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Nieuwsbrief Seniorenvereniging  
KBO Beek en Donk 

     Jaargang 23 nummer 9 
                  2 september 2019 
Hallo beste mensen, 
Al weer ’n maand verder. Mooie resultaten op sportgebied 
intussen: Steven Kruijswijk op de derde plaats in de Tour de France. 
Fantastisch toch! En Max Verstappen in hetzelfde weekend nr. 1 op 
de kletsnatte Hockenheimring in Duitsland. Hij had het weer gefikst. 
Het speelde zich allemaal af het laatste weekend in juli.  

In de ‘ONS’ las ik, dat Leo Bisschops, 
onze voorzitter K.B.O.-Brabant, zich, 
samen met Stichting Pensioen Behoud, 
in gaat zetten voor onze pensioenen. 
Laten we hopen, dat ze iets voor 
mekaar krijgen: immers ons 
‘spaarpotje’ pensioen kalft steeds 
meer af… 

Woensdag 11 september is de Bus-dagtocht Beeld en Geluid met 
Vechttour. Iedereen die meegaat: EEN HELE GEZELLIGE DAG!  
Ook de Filmcyclus start weer op 24 september. Het lijkt me weer 
een mooie, interessante reeks. Geniet er allemaal maar van. 
De grote hitte van 40˚ hebben we óók overleefd… 
Johan Cruijff zou gezegd hebben: 'leder nadeel heb z’n voordeel.' 
…Nou, in mijn geval was dat ook zo! Heel wat ‘leesvoer’ is door m’n 
handen gegaan. Bij de ventilator was het zo best uit te houden. 
Verder wens ik iedereen een fijne septembermaand toe. 
 

Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof. 
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Vooruitblik 
 

Donderdag 05 sept.: Educatieve informatieavond Geriatrie  
Maandag 09 sept: Inloopochtend (blz. 9) en kaartverkoop 
Woensdag 11 sept.: Busdagtocht Beeld en geluid/Vechttour (vol)  
Maandag 23 sept: Inloopochtend (blz. 9) 
Dinsdag 24 sept.: Filmcyclus: Film 1; Intouchables (blz. 5) 
Dinsdag 01 okt.: Korendag, KBO Seniorenkoor St. Joachim 
Woensdag 02 okt.: Nationale Ouderendag Laarbeek (blz. 3) 
Donderdag 10 okt.: Opfriscursus automobilisten 55+ers (blz. 7)           
Zaterdag 12 okt.: Claudia de Breij, Speelhuis  
Maandag 14 okt.: Marcienne (blz. 4) 
Donderdag 24 okt.: 1ste kunstlezing 
Vrijdag 25 okt.: Ellen ten Damme, Speelhuis (blz. 8) 
 
Muziektuinpodium: augustus – september 
 

 22 sept: 

13.00 uur   VTO Deurne (KI) 

14.00 uur   Brand New Voices  Popkoor (KI) 

15.00 uur   Lichtstad Brass (KP) 

16.00 uur   BEEZ (KP) 

KI = Kiosk KP = klein podium 
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Dag van de ouderen! 
 

 Woensdag 2 oktober 2019 
Dorpshuis aan de Grotenhof 2 te Lieshout, grote zaal  

Van 14.00 uur tot +/- 16.30 uur, zaal open 13.30 uur 

Met medewerking van: 
Shantykoor 'Aan Paol 60' uit Nederweert. 

Dit koor bestaat uit ongeveer 40 leden en zij zullen ons op die 
middag vermaken met een groot aantal bekende en minder 
bekende liederen en veel meerstemmige arrangementen. Zij 
zingen prachtige luisterliedjes, maar ook gezellige meezingers. 
Kortom muziek en liederen waar iedereen op zijn of haar manier 
van kan genieten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U wordt ontvangen met koffie/thee en enkele traktaties 
Uiteraard is er, zoals alle andere jaren, na afloop een loterij met 

prachtige prijzen. 
Verkoop toegangskaarten: KBO Beek en Donk 

Maandag 9 september tijdens de inloop tussen 10.00 en 12.00 
uur 

 In het Ontmoetingscentrum 
De entree bedraagt € 5.- per persoon. 

Op is op, beperkt aantal kaarten beschikbaar. 
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14 Oktober met KBO Beek en Donk naar 
modeshow Marcienne in Kirchhoven. 

We verheugen ons weer op een nieuwe modeshow bij Marcienne 
in Kirchhoven, Duitsland. De herfst/wintercollectie zal ook voor een 
gedeelte in het teken staan van kerst.  In deze tijd van het jaar is de 
wereld heel even een sprookje. Verrassend, magisch, sprankelend, 
fonkelende lichtjes, mooie muziek……….. Alles is omgetoverd in een 
fantastische kerstsfeer. Geniet op deze dag van deze prachtige 
modeshow, waarin mannequins een stijlvolle en feestelijke 
collectie presenteren. De boetiek heeft een nieuwe outfit gekregen 
met ook aandacht voor een mooie collectie truien en vesten voor 
de heren!  
 
