
 

 

’t Bedonkske 

 
Nieuwsbrief  
Seniorenvereniging  
KBO Beek en Donk 

     Jaargang 22 nummer 9 
3 september 2018 

Hallo beste mensen. 
 
 Al weer tijd voor me om te schrijven voor dit Bedonkske: 

wat gaat het snel. En wat waren de regenbuien heerlijk 
verkoelend, zowel voor ons als voor de natuur, want die vaart 

en wel bij. Ons hooiveldje wordt echt geen gras meer, dan maar 
eruit ermee. ’n Paar graszoden erin en we zitten er weer ‘groen’ 
bij! Verschillende planten hebben het, ondanks de goede 

‘waterzorgen’, tóch niet gered. Daar is het tuincentrum dan 
weer goed mee… 

 Afgelopen maand was het weer volop  opgeven voor 
allerlei bezigheden: Filmcyclus, Cultuurclub, Excursie 
Museumgemaal in Gewande en Dagreis naar Horn en Thorn. 

Naar André Rieu in het Ziggo Dome in 2019 en herfstkrans 
maken op 27 september a.s., daarvoor kunt u zich nog opgeven 

tot 10 september. Dus er is weer voor ‘elk wat wils’. Wie lid is 
van de K.B.O. hoeft zich niet te vervelen! Zelf verheug ik me al 
op de dagreis. Altijd gezelligheid onder elkaar, dat is ‘vaste 

prik’. En Thorn is toch een prachtig wit stadje. Ik wens iedereen 
een fijne maand september toe, het begin van de herfst. ’t Is 

weer voorbij die mooie zomer…Gerard Cox zingt het zo mooi… 
 
       Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof. 
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Agenda voor september 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 
12-26 september 
 
 

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 
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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 
6 september Excursie Museumgemaal Caners in 

Gewande  

13 september  Dagtocht  
25 september   Film 1 EYE IN THE SKY 

27 september  Bloemschikken (Blz.10) 
3 oktober    Nationale Ouderendag 
8 oktober  Eerste lezing Kunstgeschiedenis 

Lieshout: Damien Hirst 1965- (Blz. 8) 
15 oktober   Marcienne (Blz. 3) 

16 oktober  Film 2 DEUX JOURS, UNE NUIT  
18 oktober  Kunstlezing Beek en Donk  
   'Zwelgen in schoonheid' (Blz. 7) 

23 oktober  ViERBINDEN Themamiddag Educatief 
'In gesprek over het levenseinde' (Blz. 4) 

27 oktober  Rot op met die geraniums (Blz. 6) 
6 november  Film 3 BRAM FISCHER 
27 november  Film 4 A SEPASRATION 

20 december  Kerstviering 
 

 

Marcienne Middagmodeshow 
We verheugen ons weer op een nieuwe modeshow bij 
Marcienne in Kirchhoven, Duitsland. De wintercollectie staat in 

het teken van kerst. In deze tijd van het jaar is de wereld heel 
even een sprookje. Verrassend, magisch, sprankelend, 

mailto:secr.kbobd@gmail.com
http://www.kbo-beekendonk.nl/
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fonkelende lichtjes, mooie muziek……….. Alles is omgetoverd in 

een fantastische kerstsfeer. Geniet van deze prachtige 
modeshow, waarin mannequins een stijlvolle en feestelijke 
collectie presenteren.  

Wanneer:      Maandagmiddag 15 oktober 
Vertrektijd:   13.45 uur, parkeerplaats  Ontmoetings- 

   Centrum, Otterweg 29 
Kosten:         € 7,00 per persoon  
Thuiskomst:  ca. 19.15 uur 

U wordt ontvangen met koffie/thee en gebak en ook vindt een 
loterij plaats. Kortom een leuke ontspannen middag in een 

gezellige feestelijke sfeer.   
Ga ook een keertje mee! Misschien met vriendin, familielid, 

buurvrouw. Iedereen is welkom. 

Opgeven vóór 25  september met in gesloten envelop: 

naam, adres, telefoonnummer en gepast geld erbij: 

Stien van Duijnhoven: 

Kapelstraat 45 
Francien Vereijken: 

Kerkstraat 56  
 

 

Themamiddag ViERBINDEN educatie 
In samenwerking met ViERBINDEN wordt op 23 oktober een 
middag georganiseerd. Het thema is 'In gesprek over het 
levenseinde'. In het volgende Bedonkske komt hierover meer 

informatie. 
 

