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Hallo beste mensen,
Daar ben ik ook weer. ‘k Heb iedereen in het vorige
Bedonkske twee heerlijke zomermaanden toegewenst. Tja:
dat het zó zou uitpakken met het weer, dat kon niemand
vermoeden, zó lang zó warm en ook zó droog… We zullen
maar hopen, dat er voor de mensen, die nog op vakantie
moeten gaan, nog wat mooi weer is overgebleven.
Maar wat heeft de natuur hard water nodig…Grasveldjes zijn
inmiddels verworden tot hooiveldjes. Mensen met een eigen
pomp in de tuin, die kunnen het nog wel groen houden.
Helaas hebben we in deze tijd ook afscheid moeten
nemen van ‘ons aller’ LOEK BOS. Wat heeft deze man veel
voor onze K.B.O. gedaan en betekend. Wij wensen zijn
echtgenote Annie en haar hele gezin heel veel kracht en
sterkte toe.
Na de vakantieweken gaan we ons weer langzaam
richten op de alledaagse zaken. We nemen de draad weer op
en proberen een positieve ‘zwier’ te geven aan alles wat op
ons afkomt. Voor u allen hoop ik, dat het veel goeds mag zijn!
En we blijven ‘het hoofd koel houden’…
Met warme groetjes van Tonny Jacobs-Pothof.

Agenda voor augustus 2018

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

woensdag

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

Fitness

11.00-12.00 uur

Sportcentrum

Kaarten en Rummikub
15-29 augustus

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

Samen fietsen

Vertrek 9.30 uur Heuvelplein

Dansen “t Buitenbeentje”

09.30-11.00 uur

Fitness

11.00-12.00 uur

vrijdag

Sporthal

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
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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
14 augustus
15 augustus
23 augustus
6 september

13 september
27 september
20 december
Overleden
26 mei
14 juni
22 juni
28 juni
15 juli

Ten Blakke (Blz. 7)
Bedevaart Mariahout (Blz. 4)
Dagfietstocht (Blz. 4)
Excursie Museumgemaal Caners in
Gewande (Blz. 8)
Dagtocht (Blz. 9)
Bloemschikken (Blz.12)
Kerstviering

Dora Wijgergangs-Grassers, Lijsterlaan 1
Nelly Heesters-v.Dommelen, Nachtegaallaan 11
Loek Bos, De Wingerd 24
Corrie ter Woerds, Waterhoenlaan 10
Annie Konter-Scheffer, Burg. v.d.Weidenlaan 67
“Welk pad we ook zullen bewandelen:
De mens van wie we houden,
zal in ons verder leven”

Ingrid Schumacher

Creatiefclub

De bijeenkomsten starten weer 10 september.
Inlichtingen:
Zus van den Eijnde
464209
Maria Cuypers
463478
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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
Op 10 september wordt gestart met het nieuwe seizoen.
De maandagochtendgroep: “De ijsmakers” van Ernest van der
Kwast.
De maandagmiddaggroep: “De gelukkige” Mensje van Keulen.

Bedevaart naar Mariahout

Ook dit jaar gaan we weer met de 4 seniorenverenigingen van
Laarbeek op bedevaart.
Deze bedevaart wordt georganiseerd door Mariahout op
woensdag 15 augustus.
Om 14.30 uur begint de H.Mis, bij mooi weer buiten.
Na de H.Mis wordt er koffie aangeboden in het
openluchttheater. Bij slecht weer wordt de koffie geserveerd
bij de Pelgrim.

