijks zo’n 100.000 woningbranden zijn? Dat is een brand 
in 1 op iedere 76 woningen. Zes op de tien fatale woning-branden zijn 
veroorzaakt door menselijk handelen. De belangrijkste oorzaken? 
Defecte apparaten, roken in bed en koken. Wist u daarnaast dat 
zelfstandig wonende ouderen ‘n bijna drie keer zo grote kans op 
woningbrand hebben ten opzichte van de gemiddelde Nederlander en 
dat zij oververtegenwoordigd zijn in de brandslachtofferstatistieken? 
Redenen hiervan zijn dat ouderen minder mobiel zijn, minder goed 
horen en zien en langer thuis blijven wonen.  
Het goede nieuws is dat brand meestal 
goed te voorkomen is. Maar mocht er tóch 
een keer brand ontstaan, dan is het van 
levensbelang om brand snel te ontdekken 
en zo schade en leed te voorkomen. 
  
Wilt u weten hoe u het risico op brand in 
een woning kunt verkleinen? 
Brandweer Brabant- Zuidoost vertelt u er alles over en geeft u 
praktische tips waarmee u thuis zelf aan de slag kunt. Daarnaast wordt 
u in de gelegenheid gesteld om zelf vragen te stellen. 
  
In de bijeenkomst wordt door de brandweer op een interactieve manier 
voorlichting over brandveiligheid gegeven. Velen gingen u al voor. U 
leert hoe u de kans op brand kunt verkleinen. Thema’s die onder andere 
aan bod komen zijn: 'Hoe kan ik brand voorkomen?'  
'Hoe test ik mijn rookmelder?' En 'Hoe zorg ik dat ik veilig kan vluchten 
in het geval van brand?'  
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Leeskring 
Er is weer plaats voor nieuwe leden.  

We lezen 6 boeken per seizoen en bespreken die 
in een bijeenkomst bij een van de leden. 
Meer informatie: M.C. van der Heijden-Thijssens. 
Tel: 464712  
De volgende bijeenkomst is op 22 oktober. De 
maandagmorgengroep leest: 'De Dochter' 
geschreven door Jessica Durlacher. 
De maandagmiddaggroep leest 'De Gelukkige' 

geschreven door Mensje van Keulen. 
 

Martien Penninx benoemd tot Ere Lid van biljartclub 't 
Bedonkske. 
Op jaarvergadering van 5 september jl. werd Martien Penninx, 
aftredend en niet meer herkiesbaar bestuurslid, benoemd tot Ere 
Lid. Martien is een van de oprichters van 't Bedonkske op 1 januari 1998 
en is tot op heden nog steeds actief. Ook als biljarter. Echter gezien de 
leeftijd heeft hij begin dit jaar aangegeven te 
willen stoppen met de hem destijds 
toebedeelde gecombineerde bestuursfunctie 
t.w. secretaris/penningmeester. Hij is al die tijd 
zeer actief geweest en heeft zich met hart en 
ziel ingezet voor zijn cluppie. Met name het 
penningmeesterschap heeft hij altijd tot in de 
puntjes en verantwoord uitgevoerd. Ook als 
secretaris werd alles stipt genotuleerd en 
vastgelegd. 
Bij het punt bestuursverkiezing werd hij door voorzitter Joop Kerkhof in 
het zonnetje gezet en verrast  met de oorkonde, behorend bij het 
erelidmaatschap, alsmede een grote bos bloemen. 
Geheel overdonderd en enigszins emotioneel bedankte Martien 
iedereen voor deze hem toebedeelde eer. 

https://www.scholieren.com/auteur/171/jessica-durlacher
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Hans Venrooij werd door de leden gekozen als nieuw bestuurslid en zal 
de taak als penningmeester overnemen. 
Namens het bestuur,  
 
Joop Kerkhof, voorzitter. 
 