 

Filmcyclus 2018 
In 't Bedonkske van augustus 2018 heeft u in aparte bijlage 
informatie gekregen over de filmcyclus 2018.  

De werkgroep educatie van ViERBINDEN en de vier gezamen-
lijke 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'. 
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Door de gigantische groei van wetenschap en techniek zijn de 

mogelijkheden van de mens enorm toegenomen en heeft de 
idee van de maakbaarheid ons denken en handelen steeds 
verder geïnfiltreerd.  

Daarbij worden redeneringen en praktijken gehanteerd die niet 
alleen dubieus, maar ronduit verwerpelijk zijn. Deze reeks laat 

ons mensen zien die geconfronteerd worden met moeilijke, 
soms echt duivelse keuzes en dilemma’s, maar toch de moed 
hebben de stem van hun geweten te laten spreken en oog 

hebben voor de morele dimensies van hun beslissingen.  
 

De filmmiddagen vinden plaats op dinsdag en starten om 13.30 
uur met een korte inleiding door Philip Verdult. Daarna wordt 

de film vertoond. Na de film is er een korte pauze, gevolgd door 
een interactieve nabespreking o.l.v. Philip Verdult. Het is niet 
verplicht om daarbij aanwezig te zijn; we kunnen het u wel 

aanbevelen. 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 1 EYE IN THE SKY,     Gavin Hood, 2016 (98 min.) 
Dinsdag  25 september 2018  
In het diepste geheim geeft kolonel Katherine Powell, vanuit 
een veilige Britse bunker leiding aan een actie 
waarbij in de sloppenwijken van Nairobi een 

terroristencel moet worden opgespoord en 
gearresteerd. Er wordt veel gedelibereerd. Het 

is een echt dilemma, waarbij slechts weinigen 
echt blijk geven van de morele en emotionele 
impact van de beslissing. 

De filmvertoningen vinden steeds plaats in de grote zaal van 
het Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout 

U kunt zich tot 10 september aanmelden met het inschrijf-
formulier, dat ook op de website staat.  
www.kbo-beekendonk.nl Enige dagen voor de start van de 

cyclus ontvangt u de entreekaartjes in uw brievenbus. 
Kaarten zijn ook te koop aan de kassa á € 7,-. 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
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Cultuurclub 
Programma voor het nieuwe seizoen 2018-2019. 
Voor het komende seizoen hebben we een programma 

samengesteld, waarbij er zeker voor iedereen een of meer-
dere leuke voorstellingen zijn. Ze zijn serieus, humoristisch of 

muzikaal.  
In 't Bedonkske van augustus stond hierover veel informatie. 
Hebt u deze gemist, dan kunt u kijken op onze website: 

www.kbo-beekendonk.nl onder 'activiteiten' en daarna 
'cultuurclub'.  

 
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.  
Op de website kunt u hierover 
meer lezen. 
Website: www.kbo-beekendonk.nl  

(inloggen met ledennr.+wachtwoord) 
 

Opgeven met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 

bij Ingeborg Westerbeek, Rogier Monicxlaan 18, tel. 06-
51054019, 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. 
Wilt u eventueel ook rijden voor andere personen, die naar de 

voorstellingen gaan, zouden wij dat graag willen weten. Dit 
kunt u aangeven bij de aanmelding. We vertrekken gezamenlijk  

 
 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
mailto:ingeborgwesterbeek@gmail.com
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Kunstlezingen via KBO Beek en Donk  
seizoen 2018-2019 
KBO Beek en Donk heeft ook voor de 

winterperiode 2018-2019 weer in 
samenwerking met Dr. Ger Jacobs 4 

kunstlezingen gepland waarvan er 
twee plaatsvinden in 2018 en twee in 
2019. De eerste lezing start op 18-

oktober genaamd 'zwelgen in 
Schoonheid', op 15 november 'Het 

Mauritshuis een schatkamer met een 
parel, maar ook met een 
koeienvlaai'. In 2019 staan ook twee lezingen op het 

programma en wel op 17 januari 'High Society' en op 14 
februari de laatste in deze serie getiteld 'Een lust voor het oog, 

wat je mooi vindt'. In de komende Bedonkskes komen we op 
elke lezing afzonderlijk terug met meer inhoudelijke informatie. 

