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Hallo beste mensen. 
 

Een druilerige eerste helft van januari is aan ons voorbij gegaan. 
Maar toen kwam de zon! Zelfs in de nacht van 20-21 januari was er 
een ‘bloedmaan’ te zien, zo rond de klok van zes uur heb ik hem met 
eigen ogen aanschouwd. Dit komt niet zo dikwijls voor en als je op 
dat moment dan toch wakker bent, dan moet je toch even naar 
buiten gluren om dat te bekijken. De dagen daarvoor nachtvorst en 
de week erna ook. Er kon, heel voorzichtig, op sommige plekken 
geschaatst worden, dus er waren al mensen, die ‘de ijzers uit het vet’ 
hadden gehaald. Maar het was maar van korte duur… of niet?? 

Voor de liefhebbers staat de Ganzendonckse seniorenmiddag ook 
al weer voor deur: 16 februari is het al  zo ver. In de lange 
‘winterdagen’ er even tussenuit om te genieten van gezelligheid, 
vrolijkheid en muziek. 

En…’T Lupt Oit De Hand’, dus iedereen is wel gewaarschuwd. De 
organisatoren staan weer garant voor een leuke middag! Dus geniet 
met volle teugen!! Net, zoals De Teugelders dat doen. Volgende 
maand ben ik er weer. 

Maak je dagen maar vol met zoveel mogelijk vrolijke en fijne 
dingen, als je daartoe de gelegenheid hebt. 

 
   Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof. 
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Agenda voor februari 2019 

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 
6 - 20 februari; 6 maart 

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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Vooruitblik 
 

11 februari    Inloopochtend, Ontmoetingscentrum (blz. 7) 
14 februari     4de Kunstlezing 'Een lust voor het oog',                
     Ontmoetingscentrum (blz. 4) 
16 februari    Ganzendonckse seniorenmiddag (blz. 6) 
25 februari    Inloopochtend, Ontmoetingscentrum (blz.7) 
25 februari    Leeskringen (blz. 8) 
13 maart     Educatieve bijeenkomst 

   'Teken en de ziekte van Lyme' (blz. 5) 
21 maart    Jaarvergadering/algemene ledenvergadering 
08 april    Marcienne Paasmodeshow (blz. 5) 
11 april    Voorjaarsbijeenkomst 
09 mei     Reisje Supersenioren 
14 mei     Bedevaart naar Handel 
 

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 2019 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: 
'Het Bedonkske per email'.  
Dan heeft u het Bedonkske eerder in uw mailbox dan in de 
brievenbus. 

 
 
 

mailto:secr.kbobd@gmail.com
http://www.kbo-beekendonk.nl/
mailto:ingeborgwesterbeek@gmail.com
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4e Kunstlezing: 14 februari: Ontmoetingscentrum 
Als 4e en laatste kunstlezing van dit seizoen is door Dr. Ger Jacobs 
gekozen voor een prachtige lezing: 'Een lust voor het oog'.  
Na  'Zwelgen in Schoonheid', 'Het Mauritshuis' en 'High Society' laten 
we ons opnieuw verrassen door zijn prachtige verhalen en 
schitterende dia’s in een zaal met prima verduistering, zodat de 
beelden scherp overkomen.  
Tijd: Donderdag 14 februari. De lezing in het Ontmoetingscentrum 
begint om 14.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur.  
Kosten inclusief koffie/thee:  
Voor KBO leden € 6,50  Niet-leden.  
€ 7,50 , te betalen bij binnenkomst. 
Laat u verrassen! U bent van harte welkom. 
 
