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Hallo beste mensen.
Twee november is inmiddels al geweest. We hebben weer even
stilgestaan… Al die ouders, kinderen, kleinkinderen ook misschien,
familie, vrienden en kennissen, buren, allemaal mensen die ons zijn
voorgegaan.
We zetten een bloemetje op het graf of bij ’n foto, misschien ’n kaarsje
aan voor hen, of hebben we gewoon een stil gebed in onszelf gedaan.
Voor hen allen, die we liefhadden en die voor altijd in ons hart bewaard
blijven. HERINNERINGEN: zomaar een lied, wat je hoort of in gedachten
een glimp van iemand: het kan ons, ondanks het verlies, zo’n warm,
liefdevol gevoel geven.
Nu zijn we al weer onderweg naar ‘de feestmaand’. Misschien komt De
Sint ook nog wel even bij ons aan.
De Kerstmarkten zijn overal al weer in volle gang. Tuincentra hebben
hun best gedaan om alle spulletjes weer mooi neer te zetten. En ook de
kranten staan vol met advertenties om kerstmarkten her en der te gaan
bezichtigen.
Iedereen op zijn of haar manier een fijne herfstmaand november, met
mooi gekleurde bladeren (werk aan de winkel!) toegewenst!
Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof.

Agenda voor november 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
Kaarten en Rummikub
07-21 november
oktober
Biljarten

11.00-12.00 uur Sportcentrum

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

14.00-16.00 uur
13.00-17.00 uur

Dansen 't Buitenbeentje 09.30-11.00 uur
Fitness

Contactpersonen:
Gymclub 55+

11.00-12.00 uur Sportcentrum

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 2019 bedraagt € 21,40.
Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie € 10,70.
IBAN: NL 92 RABO 0112 0961 58 t.n.v. KBO Beek en Donk.
Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vóór 1 december 2018 bij de
secretaris: Francien Vereijken, Kerkstraat 56, 5741 GL Beek en Donk.
E.-mail: secr.kbobd@gmail.com
Onze website vindt u op: www.kbo-beekendonk.nl
Wilt u het Bedonkske ook digitaal ontvangen? Stuur een email naar
ingeborgwesterbeek@gmail.com met de tekst: 'Graag het Bedonkske
per email'.

Vooruitblik
6 november
12 november
15 november
26 november
27 november
30 november
20 december
6 januari
16 januari

Film 3 BRAM FISCHER (Blz. 6)
Inloop Ontmoetingscentrum (Blz. 11)
Kunstlezing: Het Mauritshuis (Blz 8)
Inloop Ontmoetingscentrum (Blz. 11)
Film 4 A SEPASRATION (Blz. 6)
Toneel: Laatste dagen (Bedonkske van oktober)
Kerstviering (Blz. 5)
De Helmondse musical (Blz. 7 en 8)
Bezoek Seniorenexpo (Conferentiecentrum
Koningshof Veldhoven) Meer informatie volgt in het
Bedonkske van December.

Overleden
Wij gedenken onze leden, die het afgelopen jaar zijn overleden
03-11-2017
23-11-2017
24-11-2017
01-12-2017
22-12-2017

Mevr. Zus Theunissen
Mevr. Elli van Vught- vd Heuvel
Mevr.Maria Bouw- Vereijken
Mevr. Toos van der Vorst-de Rijck
Mevr. Liesbeth van der Rijt
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25-12-2017
14-12-2017
11-01-2018
15-02-2018
16-02-2018
06-03-2018
13-03-2018
24-03-2018
24-04-2018
14-05-2018
15-05-2018
24-05-2018
26-05-2018
14-06-2018
22-06-2018
28-06-2018
15-07-2018
26-07-2018
28-08-2018

Dhr. Jan van Vught
Mevr. J.W. vd Westerlo-Engels
Mevr. Truus Peters-Meulensteen
Dhr. Piet Gordijn
Mevr. Thea van Rossum-Martens
Dhr. Harrie van Duijnhoven
Mevr. Toos Verhofstadt-Vermeulen
Dhr. Antoon van Wanroij
Mevr. Miet Rooijakkers v. Lijssel
Dhr. Jan van den Broek
Dhr. Harrie van Empel
Dhr. Piet van Schijndel
Mevr. Dora Wijgergans Grassers
Mevr. Nelly Heesters- Van Dommelen
Dhr. Loek Bos
Mevr. Corrie Ter Woerds
Mevr. Annie Konter-Scheffer
Mevr. Nellie Gielens-Kleingeld
Mevr. Helena Frunt-Strous