Voor KBO leden bedragen de kosten: Inschrijven direct voor 
alle 4 de lezingen € 20,00.                                     Voor niet 
KBO Leden € 25,00 voor direct alle 4 de lezingen.                       

Het is ook mogelijk om per lezing deel te nemen, maar in dat 
geval bedragen de kosten per lezing voor KBO leden € 6,50 en 

voor niet KBO leden € 7,50 per lezing. De genoemde prijzen 
zijn inclusief een kopje koffie of thee in de pauze van de 
lezingen. De lezingen beginnen om 14.00 uur en duren tot circa 

16.00 uur. In elke lezing komen meerdere kunstenaars en 
kunstwerken aan de orde en is er de mogelijkheid om vragen 

te stellen. Wanneer u zich voor alle 4 de lezingen wil aanmelden 
kan dat middels bijgevoegd strookje wat in gesloten enveloppe 
inclusief betaling ingeleverd kan worden bij Francien Vereijken, 

Kerkstraat  56  Beek en Donk. Aanmelden kan ook via e-mail: 
secr.kbobd@gmail.com. U dient bij opgave voor alle vier 

de lezingen gelijktijdig het verschuldigde bedrag te 
voldoen. Betalen per bank kan natuurlijk ook op Rek. nr. IBAN  
NL92RABO01120961 t.n.v. KBO Beek en Donk onder 

vermelding van Kunstlezingen. Voor deelname aan de losse 
sessies kan in de zaal contant afgerekend worden.   

 

mailto:secr.kbobd@gmail.com
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…………………………………………………………………………………………… 

Inleverstrook.  

Meld zich aan voor kunstgeschiedenis: 
Naam………………………………………………………………………… 
Telefoon nummer ………………………………………………………… 

Woonplaats ………………………………………………………………… 
Is wel/niet lid van de KBO. (doorhalen wat niet van 

toepassing is.) 
 
 

Lezingenreeks Kunstgeschiedenis 7 Lieshout 
van start Op maandag 8 oktober is de eerste lezing van 

de succesvolle Lezingenreeks Kunstgeschiedenis, die dit jaar 

voor de 7de keer georganiseerd wordt. Er zijn 5 lezingen over 
verschillende periodes uit de kunst. Telkens wordt ook een 
lopende tentoonstelling kort besproken. De onderwerpen zijn 

gekozen in overleg met de deelnemers aan Lezingenreeks 6. 
De lezingen worden verzorgd door mevrouw Ine Pels. Zij is 

Neerlandica en heeft kunstgeschiedenis gestudeerd. Ze heeft 
veel ervaring met het leiden van Kunstgeschiedenis groepen. 
De lezingen worden gehouden op maandagavonden van 20.00u 

tot 22.00u in het Dorpshuis in Lieshout.  

Programma: 

Maandag 8 okt 2018 Damien Hirst 1965-  
Maandag 19 nov Giovanni Bellini 1430-

1516  
Maandag 7 jan 2019 Egypte: religie, 

dodenrijk en kunst  
Maandag 18 feb Leonardo da Vinci 1452-1519  
Maandag 25 maart Lichte zeden 1850-1910 en Femme fatale 
 
De kosten zijn €45,00; voor leden van KBO Lieshout €35,00. 

Betaling kan op de rekening van KBO Lieshout: Rabobank IBAN 
NL34 RABO 0128 9326 19 o.v.v. 'KUNST 2018'.  
Betaling geldt tevens als inschrijving. Vermeldt uw naam, tel. 

nummer en e-mailadres. U kunt zich ook opgeven bij de Inloop 
van KBO Lieshout, elke dinsdagmorgen van 10.00u tot 11.30u 
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in het Dorpshuis. Daar kunt u alle verdere informatie krijgen. 

U kunt ook contact opnemen met mevr. Ine Pels: 040 
2442984/06442664189 mail: i.pelsvandeven@gmail.com 

 
André Rieu in Ziggo Dome Amsterdam. 
De bus voor Andre Rieu is vol. 
Mensen die zich hebben opgegeven en nog geen rekening 

hebben gehad, kunnen Anneke Vialle bellen. Zij zorgt ervoor, 
dat het dan in orde komt. Anneke Vialle 0499-842323. 

