
 
 
 

’t Bedonkske 
 
Nieuwsbrief  
Seniorenvereniging  
KBO Beek en Donk 

     Jaargang 22 nummer 6/7 
11 juni 2018 

Hallo beste mensen, 

 
 Door het bestuur van onze K.B.O. was weer een hele 

gezellige dag georganiseerd: Museum ‘De Locht’ in het Noord-
Limburgse Melderslo. ‘t Was weer de moeite waard om daar 

geweest te zijn, echt genoten! Een fotoreportage en een 
reisverslagje kan iedereen vinden op ons K.B.O.-web. 
Die niet mee geweest zijn maar wel een p.c. hebben, kunnen 

er ook heerlijk van genieten. Het lijkt wel een beetje op ons 
Boerenbondsmuseum in Gemert. 

 Waar we ook van genoten hebben in de maand mei 
waren de zomerse dagen! Als het zo doorgaat kan het best 
eens zo zijn, dat de Spanjaarden in de toekomst hier in ons 

landje komen ‘overwinteren’ i.p.v. wij daarheen… 
 Dit nummer is alweer het vakantienummer, dus voor 2 

maanden. Ook in de vakantieperiode is er van alles te doen in 
ons dorp en in de omtrek. Het is iedere week weer te lezen in 
De MooiLaarbeekKrant. Ook voor de thuisblijvers is er weer 

‘voor elk wat wils’.  
 ‘k Wens iedereen twee heerlijke zomermaanden toe, 

met gezellige mensen om jullie heen, zodat we allen kunnen 
genieten van een fijne vakantieperiode! 
 

Met zonnige groeten van Tonny Jacobs-Pothof. 
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Agenda voor juni/juli 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  

 Bridgen 13.00-17.00 uur  

 Seniorenkoor 13.30-15.30  uur bij v.d. Burgt 

woensdag Fitness 11.00-12.00 uur Sportcentrum 

 Kaarten en Rummikub 
20 juni, 4 juli 
 
 

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  

Bridge C. Verschuren tel. 463398 

Volksdansen “’t Buitenbeentje” N. Maas Tel. 462064 

Biljarten M. Penninx tel. 461578 

Samen fietsen S. van Duijnhoven Tel. 468675 

 

 



 

3 

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 (Nieuw adres!) 

 
 

Vooruitblik 
14 juni   Bezoek 2e Kamer Den Haag (blz. 4) 

14 augustus  Ten Blakke, Mariahout (blz. 6) 
15 augustus  Bedevaart Mariahout 

23 augustus  Dagfietstocht 
6 september Excursie Museumgemaal Caners in 

Gewande 

13 september  Dagtocht  
27 september  Bloemschikken 

20 december  Kerstviering 
 
 

Creatiefclub 
Zomerstop! 
De bijeenkomsten starten weer 10 september. 
Inlichtingen:  Zus van den Eijnde 464209 

  Maria Cuypers  463478 
 

 

Overleden 
14 mei Jan van den Broek, Klaproosstraat 12 
15 mei Harrie van Empel, Lekerstraat 25 

24 mei Piet van Schijndel, Baron van Leefdaelstraat 32 
 
“Omdat er liefde is, 

bestaat er geen voorbij. 
In alle eeuwigheid ben jij” 

Toon Hermans 

mailto:secr.kbobd@gmail.com
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Leeskring 
Zomerstop!! 

 
Er is plaats voor een nieuw lid op de 

maandagmorgen! 
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 
 

Cultuurclub 
Programma voor het nieuwe seizoen 2018-2019: 

Zaterdag 27 oktober  Rot op met die geraniums 
Nostalgische, muzikale reis naar de jaren vijftig en zestig. 

 
Vrijdag 30 november  Esther Scheldwacht & Kees 
Hulst: Laatste paar dagen 

 
Zondagmiddag 6 januari  De Helmondse musical 

 
Maandag 4 maart   Carnavalsklucht van Genesius 
 

Dinsdag 30 april   Stef Bos: Ruimte 
 

Dinsdag 28 mei   Karin Bloemen 
 
In het augustusnummer van ’t Bedonkske komt meer 

informatie. 
 

Keuring voor het rijbewijs 

Voor een goedkope keuring: Bel het secretariaat van KBO 

Beek en Donk: 463860 
 

Bezoek 2e Kamer donderdag 14 juni 
We verzamelen op de parkeerplaats bij het Ontmoetings 

centrum waar de bus van Bergerhof al vanaf 10.15 uur klaar 
zal staan. Vertrek om 10.30 uur. 