Dagfietstocht

Donderdag 23 augustus

Ook dit jaar weer een mooie dagfietstocht.
Iedereen is welkom!
De tocht gaat over landelijke wegen.
We fietsen met een tempo van 15 km per uur en de lengte
van de route is ongeveer 55 km.
Er zijn voldoende stopplaatsen. Er is op tijd koffie- en een
ruime lunchpauze.
De kosten van deze dag zijn voor eigen rekening.
We starten om 9.30 uur op het Heuvelplein.
Thuiskomst rond de klok van 17.00 uur. Heb je interesse om
mee te genieten van de mooie Brabantse dreven, aarzel niet,
meld je dan wel even aan bij:

4

- TeunThur, Smalleweg 33, tel. 0625246583
E-mail: teun1947@hotmail.com
- Stien van Duijnhoven, Kapelstraat 45 tel.468675
E-mail: c.duijnhoven@upcmail.nl

Cultuurclub

Programma voor het nieuwe seizoen 2018-2019.
Voor het komende seizoen hebben we een programma
samengesteld, waarbij er zeker voor iedereen een of
meerdere leuke voorstellingen zijn. Ze zijn serieus,
humoristisch of muzikaal.
Zaterdag 27 oktober
Rot op met die geraniums:
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 29,50 betalen vóór 6 oktober.
Nostalgische, muzikale reis naar de jaren vijftig en zestig.
Weet u het nog? Ritchie Clark & The Rico-chets? The Motions? Inderdaad:
zanger Rudy Bennett, die ooit nog optrad tijdens het legendarische concert
van The Rolling Stones in het Kurhaus, komt naar Helmond, met band en
acteur/schrijver Maarten Spanjer en presentator Arno Smit. Samen nemen
ze het publiek mee op een memory lane langs de jaren vijftig, zestig en
zeventig. De rode draad? De opstandigheid van de ‘bofkonten-generatie’.
Eigenwijs in de nozemtijd, tegendraads in de swingende sixties. Levendige
livemuziek, die wordt gelardeerd met korte verhalen, herinneringen en
foto’s.

Vrijdag 30 november Esther Scheldwacht & Kees
Hulst: Laatste paar dagen
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 26,50 betalen vóór 9
november.
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
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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.

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!

Maandag 4 maart
Carnavalsklucht van Genesius
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 19,50 betalen vóór 11
februari.
Traditiegetrouw brengt de Helmondse Toneelgroep St. Genesius ook in 2019
weer een hilarische carnavalsklucht ten tonele. Onder leiding van een
professionele regisseur werkt de club het hele jaar keihard om een
verrassend stuk neer te zetten, vol humor en met Helmonds accent. Met
inmiddels meer dan veertig edities op de teller is dit een veel besproken
vertoning in Helmond en omstreken!

Dinsdag 30 april
Stef Bos: Ruimte
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 27,- betalen vóór 9 april.
STEF BOS BRENGT ZIJN LIEDJES ZOALS ZE OOIT GEBOREN WERDEN
Ook het Helmondse theaterpubliek sloot Stef Bos bijna 30 jaar geleden in
het hart. Terecht; zijn wondermooie album ‘Is Dit Nu Later’ met onder meer
‘Papa’ en ‘Wodka’ is nog steeds een oase van aardse schoonheid. Ver weg
van show en gekrakeel koestert hij nog steeds zijn stijl die alleen maar
rijper en voller is geworden. In ‘Ruimte’ brengt Bos een aubade aan zijn
eigen oeuvre, oud en nieuw. Hij brengt een koffer vol songs mee, die hij
speelt zoals ze ooit zijn geboren: naakt, ongerept, met slechts een piano en
een stem, afgewisseld met nieuwe ideeën die onderweg zijn ontstaan.

Dinsdag 28 mei
Karin Bloemen
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 31,50 betalen vóór 7 mei.

OUDERWETS RIJKE BLOEMEN-SHOW, MET LIEDJES, CONFERENCES,
TYPETJE ÉN EEN VERLOTING
Een nieuwe uitbundige La-Bloemenshow in Het Speelhuis! Met vertrouwde
ingrediënten zoals hysterische jurken en dito decors, grote verhalen,
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weergaloze typetjes en ontroerende prachtsongs. Maar de ras-comédienne
gooit ook ballast overboord en verloot persoonlijke items (jurk, schoenen,
foto’s, tent) onder de toeschouwers. Een lotje uit de loterij en nu al een
mooie herinnering als souvenir.