Persbericht: EEN LUST VOOR HET OOG 
'Wat je mooi vindt' als basis voor een privé verzameling. 
Kunst verzamelen op basis van 'wat je mooi vindt' dat heeft de Duitse 
industrieel en tropenarts Gustav Rau gedaan. Zijn collectie is een 
dwaaltocht door 5 eeuwen kunst, van de 15e tot de 20e eeuw. Bij het 
zien ervan, kom je al snel tot de conclusie dat schoonheid iets is van 
alle tijden. Maar tegelijk besef je dat alle tijden wel anders tegen het 
begrip schoonheid hebben aangekeken. 
Tot het einde van de 19e eeuw was de schoonheid niet door de 
schilder uitgevonden, hij fungeerde slechts als een maatschappelijk 
doorgeefluik. Rond de eeuwwisseling naar de 20e eeuw ging dat 
veranderen. Vijf eeuwen kunst, dat is nogal wat en dat allemaal met 
als thema 'de schoonheid'. Gustav Rau bezat honderden schilderijen 
van Fra Angelico tot Monet. Vlak voor zijn dood heeft hij ze allemaal 
geschonken aan het Unicef Kinderfonds en voorlopig laten opslaan in 
het Arp Museum in Remagen. Van daaruit worden ze uitgeleend of 
verkocht ten bate van Unicef. Zijn schoonheid dient daarmee een nog 
'schoner' doel.  
Dr. Ger Jacobs geeft zijn commentaar op de schoonheid van de 
collectie Rau en wandelt met u door vijf eeuwen kunst. 
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Educatieve informatieavond KBO Beek en Donk 
Op woensdagavond 13 maart om 19.30 uur 
organiseert KBO Beek en Donk in samenwer-
king met  Vierbinden en Kruiswerk Laarbeek 
een bijeenkomst over het onderwerp 'Teken en 
de ziekte van Lyme' in combinatie met 
'Stilstaan bij bewegen'. Deze voorlichting 

wordt verzorgd door de GGD. Alle 55-plussers van Laarbeek zijn 
welkom in het Ontmoetingscentrum Beek en Donk (Otterweg 29). De 
toegang is gratis maar i.v.m. de organisatie vragen wij u wel zich even 
aan te melden vóór 10 maart.  
Dit kan via emailadres mariettefrijters@home.nl, een briefje in de 
brievenbus (Rogier Monicxlaan 14) of per telefoon: 06 15962783. 
 
 

 

Paasmodeshow 2019 !! Altijd gezellig! 
We verheugen ons weer op een nieuwe modeshow bij Marcienne in 
Kirchhoven, Duitsland.  Natuurlijk kijken we uit naar de lente en de 
collectie die vanaf half maart gepresenteerd wordt.  
Het belooft opnieuw een fleurige modeshow te worden met vele 
kleurrijke creaties, geshowd door vakkundige mannequins. Daarna 
is er gelegenheid om geheel vrijblijvend te shoppen in de boetiek 
van Marcienne.  
U wordt ontvangen met koffie/thee en 
gebak. Er vindt een loterij plaats. 
Kortom een leuke ontspannen middag 
in een gezellige feestelijke sfeer.   
Wanneer:      Maandagmiddag 8 april 

mailto:mariettefrijters@home.nl


 

6 

Tijd: 13.45 uur, parkeerplaats  Ontmoetingscentrum, 
Otterweg 29, Beek en Donk 

Kosten:          € 7,00 per persoon  
Thuiskomst:  ca. 19.15 uur 
Ga ook een keertje mee! Misschien met een vriendin, familielid of 
buurvrouw. Iedereen is welkom. 
Opgeven vóór 15  maart met in gesloten envelop: naam, adres, 
telefoonnummer en gepast geld bij:  
Stien van Duijnhoven: Kapelstraat 45 
Francien Vereijken: Kerkstraat 56  
Ook kunt u zich opgeven per mail aan het secretariaat: 
secr.kbobd@gmail.com  
De kosten à € 7,00 p.p. kunnen worden overgemaakt op 
bankrekeningnummer NL92RABO0112096158 onder vermelding 
van Marcienne 8 april. 
 

 

Zaterdag  16 februari 2019 
Muziekcentrum Het Anker Beek en Donk 

Zoals ieder jaar organiseert de Club van Honderd van De Teugelders 
van Ganzendonck de jaarlijkse Seniorenmiddag op zaterdag 16 
februari.  
Voor deze gezellige, carnavaleske 
middag, inclusief koffie/thee, plak cake 
en een consumptiebon kosten de 
kaartjes vanaf 15 januari in de vrije 
verkoop € 7,50 per stuk en zijn 
verkrijgbaar bij: 
Bloemsierkunst Fons, Heuvelplein, De Snuffelmarkt, Heuvelplein, 
Supermarkt Plus, P. van Thielplein en Wooncentrum 'De Regt' aan de 
Otterweg. 
Zet even alles op zij en geniet van een vrolijke middag vol met klets, 
zang, dans en gezelligheid!! 