Wij wensen de deelnemers veel plezier. 
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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. 
 
 

Nieuws over de website KBO Beek en Donk 
Afgelopen maand is er veel tijd besteed aan het bijwerken van 
gegevens op onze eigen website. Hierin zat het nodige 
achterstallig onderhoud. Door middel van een e-mail zijn de 

gebruikers met een e-mail adres al op de hoogte gesteld wat 
er veranderd is. Het aantal leden wat gebruikt maakt van de 

website is nu nog erg laag, dat is erg jammer want je kunt 
hier toch veel zaken bekijken die interessant zijn. Denk maar 
aan de activiteiten van de diverse werkgroepen, de agenda 

hiervan, fotoboeken, bijeenkomsten, dagtochten etc.  
Komende tijd gaan we daarom proberen of we nog meer 

leden enthousiast kunnen krijgen, door te laten zien hoe op 
de website te komen. Hiervoor zit deze maand een inlegvel in 
dit blad. Daarnaast gaan we ook proberen door middel van 

cursussen of inloopochtenden de leden enthousiast te krijgen. 
Hiervoor heb ik een ander inlegvel met enquête bijgevoegd. 

Graag zouden wij deze terug willen ontvangen zodat wij 
kunnen inventariseren hoe groot de behoefte is. 
Uiteraard kan bovenstaand vragen oproepen. Deze kunt u 

gerust stellen, wij hopen in elk geval dat u enthousiast gaat 
worden. 

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

Peter Vogels 06-30375665 mail 
pcemvogels@onsbrabantnet.nl 

 
 
Onze website vindt u op: www.kbo-beekendonk.nl  

 
 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
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Seniorenmiddag met de ‘Brabantse Jonges’ 
in het Openluchttheater Mariahout !! 
 
Op dinsdag 14 augustus vanaf 13.30 uur zal er in het 

Openluchttheater van Mariahout een speciale “senioren-
middag” plaatsvinden. Deze middag met de titel “Ten Blakke” 

zal geopend worden door het Seniorenorkest van Laarbeek en 
daarna zullen “Brabantse Jonges” (Henk van Beek) en Henrie 

Bouwmans gasten ontvangen uit Laarbeek. Op het podium 
van het theater staat een grote “Brabantse” tafel waar 
Laarbeeks burgemeester van der Meijden en de netwerk-

inspecteur van politie dhr. van Zanten te gast zullen zijn. 
Het belooft een interessant gesprek te worden waar items als 

politiek, veiligheid maar ook andere zaken belicht worden. 
De gesprekken die gevoerd worden, zullen worden 
afgewisseld met optredens van “Brabantse Jonges”. 

 
Deze middag wordt georganiseerd door de KBO’s van 

Laarbeek en er wordt een entree gevraagd van € 5,00 per 
persoon. 
Voorverkoop van kaartjes voor Beek en Donk: 

Waar?  In het Ontmoetingscentrum 
Wanneer? Maandag 2 juli van 11.00 – 12.00 uur. 

 
Alleen voor deze kaartjes in de voorverkoop geldt dat de 
entree inclusief een consumptie is en dat ze ook geldig zijn bij 

het slecht weer programma in het Buurthuis. 
 

 

Verslag biljartcompetitie 2017/2018 van 
biljartclub ’t Bedonkske. 
Op 13 september 2017 ging onze competitie van start in 2 
klassen. A en B. 
Elke woensdag waren onze biljarters te vinden in het 

Ontmoetingscentrum voor hun partijen. Vol goede moed werd 
aan het programma begonnen. Echter al snel vielen enkele 

leden tijdelijk of helemaal uit vanwege lichamelijke 
ongemakken. Dit gaf de wedstrijdleider extra veel werk om 
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deze partijen te verplaatsen zodanig dat de planning toch 
gehaald zou kunnen worden, n.l. 25 april 2018. 
Naarmate de competitie zich naar het einde spoedde kwam er 

tekening in de strijd. 
Huub Barten stond in de A klasse praktisch het gehele seizoen 

bovenaan. Evenwel de laatste weken haperde de motor en 
verloor hij enkele belangrijke partijen. Het gevolg was dat Jan 
van Neerven uiteindelijk op de laatste speelmiddag met het 

kampioenschap in de A klasse aan de haal ging. Tweede werd 
Huub Barten en derde Hans Venrooij. 