Opgeven met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
bij Ingeborg Westerbeek, Rogier Monicxlaan 18, tel. 0651054019, e-mail ingeborgwesterbeek@gmail.com.
U kunt NU al opgeven naar welke uitvoering u toe wilt en
later, 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 prijzen van de kaarten zijn inclusief
besprekingskosten
en
(benzine)vergoeding
voor
de
chauffeurs. Bij de meeste uitvoeringen is het pauzedrankje
inbegrepen.

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 “seniorenmiddag” 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 netwerkinspecteur 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”.
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Deze middag wordt georganiseerd door de KBO’s van
Laarbeek en er wordt een entree gevraagd van € 5,00 per
persoon.
Er zijn nog kaartjes te krijgen aan de kassa. De voorverkoop
is al geweest.

Excursie Museumgemaal Caners in Gewande

Op donderdag 6 september a.s. organiseert de werkgroep
een excursie naar Museumgemaal Caners in Gewande,
Krommenhoek 12A, 5236 BE Gewande.
Gemaal Caners werd in 1933 gebouwd in de stijl van de
Delftse School en was tot 1979 in bedrijf.
Met het gemaal werd overtollig water uit de polders gepompt.
Vanaf 1979 heeft het moderne gemaal Gewande deze
belangrijke functie overgenomen.
Het oude gemaal Caners is nu een voorlichtingscentrum
/expositieruimte en staat al sinds 2001 op de monumentenlijst.
Er zijn foto's, kaarten en oude werktuigen van het waterschap
te bezichtigen. Ook de ”schatten van Caners” zijn te
bewonderen. De originele oude dieselmotor wordt tijdens
openingsuren regelmatig gestart en er zijn diverse films over
heden en verleden te zien.
Hoe belangrijk het werk van het waterschap Aa en Maas is
hebben we de afgelopen tijd kunnen zien en horen. Tijdens de
grote droogte van de afgelopen weken moest de waterstand
toch op peil gehouden worden. Hoe dit in zijn werk gaat kunt
u zien tijdens de rondleiding.
Datum: 6 september 2018
Vertrek: om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het
Ontmoetingscentrum (bij de appeltjes)
Vervoer: we gaan met auto’s
Onkosten: €3,50 per persoon
Inlichtingen: George van Issum tel. 463208
Als u wilt deelnemen aan deze excursie kunt u zich
aanmelden met onderstaande opgavestrook.
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Strook invullen en in gesloten enveloppe met
bijvoeging van €3,50 per persoon inleveren bij
Anke de Wit, Schoolstraat 9, Beek en Donk
U kunt zich opgeven tot maandag 27 augustus
……………………………………………………………………………
Naam………………………………………………………………………
Naam………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………
telefoon………………..
O Komt met de auto en er kunnen nog …………………..
personen meerijden
O Wil graag met iemand meerijden

Volledig verzorgde Dagtocht op Donderdag
13 september.

KBO Beek en Donk heeft samen met de busonderneming een
leuke dagtocht samengesteld, waar iedereen veel gezelligheid
en kijkplezier aan zal beleven.
Het PROGRAMMA voor deze dag ziet er als volgt uit:
08.30 uur: Vertrek vanaf parkeerplaats Ontmoetingscentrum
09.45 uur: Aankomst bij museum Terug in de Tijd in de
Limburgse plaats Horn
10.00 uur: Ontvangst met 2 kopjes koffie/thee en natuurlijk
Limburgse vlaai
10.45 uur: Bezoek aan Museum Terug in de Tijd.
Nooit eerder veranderde er in 100 jaar zoveel. Juist daarom is
de periode 1900 tot heden zo interessant voor jong en oud.
Wie door dit museum dwaalt beleeft iets wonderlijks, wie de
jaren heeft meegemaakt, is weer even helemaal terug. Een
museum vol met nostalgische voorwerpen uit de jaren 50 en
60.