DAGREIS naar Midden-Limburg: 13 september 2018: 
’s Morgens 8.30 uur: Allemaal klaar voor de start met de bus vol met 
‘goedgemutste’ mensen, een gezellige dag tegemoet! Eerst naar HORN, 
niet ver van Thorn af gelegen. Daar stonden de versgebakken Limburgse 
vlaai, koffie en thee al op ons te wachten. De gesprekken tijdens de 
bustocht gingen tijdens de koffie vrolijk verder. Na de koffie gingen we 
het Museum Terug in de Tijd bekijken, was daar dus ook. Wat was dat 
móói! Ook voor de heren was er genoeg te zien: oude auto’s, brommers, 
fietsen, ’n oud legervoertuig, paardenkoets, verzameling gitaren, 
waaronder een unieke Egmond-gitaar, werd me verteld door de mede-
eigenaar. En een jukebox die nog echt werkte, leuk, die mooie deuntjes 
uit de zestiger en zeventiger jaren! We hadden ruim de tijd om alles te 
bekijken en foto’s te maken. De dames genoten van alle 
‘vrouwendingetjes’, zoveel moois. 
Om 12.30 uur vertrokken we naar het witte stadje THORN. Naar 
restaurant Oad Thoear waar om 13.00 uur een smakelijke koffietafel 
met een krokante kroket geserveerd werd. Lekker! 14.00 uur: Een 
wandeling met gids, in dit geval werden we in drieën gesplitst: iedere 
groep ’n gids.Wie niet mee kon of wilde: op het terras van Oad Thoear 
kon je heerlijk zitten en uitrusten. We hebben ‘n wandeling van ’n uur 
gemaakt en goede uitleg gekregen van alles wat we zagen. En het was 
ook gewoon heel gezellig onder elkaar, was de hele dag trouwens! De 
kerk in Thorn zijn we niet in geweest: daar zou te veel tijd in gaan zitten. 
Voor mensen die er nog nooit in zijn geweest: misschien een reden om 
nog eens terug te gaan. Is nl. ook de moeite waard om dat gezien te 
hebben. Direct na terugkomst gingen we hup, de bus weer in. Een 
andere gids wachtte ons al op, die weer alles wist over het 
Maasplassengebied. Nou, iemand die over de weg door Limburg rijdt, 
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ziet echt niets van dit alles. Het zijn kunstmatige meren aan de Maas, 
ontstaan doordat er grind is afgegraven. Het is het grootste 
aaneengesloten watersportgebied van Nederland! Overal jachthavens, 
waar boot- en jachtbezitters terecht kunnen. Je kunt er zwemmen, 
surfen, zeilen, duiken, roeien, kanoën, maar ook de snellere 
watersporten kunnen er worden beoefend. Ook lekker gaan zitten 
vissen is er mogelijk. Dus voor elk wat wils op watersportgebied! Wie in 
het bezit van een 
computer is kan er 
lustig op los googelen. 
Er is veel over te 
vinden, zowel aan tekst 
alsook aan foto’s! Ook 
zijn we gestopt bij de 
Kapel van O.L. Vrouw 
onder de Linden 
(Loretokapel), even 
buiten Thorn gelegen. 
Dat was ook echt de 
moeite waard. Gebouwd in 1673. Hoe maakt men de prachtige muren 
en plafonds daar schoon??? Met gummetjes…monnikenwerk, figuurlijk 
dus! De gids wist ook hierover weer alles te vertellen. Er werden door 
ons ook nog heel wat kaarsjes aangestoken. Echt een schitterende 
kapel. Ook weer op te zoeken op Google. Daarna weer terug naar Oad 
Thoear, het restaurant, waar ons een werkelijk voortreffelijke, 
smakelijke maaltijd werd opgediend. Een heerlijke afsluiting van een 
werkelijk prachtige dag! De chauffeur (chapeau voor het manoeuvreren 
van die grote bus door dat Maasvlaktegebied; binnendoorweggetjes;…) 
heeft ons weer veilig en op tijd in Beek en Donk ‘bij de appeltjes’ afgezet. 
Alle mensen, inclusief ons bestuur, die zich voor deze heerlijke dag 
hebben ingezet: KEI-BEDANKT!!! 
 