 
In de B klasse domineerde de gehele competitie Jo 
Heesakkers. Echter op het laatst werd het hier ook spannend 

omdat Jo enkele cruciale partijen verloor. Uiteindelijk kwam 
het toch nog goed en werd hij, ook op de laatste speeldag, 

kampioen in deze klasse. Tweede werd Martien Meijer en 
derde Mies Verhoeven. 
Spanning dus volop aanwezig!! 

 
Beide kampioenen speelden op 25 april ook nog tegen elkaar 

voor het clubkampioenschap. Jan van Neerven was in deze 
partij veruit de sterkste en werd verdiend de algeheel 
kampioen van ’t Bedonkske voor dit seizoen. 

Alle winnaars van harte proficiat. 
 

Tot slot nog een oproep aan biljartliefhebbers, lid zijnde 
van onze KBO Beek en Donk. We zoeken nog enkele nieuwe 
leden voor zowel de A als de B klasse. Voorwaarde is dus dat 

je lid bent van KBO Beek en Donk en het biljartspelletje een 
beetje meester bent. We geven GEEN biljartles. Zin 

gekregen??  
Info of aanmelden  bij Martien Penninx, tel. 461578 of Joop 
Kerkhof, tel. 462073. 

 
Het Bestuur van biljartclub ’t Bedonkske. 
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MBVO Sportief 55+ 
Meer Bewegen Voor Ouderen 

 
De vereniging Sportief 55+ zoekt nieuwe leden 

(mannen en vrouwen) voor sport en ontspanning om op 
donderdagen van 15:30u t/m 16:30u gezellig te bewegen 

onder deskundige leiding van 
Nelly v/d Elsen-Verhoeven 

 
 

Donderdag 6 september a.s. begint het nieuwe seizoen en 

eindigt op 23 mei 2019. 
 

 
Waar? 

In het sportgebouw Den Ekker aan de Muzenlaan. 

 
Kom gerust eens kennismaken. 

 
Contactpersoon: Cor Vermeulen tel. 0492-450124 
 

 
 

Een nieuw Initiatief Walking Football 
Voetballen zonder te rennen, 

geen slidings en de bal mag niet 
boven heuphoogte komen. Deze 

vorm van bewegen is daarom 
geschikt voor senioren zowel 
mannen als vrouwen. Bewegen 

met veel gezelligheid !! 
Samen met Sparta ’25 willen we 

proberen deze activiteit op te 
starten. 

Wilt u meedoen of meer informatie? 

Meldt u aan bij: secr.kbobd@gmail.com tel: 463860 
 

 

mailto:secr.kbobd@gmail.com
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André Rieu in Ziggo Dome Amsterdam. 
Altijd al een keer een concert bij willen wonen van André 

Rieu? 
KBO Mariahout organiseert deze reis naar Amsterdam op 

zondag 5 januari 2019. 
De kosten voor deze reis zijn all-in € 125,00. Bij de totaalprijs 
is inbegrepen: Busreis, Winters dinerbuffet en 2e rang entree 

ticket concert  André Rieu. Het vertrek in Mariahout is om 
15.00 uur bij de kerk. 

Inschrijven voor 10 augustus bij KBO Mariahout. Voor verdere 
inlichtingen en inschrijving kunt u terecht bij Anneke Vialle, 
secretariaat KBO Mariahout, Tel. 0499-842323 

E-mail: secr.kbomariahout@gmail.com 
 

 

Tip: De 50 plus Bios. 
Bioscoop Pathé Helmond (Frans Joseph van Thielplein 5) biedt 
op de dinsdagmiddagen een filmvoorstelling aan, speciaal 

voor 50-plussers. 
Kosten € 7,50 per persoon incl. koffie/thee met wat erbij. 
De voorstellingen beginnen om 13.30 uur en eindigen plm. 

om 16.00 uur. 
 

 

Wijkrestaurant De Laarbikker 
Restaurant De Laarbikker in de Waterpoort is wekelijks 
geopend op woensdag en donderdag om 17.45 uur. 