9

12.30 uur: Vertrek naar het witte stadje Thorn
13.50 uur: Aankomst bij Restaurant Aod Thoear in Thorn
alwaar om 13.00 uur Een koffietafel met heerlijke kroket
geserveerd zal worden.
14.00 uur: Mooie wandeling met gids door het historische
witte stadje Thorn. Ook mag u dit uurtje gebruiken om lekker
uit te rusten op b.v. het terras.
15.00 uur: Na de stadswandeling vertrekt u met de bus en
gids voor een prachtige rondrit door het mooie en waterrijke
Maasplassengebied met unieke ontstaansgeschiedenis in de
omgeving van Thorn. Ook wordt een bezoek
gebracht aan de 'Loreto Kapel onder de
Linden' gelegen even buiten Thorn. Daarna
gaan we weer terug naar restaurant Aod
Thoear, voor een heerlijk diner.
19.00 uur: Vertrek naar Beek en Donk
20.00 uur: Thuiskomst in Beek en Donk van
een fijne dagtocht.
De reissom bedraagt all-in € 59,00 per persoon. Wij hopen
dat ook u met ons meegaat. U kunt zich hiervoor aanmelden
en met gepast geld betalen op:
Maandag 13 augustus tussen 10.30 en 11.30 uur bij Stien van
Duinhoven, Kapelstraat 45.
Ook kunt u zich vóór 13 Augustus aanmelden bij het
secretariaat via email: Secr.kbobd@gmail.com. Het te betalen
bedrag overmaken op NL92RABO0112096158.
Bedrag en aanmelding moeten tijdig bij ons binnen zijn.

Nieuws website KBO Beek en Donk
Enquête behoefte computergebruik

In het Bedonkske van juni/juli hebben we een enquête
gehouden, om de behoefte te peilen. Hierop hebben we 12
reacties teruggekregen en daarnaast informeel veel vragen
hierover. De uitslag hebben we gepubliceerd op de website
www.kbo-beekendonk.nl onder de rubriek 'nieuwsberichten'. Het beeld wat we kregen, was heel verschillend.
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O.a. smartphone kwam veel voor, en veel vragen om
begeleiding bij diverse problemen. Een aantal personen
hebben ook al aangegeven mee te willen helpen met
begeleiding. Dit is erg fijn om te horen.
Mogelijkheid voor ondersteuning bij computerclub
Aarle-Rixtel
Naar aanleiding van de uitslag van de enquête en eigen
onderzoek, proberen we nu om op korte termijn
ondersteuning aan te bieden. Per direct is dit ingevuld doordat
wij welkom zijn op de inloopmiddagen in Aarle-Rixtel. Op
maandag en vrijdag (in juli en aug alleen maandag) vanaf
13:30 kun je daar binnen lopen en je probleem voorleggen.
Breng indien mogelijk je smartphone of tablet mee.
Computers hebben ze daar staan met allerlei randapparatuur
als printers en schermen. Het enige wat ze vragen is € 3,voor koffie en kosten. Diverse enthousiaste mensen zijn altijd
aanwezig om jullie te helpen.
We zijn nog bezig om buiten deze ondersteuning een eigen
inloopdag of iets dergelijks op te zetten. Hiervoor gaan we
een introductiedag organiseren in september. Dit zal dus
alleen voor KBO Beek en Donk worden georganiseerd. Hier
komt nog een uitnodiging voor in het Bedonkske van
september en op de Website.
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
ledennr.+wachtwoord)
Groetjes,
Peter Vogels 06-30375665 mail
pcemvogels@onsbrabantnet.nl

Uit in Beek en Donk
26 augustus

MuziektuinPodium
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** HERFSTKRANS MAKEN **
Donderdag 27 september om 9 uur

In het Ontmoetingscentrum te Beek en Donk
Verzorgd door Beppie Nikkelen en Marij Oppers.
Kosten € 10,- per persoon.
Alleen zelf zorgen voor een platte schaal of bord,
een mesje, klein fijn groen zoals pachisandra, buxus,
conifeer, klimopblaadjes, malusappeltjes, hortensia of sedum.
Opgeven kan tot 10 september 2018
Door onderstaande strook in te leveren bij:
Zus van den Eijnde, Rogier Monicxlaan 47, Beek en Donk


Ik wil meedoen met deze activiteit en betaal het bedrag á 10
euro bij inlevering.
Naam: ------------------------------------------------------------Adres :-------------------------------------------------------------
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André Rieu in Ziggo Dome Amsterdam.