Als de tijd
Als de tijd
de randjes
slijt,
zoals rivieren
en getij
resteert
de kern
die liefde
heet
en maakt
herinneren
weer blij.
Caroline Duisings
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Kerstviering
Donderdag 20 december 13.30 uur in het Ontmoetingscentrum
De zaal gaat open om 12.30.uur
Op het programma staat:
- Zang van het seniorenkoor St. Joachim
- Welkomstwoord door voorzitter Don van Sambeek
- Kerstviering door Pastor de Coninck
De middag wordt verzorgd door muziekgezelschap het Akkoordje
met een sfeervol optreden en een veelzijdig repertoire.
- Pauze met verkoop van loten; er zijn mooie prijzen.
- Vervolg optreden van het Akkoordje.
Verder wordt er gezorgd voor enkele consumpties.
Na afloop wordt er soep met broodjes geserveerd.
We sluiten de middag af rond 17.00 uur

Kaartverkoop tijdens de inloop!
Maandag 10 december van 10.00 tot 12.00 uur in het
OntmoetingsCentrum aan de Otterweg.
Kosten : € 8,00 per persoon.
De middag is alleen voor leden van de K.B.O.
Voor onze zieken
Wie door langdurige ziekte verhinderd is aan de viering deel te nemen
kan dit telefonisch doorgeven (of laten doorgeven) aan:
Anny Kuijpers 461083
Er wordt dan voor een attentie gezorgd.
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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 3 BRAM FISCHER,

Jean van de Velde, 2017 (121 min.)

Dinsdag 6 november 2018
Zuid-Afrika 1963. De onvrede met en het verzet tegen de
apartheidspolitiek groeit, en daarmee natuurlijk de heftigheid van de
tegenreacties van het blanke
regime. Op een gegeven
moment worden bij het dorpje
Rivonia een aantal kopstukken
van het ANC opgepakt. Samen
met de al eerder gevangen
genomen Nelson Mandela
wacht hen een proces, waarbij
ze beschuldigd worden van hoogverraad en de doodstraf riskeren. De
alom gerespecteerde advocaat Bram Fischer neemt hun verdediging op
zich. Maar deze speelt een dubbelrol. Deze film draait om het dilemma
van een rechtvaardige samenleving van blank en zwart ener- en zijn
eigen behoud en veiligheid, die van zijn gezin en vrienden anderzijds.

Film 4 A SEPASRATION , Asghar Farhadi, 2011 (120 min.)
Dinsdag 27 november 2018
De vrouw van Nader, Simin, wil omwille van de toekomst van hun
dochter naar het Westen emigreren en heeft al bijna alles daarvoor
geregeld. Nader wil Iran niet verlaten omdat hij zijn gebrekkige,
dementerende vader niet in de steek wil laten. Ook wil hij niet scheiden.
Simin weigert echter nog langer samen te wonen, verlaat het huis en
trekt bij haar moeder in. Nader neemt als gevolg daarvan een jonge
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vrouw in dienst die, als hij werkt, voor zijn zieke vader moet zorgen. Hij
weet aanvankelijk niet dat ze zwanger is en
dat haar ietwat labiele man zwaar in de
problemen zit. Hij belandt hiermee in een
slangenkuil van leugens, onwaarheden,
intriges en manipulaties waarvan hij niet
alleen slachtoffer is, maar waar hij ook zelf,
door de situatie gedwongen, zich schuldig
aan maakt. Zijn dochter Termeh is
uiteindelijk eigenlijk de enige die hem bij de
'morele' les houdt (kan houden).
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
Heeft u informatie over de cultuurclub gemist, dan kunt u kijken op onze
website: www.kbo-beekendonk.nl onder 'activiteiten' en daarna
'cultuurclub'.
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.
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De uitvinders van het trainingspak
Zondagmiddag 6 januari