Een volledig diner kost € 7,95. 
Ingang restaurant: aan de Rubenslaan. 
U dient zich wel aan te melden als u wilt komen eten: 

Voor 12.00 uur ’s maandags bij ViERBINDEN 0492-328800 of 
via een mail naar stichting@vierbinden.nl  

 
 
 

 
 

 

mailto:stichting@vierbinden.nl
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Alzheimer Café Helmond 

Zorginstelling ALPHONSUS Hoofdstraat 176 Mierlo-Hout-

Helmond. Tegenover de kerk. 
Aanvangstijd: 19.30 uur 

21 juni Levensboek en herinneringskoffer. 
 Gast: een psycholoog. 
 

 

Alzheimer Café Gemert/Bakel/Laarbeek 

Ook in Gemert is nu een Alzheimer Café. 
De eerstvolgende Alzheimercafe na de zomervakantie zal zijn 

op dinsdag 11 september en het thema is dan: Zorgen voor u 
en uw naaste. In gesprek met de mantelzorger. 

Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact 
opnemen met 

Wilma van Grinsven, tel. 06-40944887, 
wilma.vangrinsven@levgroep.nl 
Henrie Bouwmans, 06-11518194, hbouwmans@vierbinden.nl  

 
 

Inloophuis De Cirkel 
De Cirkel is een regionaal, laagdrempelig inloophuis voor 
mensen met kanker en hun naasten. 

Informatie:www.inloophuisdecirkel.nl Tel. 0492 347904 
 

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: 

0492-469 700, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 
12.30 uur en van maandag tot en met donderdag ook ‘s 

middags tussen 13.00  en 17.00 uur. 
U kunt uw vraag ook online stellen via 
www.laarbeek.nl/teamz&w. 

mailto:wilma.vangrinsven@levgroep.nl
mailto:hbouwmans@vierbinden.nl
http://www.inloophuisdecirkel.nl/
http://www.laarbeek.nl/teamz&w
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Stichting Scootmobielpark Laarbeek 
Maak uzelf vertrouwd met een scootmobiel. 

Durf de straat op te gaan. 
Stichting Scootmobielpark Laarbeek helpt u daarbij. 

Voor meer informatie over een cursus en aanmelding kunt u 
zich melden bij José Zwanenberg secretaris van Stichting 
Scootmobielpark Laarbeek. U kunt dit doen per mail naar 

jcawzwanenberg@onsbrabantnet.nl of telefonisch op 0492-
382947 

 
 

KBO Beweegtuin in Lieshout 
Bij Franciscushof in Lieshout is een Beweegtuin voor ouderen. 

Deze tuin is voor iedereen toegankelijk. 
Elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur is er 
deskundige leiding aanwezig. U hoeft zich niet vooraf aan te 

melden. 
 

Wandelen 
Elke maandag en donderdag kan men met Henk en Gerda 

Berkers wandelen vanaf de Waterpoort. 
Start om 9 uur bij de ingang aan de Pieter Breughellaan. 

Men kan kiezen tussen 1-5 km of 10 km. 
 
 

Info nodig over wonen in Laarbeek ? 
Het kantoor voor info over huurwoningen van Wocom is 
geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 
uur aan de Heuvel 1 te Lieshout. Verstandig is om een 

afspraak te maken. Tel .0499.423370 
 
 

Uit in Beek en Donk 
juni    Laarbeek Watermaand 

21 juni en 8 juli MuziektuinPodium 
Op het prikbord in Gasterij de Regt kunt u lezen aan welke 
activiteiten u daar kunt deelnemen 

mailto:jcawzwanenberg@onsbrabantnet.nl
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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 
M.C. van der Heijden-Thijssens, Magnolia 9, 5741 JZ Beek en Donk 
e-mail: m.c.van.der.heijden.thijssens@gmail.com  
 
Adresverandering /overlijdensbericht 

Doorgeven aan het secretariaat: 
Kerkstraat 56, 5741 GL Beek en Donk. 

e-mail: : secr.kbobd@gmail.com (nieuw) 
 
Magazine Ons 

Opmerkingen betreffende de bezorging van Ons / Bedonkske:  
Ad de Fost, Goudsbloemstraat 6. Tel. 462862 

 
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. 
 

Tip: Bewaar ’t Bedonkske tot het nieuwe blad verschijnt! (in de week van 6 
augustus 2018) 

 

 

mailto:seniorendesk@peelnoord.rabobank.nl
mailto:m.c.van.der.heijden.thijssens@gmail.com
mailto:secr.kbobd@gmail.com