 
 

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 
 

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 
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traditionele loterij ook deel uitmaken van het middag-

programma. 
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. 

 

 

Uit in Beek en Donk 
Zondag 23 september 

MuziektuinPodium 
Zaterdag 29 september 
Concerto a Due ODE en Mè Tresse uit Heeze,  aanvang 20.00 

uur in muziekcentrum Het Anker, toegang gratis. Licht 
klassieke muziek, filmmuziek, ballades en veel swing. 

 

Creatiefclub 
Iedereen is vrijblijvend welkom op de creatieve middag. Je 
kunt je eigen 'ding' doen. Soms wordt er gezamenlijk iets 

ondernomen. De volgende bijeenkomst waarop iedereen 
welkom is, is op maandag 10 september 2018. 

Tijd: 13.30 – 17.00 uur 
Kosten € 2,50 voor zaalhuur en koffie/thee 
Inlichtingen:   

Zus van den Eijnde 464209 
Maria Cuypers  463478 

 

HERFSTKRANS MAKEN 
Op donderdag 27 september om 9 uur wordt in het 
Ontmoetingscentrum te Beek en Donk een creatieve ochtend 

verzorgd door Beppie Nikkelen en Marij Oppers. Kosten € 10,- 
p.p. U moet 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: 
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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 :------------------------------------------------------------- 
 

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 

 
 

 
Alzheimer Café Gemert/Bakel en Laarbeek 

Wanneer? Elke tweede dinsdag van de maand. 
Hoe laat? De zaal is open vanaf 19.00 tot 21.30 uur.  

Het programma start om 19.30 en eindigt om 21.00 uur. 
De toegang en het eerst kopje koffie zijn gratis, voor de overige 

consumpties wordt een bijdrage gevraagd. 
Waar? Cultuurhuis De Eendracht; St. Annastraat 60; Gemert 
Thema: 11 september: Zorgen voor u en uw naaste. In 

gesprek met de mantelzorger. 
 

Inlichtingen? 
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 

 
 

mailto:wilma.vangrinsven@levgroep.nl
mailto:hbouwmans@vierbinden.nl
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Alzheimer Café Helmond 

Zorginstelling ALPHONSUS Hoofdstraat 176 Mierlo-Hout-
Helmond. Tegenover de kerk. 
Aanvangstijd: 19.30 uur 
20 september Dementie, dans en muziek. 

 
Dagfietstocht KBO Beek en Donk 
 

Donderdag 23 augustus was het weer zover en verzamelden 
zich een veertigtal fietsers, al of niet met accu, voor de 
jaarlijkse fietsdagtocht. Rond half tien werd vertrokken vanaf 

het Heuvelplein richting Mariahout. De animo was zo groot dat 
er in twee groepen werd gefietst met verschil in vertrektijd van 

vijf minuten. Het was goed fietsweer, wel bewolkt, maar in de 
namiddag liet de zon zich regelmatig zien. De eerste etappe 
leidde via Mariahout in een rustig tempo over de Dommel 

richting Best. Hier wachtte ons de eerste ravitaillering bij het 
Boshuis, waar de koffie besteld kon 

worden. Via de buitenwijken van 
Best kwamen we in het Brabantse 

landschap van de Meijerij terecht. 
Langs weilanden en diverse wegen 
te hebben overgestoken, via lange 

lanen met hoge populieren 
arriveerden we in Liempde. Na enig 

zoekwerk werd het restaurant 'Het Wapen van Liempde' 
gevonden. Na een uur gezellig met elkaar doorgebracht te 
hebben met een mooi uitzicht op het dorpsplein, werd gestart 

voor de tweede etappe. Weer reden we over al of niet verharde 
bospaden, langs groene weilanden en soms hoge maisvelden 

via Olland naar St. Oedenrode naar Nijnsel waar de laatste 
pauze geregeld was. De laatst kilometers voerden ons via de 
Hei en de Karstraat weer naar Beek en Donk. Na een 70 km. 