De Helmondse musical

Aanvang: 14.30 uur. Kosten: € 28,- betalen vóór 16 december
De knallende successen ‘Berry, de Musical’ en ‘Verhaal van de Knaal’
krijgen natuurlijk een vervolg! Lichter en humoristischer, zoals de
pakkende titel suggereert, maar opnieuw een Helmonds pareltje van,
voor en door Helmonders. Professionals en amateurs op topniveau
brengen een voorstelling over ondernemerschap en creativiteit,
typerend voor onze
stadsgenoten. Textiel,
automotive,
het
Sassenplein,
Zaal
Bocken, Oostappen,
Het Speelhuis en de
Markt: al die stof
verweeft
De
Helmondse Musical
tot
een
warme,
veelkleurige lappendeken. ‘De Uitvinders van het Trainingspak’ biedt
een kijkje in het DNA van onze stad. Gewone Helmonders zoals u ze nog
nooit zag!

2e Kunstlezing Ontmoetingscentrum 15 november.
Na een uitermate boeiende 1e kunstlezing met als titel 'Zwelgen in
Schoonheid' door Dhr. Ger Jacobs, volgt op donderdagmiddag 15
november een 2e kunstlezing over Het Mauritshuis. De lezing wordt
aangevuld met prachtige dia’s in een zaal met nieuwe verduistering,
zodat alles scherp overkomt.
Tijd: Donderdag 15 november om 14.00 uur.
De lezingen in het Ontmoetingscentrum beginnen om 14.00 uur en
duren tot circa 16.00 uur.
Kosten inclusief koffie/thee : Voor KBO leden € 6,50 Niet leden € 7,50,
te betalen bij binnenkomst.
U bent van harte welkom.
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--persbericht—

HET MAURITSHUIS
Een schatkamer met een parel en een koeienvlaai
De Nederlandse Mona Lisa, zo wordt Vermeers
schilderij van het meisje met de parel dikwijls
genoemd. Het is ongetwijfeld het absolute
hoogtepunt van de bijzondere collectie
schilderijen uit Museum het Mauritshuis in Den
Haag.
Het staat als een deftig 17-eeuws stadspaleis
naast het torentje van de minister-president in
het politieke hart van Nederland. Op de met zijde
bespannen wanden in sfeervolle kamers met fonkelende kroonluchters
en monumentale plafondbeschilderingen hangen meesterwerken zoals
de anatomische les van Rembrandt, Het puttertje van Carel Fabritius, De
stier van Paulus Potter en nog veel meer sieraden van de 17-eeuws
schilderkunst.
De stijlvolle woning die Johan Maurits van Nassau-Siegen tijdens zijn
verblijf in Brazilië in Den Haag liet bouwen is een museum als
vertrouwde huiskamer met een collectie van wereldfaam. Vorig jaar
werd
het,
na
een
intensieve restauratie en
een
ondergrondse
uitbreiding heropend door
de koning. Museum het
Mauritshuis is nu een
ideaal
museum
dat
beschikt
over
een
topcollectie, een volledig verantwoorde museologisch behuizing met
een heerlijke harmonie tussen gebouw en collectie. Het is als een
koninklijke schatkamer met een parel en een koeienvlaai. Bij de parel
staat iedereen stil, de koeienvlaai ligt er wat verloren bij.
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Wijzigingen bij Bridgeclub `t Bedonkske.
Door wijzigingen in de organisatie en het verwerken van gegevens, is
met ingang van september 2018 de Bridgeclub `t Bedonkske
overgestapt naar bridgeclub `t Koppeltje.
Leden van de KBO Beek en Donk die willen gaan bridgen kunnen zich
vanaf heden aanmelden bij `t Koppeltje voor de dinsdagmiddag groep.
Voorwaarden zijn:
U wordt lid van `t Koppeltje tegen betaling van contributie € 30, = per
jaar. U bent volledig lid van `t Koppeltje en u kunt ook deelnemen aan
de bridgecompetitie op woensdagavond.
Aanmelden kan bij de secretaris André de Koning tel. 0492-382118.