 

mailto:secr.kbobd@gmail.com
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KBO Beek en Donk inloopochtend  
Hulp bij digitaal gebruik van smartphone en computer. 
Wanneer? Maandag 11 februari in het Ontmoetingscentrum. 
Hoe laat? Van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Voor ontmoeting, gezellig praatje, ideeën, vragen op sociaal gebied, 
maar ook digitale hulp voor uw mobiele telefoon, IPad of PC. 
Deskundigen helpen u een stapje verder in de 
wirwar van mogelijkheden. U bent van harte 
welkom. De koffie staat klaar!  
Organisatie KBO Beek en Donk. 
 

maandag 11 februari maandag 25 februari 

maandag 11 maart maandag 25 maart 

 

Nieuws website KBO Beek en Donk  
Aanpassing website 2019 
De website is inmiddels aangepast aan 2019. We beginnen namelijk 
weer met nieuwe verslagen in 'verslagen 2019'. Die van vorig jaar 
staan onder 'verslagen 2018'.  

 
 
 
 
 
 
 

De fotoalbums van afgelopen jaar heb ik laten staan. Voor het 
nieuwe jaar komen daar de nieuwere albums bij. Uiteraard ben ik erg 
blij als bij de activiteiten iemand foto's maakt en deze aan mij 
doorstuurt. 
Hulp bij computergebruik  
In het nieuwe jaar zijn we verder gegaan met de ondersteuning van 
het computergebruik door middel van inloopochtenden.  
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Op 14 januari was deze ochtend samen gepland met de kaartverkoop 
van de seniorenmiddag voor carnaval. Het was dus erg druk. Ook 
deze keer hebben we weer veel mensen kunnen helpen met de 
meest uiteenlopende problemen, meestal met de mobiele telefoon 
en tablet. Gelukkig waren er verschillende mensen die hun vragen 
hadden opgespaard. Dit vergemakkelijkt het oplossen van het 
probleem.  
Inloggen Website 
Probeer eens onze website te bekijken. Wij houden deze actueel met 
de laatste gegevens. Geef ons uw e-mail adres door en wij laten 
regelmatig de nieuwtjes zien, die dan bekend zijn. U zit dan eerste 
rang! Het inloggen op de website is erg eenvoudig. Mocht dit niet 
lukken laat het dan even weten.  
Website: www.kbo-beekendonk.nl (inloggen met ledennr.+ wachtwoord)  
Peter Vogels Tel.: 06-30375665. Mail:pcemvogels@gmail.com 

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

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 25 februari 2019. De maandagmorgengroep 
leest 'Liefde in Pangea' door Tessa de Loo. Tessa de 
Loo is inmiddels 70 jaar en haar oeuvre omvat zo’n 
15 titels, waarvan de bekendste zonder twijfel De 
tweeling (1993) is. In haar werk wordt altijd een 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
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intrigerende verhaallijn uitgewerkt, waarbij conflictueuze relaties 
een vaste thematiek zijn. 
De maandagmiddaggroep leest 'De onderwaterzwemmer' door P.F. 
Thomése.  
De veelzijdigheid van P.F. Thomése is genoeglijk 
bekend. De ene keer is hij sterk verhalend, de andere 
keer lekker vunzig humoristisch. Hij verrast met 
taalkundig hoogstaande egodocumenten en is tegelijk tegendraads 
in zijn essayistische belangstelling voor de zogenaamde hoge en lage 
cultuur.  

 
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'. U kunt opgeven naar welke uitvoering u toe wilt 
Opgeven met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bij 
Ingeborg Westerbeek, Rogier Monicxlaan 18, tel. 06-51054019,  
e-mail ingeborgwesterbeek@gmail.com.  
De volgende voorstelling is op 4 maart. De Carnavalsklucht van 
Genesius. Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 19,50 betalen vóór 11 
februari. U moet 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.  