Wanneer: Maandagmiddag 14 oktober 
Tijd:       13.45 uur, parkeerplaats  Ontm. Centrum, Otterweg 29 
Kosten:      € 7,00 per persoon  
Thuiskomst: ca. 19.15 uur 
U wordt ontvangen met koffie/thee en gebak. Ook vindt er 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 23  september Dat kan tijdens de Inloop: Maandag 
9 september tussen 10.00 en 12.00 uur. 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 14 oktober. 
 

mailto:secr.kbobd@gmail.com
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Dagtocht Beeld/Geluid/Vechttour/Woensdag 11 sept. 
Voor alle leden die zich hiervoor hebben opgegeven: 
Zorg dat u op tijd aanwezig bent. 
Klaarstaan: 7.45 uur Ontm. Centrum,  8.00 uur vertrek Hilversum. 
 

Filmcyclus            'Humor, meer dan alleen maar lachen' 

De werkgroep Oudereneducatie, de vier gezamenlijke 
Seniorenverenigingen van Laarbeek en ViERBINDEN organiseren dit 
jaar voor de 12e keer een filmcyclus. Het thema van deze reeks is: 
'Humor, meer dan alleen maar  lachen'. 
De volledige beschrijving van alle films, kunt u vinden op de 
website: 
www.kbo-beekendonk.nl 
 

Film 1  Intouchables, Olivier Nakache & Eric 
Toledano, 2011 (112 min.) 

Dinsdag 24 september 
'Lachen kan verworden tot weglachen'  
Miljonair Philippe woont in een kast van een 
huis, hartje Parijs, omgeven door een 
uitgebreide staf van zakelijk en huishoudelijk 
personeel. Maar hij is gehandicapt en aan de 
rolstoel gekluisterd. Driss, een jonge 
Senegalees, woont in één van de weinig 
frisse, gure voorsteden en leeft van 
schimmige zaakjes en een uitkering. Om die 
te behouden moet hij solliciteren en tot ieders en bovenal zijn eigen 
verbazing wordt hij aangenomen als de persoonlijke verzorger van 
Philippe. Zijn tomeloze energie, zijn onorthodoxe aanpak, zijn 
grappen en grollen brengen heel wat reuring in de stijve entourage 
rond Philippe, maar ook vrolijkheid en enige lichtheid. Vooral 
Philippe zelf kikkert er zichtbaar van op. Hij wordt er een ander mens 
van. Is er echter niet ook een ‘maar’ aan het vele lachen en 
schateren? 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
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Film 2  The death of Stalin, Armando Iannucci,  
2017 (102 min.) Dinsdag 15 oktober 

Film 3  En Man Som Heter Ove/Een man die Ove heet,  
Hannes Holm, 2015 (112 min.) Dinsdag 5 november 

Film 4  Stan and Ollie, Jon S. Baird,  

2018 (98 min.) Dinsdag 26 november  

De filmvertoningen vinden steeds plaats in de grote zaal van het 
Dorpshuis, Grotenhof 2, 5737 CB, Lieshout 
We bieden deze filmcyclus aan voor een bedrag van € 25,00 (voor 
de hele reeks) of € 8,00 per film (incl. een kop koffie/thee). U kunt 
er zelf voor kiezen of u één, enkele films of de hele sessie bij wilt 
bijwonen. U kunt zich aanmelden met het inschrijfformulier op 
onze website:  
https://www.kbobrabant.nl/view.php?Pagina_Id=24894 
Enige dagen voor de start van de cyclus ontvangt u de entree-
kaartjes in uw brievenbus. De kaartjes staan niet op naam en 
mogen, als u onverwacht niet zou kunnen, doorgegeven worden 
aan een ander persoon. 
Kom, kijk en geniet. 
(PS. Onderzocht wordt de belangstelling en mogelijkheid om in het 
voorjaar van 2020 een groep te starten die via het model “boek en 
film”, (het lezen en gezamenlijk bespreken van een boek en het zien 
van een film met voor- en nabespreking) een bepaald thema bij de 
kop wil pakken en uitdiepen.)  
 

Ave Maria in Brabant én daarbuiten!  
Deze middag wordt georganiseerd door KBO 
Lieshout op dinsdag 8 oktober 13.30 uur in het 
Dorpshuis van Lieshout. De middag is voor 
iedereen toegankelijk. Kaartjes kosten € 5,00 
(incl. kopje koffie/thee) en kunnen afgehaald 
worden bij de inloop van de KBO Lieshout op 

elke dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. 

https://www.kbobrabant.nl/view.php?Pagina_Id=24894
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KBO Beek en Donk inloopochtend  
Hulp bij gebruik van smartphone en computer. 
Wanneer? Maandag 09 september in het Ontmoetingscentrum.  

Hoe laat? Van 10.00 uur tot 12.00 uur. De koffie 
staat voor u klaar.  
Ook voor het aanmelden van diverse activiteiten 
kunt u hier terecht, zoals kaartverkoop voor 
diverse activiteiten. 