Leeskring
Er is nog 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 3 december. De
maandagmorgengroep leest: 'Het kleine meisje
van meneer Linh' geschreven door Philippe
Claudel.
De maandagmiddaggroep leest 'De ijsmaker' geschreven door Ernest
van der Kwast.

Nieuws website KBO Beek en Donk
Nieuwe verslagen
Op 15 oktober is er een bezoek gebracht aan
Marciënne waarvan een verslag is toegevoegd.
Nieuwe foto albums
Op 25 oktober zijn we op bezoek geweest in de meervallenkwekerij de
Stroom, hiervan is een fotoalbum aangelegd. Kijk er eens in. Zeker de
moeite waard.
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KBO Beek en Donk inloopochtend
Hulp bij digitaal gebruik van smartphone
en computer
We hebben inmiddels 2 inloopdagen gehad
op 8 en 22 oktober. We zijn blij dat de
belangstelling groot is. Het is prettig te
weten, dat u altijd met een vraag kunt langskomen. In de inloopdagen
zagen we van allerhande vragen, zoals: Hoe moet ik Whatsappen, foto's
opzoeken, geheugen opschonen etc. etc.? Het is raadzaam om vooraf
vragen te verzamelen, dan kunt u veel gerichter deze bij ons neerleggen.
Bijv. Wat kan Vierbinden voor mij doen bij taxivervoer? In een groot
aantal gevallen kunt u via 'De Inloop' hier antwoord op krijgen. U kunt
gewoon binnenlopen, voor een gezellig praatje, een kopje koffie drinken
en uw vraag aan het KBO-team voorleggen dat
u in elk geval in een aantal gevallen de juiste
weg kan wijzen. De volgende inloopochtend is
op maandag 12 november 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 12 november
maandag 10 december
maandag 7 januari
maandag 4 februari

maandag 26 november
maandag 24 december
maandag 21 januari
maandag 18 februari

Website: www.kbo-beekendonk.nl (inloggen met ledennr.+wachtwoord)
Peter Vogels
Tel.: 06-30375665
Mail: pcemvogels@onsbrabantnet.nl
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Winterse sferen bij Marciënne in Kirchhoven. Terugblik.
Op maandag 15 oktober vertrokken we met 50 dames richting
Kirchhoven voor het 2 x per jaar terugkerend 'uitstapje' naar Marciënne.
De temperatuur buiten was 26 graden en wij gingen op weg naar de
Wintermodeshow. Ook al zijn vele leden hier al vaak geweest, het blijft
een gezellig uitstapje. Een gastvrije ontvangst, een mooi in kerstsfeer
versierde zaal en heerlijke koffie of thee met overheerlijke appelvlaai
werden ons aangeboden. Na een woord van welkom, ging de
modeshow van start. Zes dames lieten ons een mooie collectie zien met
vele truien, shirts, vesten, een
enkele jurk en rokje in vele kleuren
en mooie prints. Na deze
modeshow kon een ieder gaan
'shoppen' en passen. Het voordeel
van vroeg in het seizoen deze
modeshow te bezoeken is, dat alle
maten beschikbaar zijn. Het is altijd
genieten en het schept geen enkele verplichting. Daarom hebben we
ook de data voor 2019 al vastgelegd. Dit wordt voor de
voorjaarscollectie 4 april en voor de herfst/wintercollectie 14 oktober.

Meervalkwekerij 25 oktober. Terugblik met foto's.
KBO-Beek en Donk ging op
bezoek bij de Educatieve
Viskwekerij 'De Stroom'. De
viskwekerij dankt zijn naam aan
het kronkelende riviertje 'De
Beerze' waar het bedrijf aan
grenst.
In dit fraaie beeklandschap
vlakbij het pittoreske Oirschot
kweekt het gezin van der
Schoot Meerval op een
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milieubewuste wijze. Zij hebben van hun droom een kostwinning
gemaakt. Tijdens de excursie op het bedrijf werd ons verteld over de
omschakeling van hun bedrijf. Zij
kweken niet alleen Meerval, maar ook
verweven zij activiteiten met de
veranderingen op het Brabantse
platteland.
Het is de
moeite
waard om
de ambachtelijk op hout gerookte Meerval
of één van de andere producten van deze
veelzijdige vis uit te proberen.
We werden gastvrij ontvangen op de boerderij met een hapje en een
drankje. We hebben zeker ook van de omgeving kunnen genieten.