gefietst en bijgepraat te hebben keerden wehuiswaarts. Al met 
al een mooie afwisselende tocht, waarvoor dank aan de 

organisatoren en routeplanners.  
Tot volgend jaar. Antoon Swinkels  
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Verkorte privacyverklaring  
tbv Afdelingsblad  
Met het oog op de verplichtstelling 

vanwege de Europese privacy wetgeving 
geeft het bestuur van KBO Beek en Donk 

de volgende privacyverklaring af. 
KBO Beek en Donk houdt persoonsgegevens bij van leden, 
deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het 

doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De 
gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, 

tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en 
huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de Afdeling, 
lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van 

het lidmaatschap. 
Indien sprake is van automatische incasso van de contributie 

wordt tevens het IBAN nummer van de bank bewaard. Indien 
van toepassing worden gegevens toegevoegd aan de 
activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen. Er 

worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig 
hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de 

wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt. 
De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur 
verwerkt. De contactgegevens van de ledenadministrateur 

worden periodiek opgenomen in 't Bedonkske en zijn zichtbaar 
op de website van de Afdeling. 

 Op de website van de Afdeling wordt niet-persoonsgebonden 
informatie van bezoekers over het gebruik van deze website 
verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is 

bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van 
de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de 

website voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een 
bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, 
tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt. 

 Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Afdeling 
gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het 

Afdelingsbestuur bevoegd zijn. KBO Beek en Donk verstrekt 
nimmer persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht 

te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze 
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wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats 

en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent dat er 
onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten 
wijzigen. U neemt contact op met de secretaris of de 

ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat 
en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw 

verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U 
kunt tegen de beslissing bezwaar maken. 
 Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een 

bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt ervoor dat 
uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen 

ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een 
plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. 

Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens 
vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Afdeling. 
 Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO Beek en 

Donk uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd. Er bestaat 
een uitgebreider versie. Neem contact op met de Secretaris als 

u deze wilt inzien. Beide versies zijn terug te vinden op de 
website van KBO Beek en Donk. 
Onze website vindt u op: www.kbo-beekendonk.nl 

 
 

Nieuws over de website KBO Beek en Donk 
Mogelijkheid ondersteuning bij computerclub Aarle- 

Rixtel Ondersteuning computers  laptops Tablets, 
Smartphones  

In Aarle Rixtel ontmoetingscentrum de Dreef (hoofdingang  en 
1e gang links), kunt u met allerlei problemen binnenlopen en 
wordt er geprobeerd om dit samen op te lossen. Dit kan elke 

maandag en vrijdag vanaf 13:30 tot 16:00. Breng hiervoor uw 
laptop, tablet of smartphone mee. 

Ze hebben daar computers met allerlei randapparatuur staan 
zoals printers en schermen. Het enige wat ze vragen is €3,-  
voor koffie en kosten. Diverse enthousiaste mensen zijn altijd 

aanwezig om jullie te helpen.  
Op de website kunt u hierover meer lezen. Er is een vast 

onderdeel opgenomen onder 'Hulp bij computers, etc.'  

http://www.kbo-beekendonk.nl/
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Activiteiten uitgebreid 

De rubriek 'activiteiten' is uitgebreid met de filmcyclus. Hier 
kunt u bv. de formulieren downloaden, die je nodig hebt om 
films te gaan kijken. Kijk ook even naar de overige activiteiten 

er zit vast iets leuks voor u bij. 
Uiteraard kan bovenstaand vragen oproepen. Deze kunt u 

gerust stellen. Wij hopen in elk geval dat u enthousiast gaat 
worden en regelmatig de website bezoekt.  
Website: www.kbo-beekendonk.nl  

(inloggen met ledennr.+wachtwoord) 
 

Groetjes 
Peter Vogels: tel. 06-30375665  

E-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 
 

Info nodig over wonen in Laarbeek ? 
Seniorenwoning of appartement in Laarbeek ? 

Speciaal voor mensen die niet of niet goed met de computer 
overweg kunnen heeft woningstichting 'WOCOM' dat de meeste 
woningen in Laarbeek beheert spreekuur in het kantoor te 

Lieshout. Senioren worden hier geholpen om op de juiste 
manier te kunnen reageren op eventuele vrijkomende 

(senioren) woningen in de gemeente Laarbeek of eventueel in 
het gehele gebied waar Wocom via Wooniese actief is, zonder 
dat dit via de Computer noodzakelijk is.  

Voor info en hulp kunt u terecht op maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur aan de Heuvel 1 te Lieshout. Verstandig 

is om even een afspraak te maken. Tel. 0499-423370. 
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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  
Of 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 (nieuw) 
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 1 

oktober 2018) 

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