 

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

 
Opfriscursus automobilisten 55+'ers van Laarbeek 

U hebt waarschijnlijk al vele jaren 
uw rijbewijs en door ervaring bent u 
een geroutineerde automobilist(e) 
geworden. Het kan nooit kwaad om 
van tijd tot tijd uw rijvaardigheid 
eens onder de loep te nemen. 

Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN), samen met de 
Seniorenraad/Seniorenverenigingen KBO een Opfriscursus 
automobilisten voor Laarbeekse 55-Plussers op donderdag 10 
oktober in het Buurthuis van Mariahout 
De kosten voor deelname zijn € 20,00. Dit bedrag dient u te voldoen 
op de dag van deelname. Aanmeldingen gaan vanaf augustus via de 
KBO ’s maar ook via de MooiLaarbeekkrant lopen. Als u 
belangstelling heeft voor deze cursus kunt u zich tot 10 september 
opgeven bij de plaatselijke Seniorenvereniging KBO of bij 
ViERBINDEN (sdkoning@vierbinden.nl / 0492-328803). Er kunnen 
slechts 42 mensen aan deze unieke cursus deelnemen, dus meldt u 

mailto:leo_van_sinten@hotmail.com
mailto:sdkoning@vierbinden.nl
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snel aan! Tot 1 oktober kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren. 
Meldt u zich na 1 oktober nog af, dan zijn we genoodzaakt de 
€20,00 in rekening te brengen i.v.m. organisatiekosten. Na 
aanmelding hoort u uiterlijk op 7 oktober hoe laat u verwacht 
wordt. 
Inleveren tijdens de inloop op 9 september tussen 10.00 uur en 
12.00 uur of bij Francien Vereijken: Kerkstraat 56. 

Cultuurclub 
Programma voor het nieuwe seizoen 2019-2020. 
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. 
Het volledige programma kunt u vinden op onze website: 
https://www.kbobrabant.nl/view.php?Pagina_Id=13053 

Vrijdag 25 oktober  Ellen ten Damme 
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 34,- betalen vóór 10 oktober. 
Ellen ten Damme en The Magpie Orchestra en route 

Donderdag 14 november Erik van Muiswinkel 
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 25,00 betalen vóór 31 oktober. 

https://www.kbobrabant.nl/view.php?Pagina_Id=13053
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De Nederlandse kleinkunst, 
ja, de Nederlandse taal was 
zonder de hilarische ver-
schijning van woord-
tovenaar Drs. P (1919-2015) 
beslist niet dezelfde ge-
weest. Heinz Polzer schreef 
een reeks fascinerende 
boeken, honderden krankzinnige en muzikaal altijd verrassende 
liedjes, waarvan er een stuk of vijf nationaal bekend werden. Erik 
van Muiswinkel, die in 1976 al correspondeerde met zijn held, geeft 
hem in 2019 het volle pond. In ‘Buigt Allen Mee Voor Drs. P’ speelt 
hij een kleine zaalvoorstelling op de Schaal van P: intiem, ironisch, 
verwarrend en om te huilen van het lachen. Met onder andere ‘De 
Grenadiertjes’, ‘Gonzofoon’, ‘Los Pompadores’, ‘Evangelische 
Potpourri’, ‘Goed Nieuws’ en ‘De Gezusters Karamazov’. 

Maandag 24 februari Carnavalsklucht van Genesius 
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 19,50 betalen vóór 10 februari.  
Let op! Rectificatie: MAANDAG 24 februari! 

Woensdag 4 maart   Tineke Schouten 
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 40,50,- betalen vóór 18 februari. 

vrijdag 27 maart   De Aanslag 
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 31,50,- betalen vóór 12 maart.  

Dinsdag 7 april    The Fortunate Sons USA 

Creedence Clearwater Revival (tribute)   
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 35,50 betalen vóór 23 maart.  

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.  

mailto:ingeborgwesterbeek@gmail.com
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De bovenstaande prijzen van de kaarten zijn inclusief 
besprekingskosten en (benzine)vergoeding voor de chauffeurs. Bij 
de meeste uitvoeringen is er dit jaar GEEN pauzedrankje 
inbegrepen. 
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.  
 

Lezing over de laatste levensfase 
(Educatiecommissie) 
Vanuit de werkgroep Zingeving van KBO-Brabant geven 
enthousiaste en bekwame vrijwilligers lezingen over het 
levenseinde. 
De lezing wordt gehouden op maandag 16 september a.s. om 14.00 
uur in de Dreef. 

 
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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Agenda voor september 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 
25 sept en 8 okt 

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 
Rien/Nellie Hendriks  

tel. 468675 
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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  George van Issum   tel.  463208 
Lid  Peter Vogels    tel.  06 30375665 
Lid   Mariëtte Frijters-Klijnen     tel.  06 15962783 
Aspirantleden Marion van Oosterom en Ria Kastelijns 
 
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 der 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 7 
oktober 2019.) 

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