De Regt.
Iedere week wordt er in de Regt een gevarieerd aanbod van activiteiten
aangeboden, gratis of tegen een kleine vergoeding. Soms moet men lid
zijn. De Regt nodigt u graag uit om hieraan deel te nemen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Ron Barents,
locatiecoördinator, Zorgboog de Regt in Beek en Donk, telefoon: 0620743713 of per e-mail Ron.Barents@zorgboog.nl
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Alzheimer café Gemert-Bakel-Laarbeek
Op dinsdag 13 november is er weer een Alzheimer café. Dit keer staat
de avond in het teken van het geheugenonderzoek. Om de diagnose te
kunnen stellen wordt er onderzoek gedaan. Wat houden deze
onderzoeken in en wat tonen ze aan? Soms doet de huisarts onderzoek
en soms gaan mensen naar de neuroloog, de geriater of nog een andere
arts. Wat zijn de verschillen tussen deze artsen/onderzoeken en hoe
kom je bij een arts terecht. Gastspreekster deze avond is Lonneke
Schuurman, zij is specialist ouderengeneeskunde bij de Zorgboog.
Zoals altijd is de salon van De Eendracht, St. Annastraat 60 in Gemert
om 19 uur open voor de inloop.
Om 19:30 uur start het programma dat tot 21:00 uur zal duren.

Eerste voorstelling Cultuurclub: terugblik
We zijn naar de eerste voorstelling van dit seizoen in het speelhuis
geweest. Het is allemaal goed verlopen. De meesten van ons vonden
het ook een mooie voorstelling, allemaal muziek uit de jaren 60, 70, en
80, gebracht door de Motions. Allemaal mensen die in die jaren al
muziek maakten en dit nu nog steeds graag en goed doen. Vandaar de
naam 'Rot op met die geraniums'.
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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: 0492463860

Team Zorg & Welzijn Beek en Donk
Voor vragen of problemen op het gebied van
welzijn, (mantel)zorg, werk en inkomen, wonen en gezinsrelaties.
Lokatie:
Ontmoetingscentrum,
Otterweg 29 in Beek en Donk
Inloopochtend:
Iedere maandag van
9.00 u tot 11.00 u
Telefoon:
0492-469700,
bereikbaar
op
werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30
uur en van maandag tot en met
donderdag ook ‘s middags tussen 13.00
uur en 17.00 uur. U kunt uw vraag ook
online stellen via
www.laarbeek.nl/teamz&w.
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Belangrijke telefoonnummers
-ViERBINDEN
-Alarmering,Thuisbezorgen maaltijden
-Vrijwilligershulp van ViERBINDEN: Vrijwillige Hulpdienst,
Klussendienst, Steunpunt Mantelzorg en Slimme zorg
ma., wo. en vrij. van 9.00-10.30 uur
-Dorpsondersteuner
-Zorgaanbieders:
Savant
Tot Uw Dienst
Zorgboog
Zuidzorg
Rabobank telefoon seniorendesk/nabestaandendesk
Rabo e-mailadres: seniorendesk@peelnoord.rabobank.nl
Bestuur KBO Beek en Donk
Voorzitter
Don van Sambeek
Penningmeester Francien Spit-van Brussel
Secretaris
Francien Vereijken-v/d Boogaard
Lid
Ad de Fost
Lid
Stien v. Duijnhoven-v. Asseldonk
Lid
Anny Kuijpers-v.d. Heuvel
Lid
George van Issum
Lid
Peter Vogels

0492-328800
0492-328803

0492-464289
0492-328803
0492-572000
06-30640121
0900-8998636
040-2308408
0492-391900

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

462032
462046
463860
462862
468675
461083
463208
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.
Francien Vereijken: email: 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 Rikie Vereijken, Baron van Leefdaelstraat
30, telefoon: 06-31903055. 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 3 december
2018)
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