Let op: in het vorige Bedonkske stond de verkeerde dag,
maar wel de goede datum.
Altijd al een keer een concert bij willen wonen van André
Rieu?
KBO Mariahout organiseert deze reis naar Amsterdam op
zaterdag 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

Nationale Ouderendag

Op woensdag 3 oktober ’s middags van 14.00 tot 17.00 uur
verzorgen de 4 KBO’s van Laarbeek de jaarlijkse Nationale
Ouderendag in de Grote Zaal van het Dorpshuis te Lieshout.
De toegang is voor iedereen, ook voor niet KBO-leden.
We hebben een speciale artieste voor deze middag
uitgenodigd en wel de winnares van het Songfestival 1980:
LENNY KUHR.
Lenny zit dit jaar 50 jaar in het vak en treedt nog steeds op.
Meestal voor kleinere gezelschappen, maar ze maakt voor
Laarbeek graag een uitzondering. Uiteraard zal onze
traditionele loterij ook deel uitmaken van het middagprogramma.
De toegangskaarten (inclusief kopje koffie of thee en 1
consumptie) zijn te koop à € 5,-- bij de KBO-afdelingen:
Beek en Donk: dinsdag 18 september tussen 14. 00 en 15.30
uur in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg
Wees er snel bij, want de belangstelling zal groot zijn en op =
op.
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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.

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

Bezoek 2e Kamergebouw

Op donderdag 14 juni hebben 50 leden, maximaal aantal,
gebruik gemaakt van de excursie naar het 2e Kamergebouw in
Den Haag. Dit was een vervolg op het bezoek aan het
provinciehuis van afgelopen maart.
Om
precies
half
11
vertrok
de
bus
vanaf
het
Ontmoetingscentrum richting Den Haag. Voordat er toegang
werd verkregen tot het 2e Kamergebouw werd eerst iedereen
onderworpen aan een veiligheidscheck. De bezoekers uit Beek
en Donk werden evenals in Den Bosch ontvangen door Ernst
van Welij, communicatiemedewerker van het CDA.
Onder het genot van een kop koffie werden we geïnformeerd
door 2e kamerlid René Peters uit Oss over zijn
werkzaamheden. Hij is namens de fractie van het CDA
woordvoerder op het gebied van SZW, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Hierna werden we voor de rest van ons
bezoek rondgeleid door Ernst van Welij. Hij vertelde op
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duidelijke en humoristische wijze vele bijzonderheden over dit
markante gebouw. Verder was interessant de anekdote over
de gang van zaken bij de kaping in de Punt door ZuidMolukkers en de bezetting van een lagere school in
Bovensmilde in mei 1977. In de bibliotheek van het gebouw,
de handelingenkamer, zaten Dries van Agt en Joop den Uil
met enkele medewerkers bijna 3 weken onafgebroken
afgezonderd de ontwikkelingen te volgen en maatregelen te
bedenken om hier een einde aan te maken.
Verder hebben werd op de publieke tribune van de 2e kamer
het gesprek gevolgd tussen woordvoerders van verschillende
partijen en Cora van Nieuwenhuizen, minister van
Infrasructuur en Waterstaat, over de problemen tussen Air
France en de KLM.
Rond half 5 stond de bus voor het gebouw om weer naar
ieders tevredenheid huiswaarts te keren. Een goede
organisatie en interessante excursie.
Bedankt iedereen die hieraan meegewerkt heeft.
Antoon Nooijen

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

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

15

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
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
Kopij voor ’t Bedonkske
M.C. van der Heijden-Thijssens, Magnolia 9, 5741 JZ
e-mail: m.c.van.der.heijden.thijssens@gmail.com

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

462032
462046
463860
462862
468675
461083
463208
06 30375665

Beek en Donk

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 3
september 2018)
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