Tonny Jacobs-Pothof. 
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Nieuws website KBO Beek en Donk oktober 
Nieuwe verslagen 
In september hebben we twee activiteiten gehad, waarvan twee mooie 
verslagen zijn ingestuurd, die hebben we gepubliceerd op de website. 
Het betreft een excursie naar Gewande op 6 september en een dagtocht 
naar Midden-Limburg op 13 september. 
Nieuwe foto albums 
Van de Excursie naar Gewande en de Dagtocht  Midden Limburg hebben 
we twee goed gevulde fotoalbums gepubliceerd. Deze zijn de moeite 
waard om te bekijken. Misschien brengt dat u op het idee om een keer 
mee te gaan met zo'n dagtocht. Een aanrader!  
Hulp bij computergebruik 
Vanaf 8 oktober starten wij met een 'inloop'. Hierover is een publicatie 
te vinden in dit blad en de MooiLaarbeekKrant. Wellicht kunnen wij u 
dan ook helpen met het vinden van informatie op de KBO-Website.  
Graag horen wij reacties als er iets niet goed is weergegeven. Ook als u 
vragen heeft, stel ze gerust. 

Website: www.kbo-beekendonk.nl 
(inloggen met ledennr.+wachtwoord) 

Peter Vogels 
Tel.: 06-30375665  
Mail:pcemvogels@onsbrabantnet.nl 
 

Computerhulp  
Problemen met de computer? Leo van Sinten 0492 
462106  
e-mail: leo_van_sinten@hotmail.com 
Informeert u even naar eventuele onkosten. 

 

Keuring voor het rijbewijs 

Voor een goedkope keuring: Bel het secretariaat van KBO Beek en Donk: 
463860 
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Belangrijke telefoonnummers 
-ViERBINDEN      0492-328800 
-Alarmering,Thuisbezorgen maaltijden   0492-328803 
-Vrijwilligershulp van ViERBINDEN: Vrijwillige Hulpdienst,  
Klussendienst, Steunpunt Mantelzorg en Slimme zorg  
ma., wo. en vrij. van 9.00-10.30 uur   0492-464289 
-Dorpsondersteuner     0492-328803 
-Zorgaanbieders:  
Savant        0492-572000 
Tot Uw Dienst       06-30640121 
Zorgboog       0900-8998636 
Zuidzorg       040-2308408 
Rabobank telefoon seniorendesk/nabestaandendesk 0492-391900 
Rabo e-mailadres: seniorendesk@peelnoord.rabobank.nl 
 
Bestuur KBO Beek en Donk 
Voorzitter Don van Sambeek   tel. 462032 
Penningmeester Francien Spit-van Brussel   tel. 462046 
Secretaris Francien Vereijken-v/d Boogaard  tel. 463860 
Lid  Ad de Fost    tel. 462862 
Lid  Stien v. Duijnhoven-v. Asseldonk  tel. 468675 
Lid  Anny Kuijpers-v.d. Heuvel   tel. 461083 
Lid  George van Issum   tel. 463208 
Lid  Peter Vogels    tel. 06 30375665 
 
Kopij voor ’t Bedonkske 
Ingeborg Westerbeek, Rogier Monicxlaan 18, 5741 ES Beek en Donk 
e-mail: ingeborgwesterbeek@gmail.com 
Adresverandering /overlijdensbericht  
Doorgeven aan het secretariaat: Kerkstraat 56, 5741 GL Beek en Donk. 
e-mail: : secr.kbobd@gmail.com  
Zieken? 
Is u bekend dat een lid van de KBO, uw buur of goede kennis, in het ziekenhuis ligt of 
langdurig ziek is, laat het dan even weten aan Riekie Vereijken, Baron van 
Leefdaelstraat 30, telefoon 464280. Namens de KBO stuurt zij dan een kaart. 
 
Magazine Ons 
Opmerkingen betreffende de bezorging van Ons/Bedonkske:  
Ad de Fost, Goudsbloemstraat 6. Tel. 462862 
Tip: Bewaar ’t Bedonkske tot het nieuwe blad verschijnt! (in de week van 5 november 
2018) 

mailto:seniorendesk@peelnoord.rabobank.nl
mailto:secr.kbobd@gmail.com