 
Verslag excursie senioren expo 50+ beurs.  
Op woensdag 16 januari zijn we met een extra grote bus met 59 
personen naar Veldhoven gereden. In residentie Koningshof werd de 
jaarlijkse senioren-expo gehouden waar wij kaarten voor hadden 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
mailto:ingeborgwesterbeek@gmail.com
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gekregen van de KBO. Vandaar dat we alleen voor de bus hebben 
moeten bijdragen. 
We hebben ruimschoots de tijd gehad om de hallen te bezoeken 
waar allerlei informatie-stands stonden en verkoopdemonstraties 
werden gegeven. Wat direct opviel was de grote drukte. Er waren 
ook erg veel bezoekers vooral van de diverse afdelingen van de KBO.  
Wat mij betreft mag er voor de 
komende keer ook wat vernieuwing 
worden aangebracht in het pro-
gramma en het aanbod. Want een 
aantal dingen van deze tijd heb ik toch 
gemist met name op het gebied van 
muziek, entertainment, hobby en 
digitalisering (tablets, gadgets, laptop, beveiliging). Wellicht dat daar 
vanuit de KBO wat op kan worden aangedrongen.  
Om 17:15 uur, iets later dan gepland, zijn we met de bus 
teruggereden naar Beek en Donk. Gelukkig kon onze chauffeur de 
files goed ontwijken, want rond dit tijdstip staat het verkeer rond 
Eindhoven vast. 
Groetjes 
Peter Vogels 

 
Verslag KBO Beek en Donk op bezoek bij Abdij Berne. 
Op donderdag 24 januari j.l. ging een groep van ruim 30 KBO-ers uit 
Beek en Donk op excursie naar Heeswijk Dinther om een bezoek te 
brengen aan de Abdij van Berne met daaraan gekoppeld een 
bierproeverij van het bier wat volgens recept van de Abdij ge-
brouwen wordt. Een kleine tegenvaller was dat de brouwerij op de 
huidige locatie nog niet in bedrijf is, maar dat dit pas omstreeks 2020 
zal zijn. Tot die tijd wordt het bier nog gebrouwen bij een bevriende 
trappist brouwerij in België. De Abdij zelf was het bezichtigen waard. 
De stichting van de abdij gaat terug tot het jaar 1134 toen Fulco van 
Berne naar een wonderlijke overleving als dank de Abdij stichtte. 
Tijdens de excursie werd een bezoek gebracht aan de vertrekken 



 

11 

waar de Abten destijds leefden, de inpandige kerk en in de sneeuw 
aan de hoptuin (dit was wat minder). Er werd veel verteld over de 
historie van Abdij, het opzetten van onderwijsprogramma’s  en de 
opendeurpolitiek die de Norbertijnen be-
drijven; reden waarom er wel een poort-
gebouw is, maar geen afgesloten toegangs-
deur, die ontbreekt. Ook heden ten dage wordt 
onder toezicht van de Norbertijnen nog 
onderwijs gegeven en heeft het gymnasium 
van Berne nog altijd een goede naam in de onderwijswereld. De 
rondleiding werd afgesloten met een bierproeverij voor de 
liefhebbers in het proeflokaal. Voor diegene die niet van het 
geestrijke vocht hielden was er uiteraard een andere proef-
mogelijkheid. Al met al een interessante rondleiding die inzicht gaf in 
het reilen en zeilen van de Norbertijnen monniken en dan speciaal in 
de Abdij van Heeswijk Dinther.  

 
Woningzoekenden 

Opzoek naar een in Laarbeek? Het beste is om u te 
melden bij de inloopmiddag van Wocom. Deze is elke 
donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Contact 
telefoon Wocom is 0493-497678. 

 
Keuring voor het rijbewijs  
Mensen die met een herkeuring hun rijbewijs moeten verlengen 
kunnen te maken krijgen met een langere wachttijd dan de gestelde 
vier weken. Hierdoor kunnen rijbewijzen verlopen raken! Het CBR 
werkt er hard aan om dit probleem op te lossen en 
de wachtlijst terug te dringen. Voorlopig adviseert 
het CBR om vier maanden vooraf de aanvraag tot 
herkeuring te doen. Voor een goedkope keuring: Bel 
het secretariaat van KBO Beek en Donk: 0492-
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. 
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 Marietje van de Rijt, Lijsterlaan 
80, telefoon: 0492-464233. 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 11 maart) 
2019. 

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

