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Voorwoord  
 

Voorwoord Bedonkske december 2020 
 
Beste leden, lieve mensen, 
 
Tegelijk met dit Bedonkske ontvangt u, als lid, een 
heerlijke verrassing voor de feestmaand 
december. Dit wordt u aangeboden door het 
bestuur van de Seniorenvereniging Beek en Donk. 
We wilden op deze manier de vele afgelaste 
activiteiten enigszins compenseren.  
Ook bedanken wij u hiermee voor uw steun aan 
onze vereniging, die erg belangrijk is. Laat het u 
allemaal lekker smaken! 
Alle vrijwilligers hebben vorige week een 
verrassingspakket ontvangen als dank voor hun 
inzet het afgelopen jaar. Dit kwam in de plaats van 
de Ons-middag die we altijd gebruikten om onze 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Zonder hen 
zijn we als vereniging nergens. 
Inmiddels hebben we bericht gekregen over de 
actie Rabo Clubsupport: dit heeft onze vereniging 
het prachtige bedrag van € 531,34 opgeleverd. 
Wij gaan dit besteden aan onze supersenioren, 
dus de 80-plussers die aan heel weinig activiteiten 
deel kunnen nemen. Iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen willen we hiervoor enorm bedanken! 
Op dit moment zijn we aan het kijken of we u op 
een of andere manier een kerstviering kunnen 
aanbieden als de maatregelen het tegen die tijd 
weer toelaten.  
In 2021 willen we graag weer allerlei activiteiten 
opstarten en in oktober bestaat onze vereniging 
70 jaar wat natuurlijk iets moois is om naar uit te 
kijken en uitgebreid te vieren. Uw ideeën zijn van 

harte welkom: laat het ons 
weten! 
 
Alleen samen zijn we sterk. 
Uw voorzitter, 
Mariëtte Frijters 
 
 

 

Vooruitblik(ken) 
 
We moesten weer een stapje terug doen. We 
hopen echter dat deze gedeeltelijke lockdown 
voldoende resultaat heeft, waardoor we vooruit 
kunnen kijken naar mogelijkheden om activiteiten 
in aangepaste vorm weer aan te bieden.  
 

Maandag 14 december Bloemschikken 

Woensdag 16 december  Kerstviering 

Donderdagmid. 18 maart Marcienne 

 

 

Persoonlijk bedankje 
 
Seniorenvereniging Beek en Donk bedankt Rabo 
Helmond-Peel Noord voor haar financiële 
bijdrage van € 531,34 en dankt iedereen die de 
afgelopen weken 
op ons gestemd 
heeft. 
Met deze bijdrage 
kunnen wij ons 
bestedingsdoel 
realiseren.  
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Blog (door Tonny Jacobs-Pothof) 
Wereldperikelen. 
 

Wat waren het roerige weken in de V.S. van 
Amerika… Verkiezingsstrijd op een manier, zoals 
we die hier (gelukkig!) niet kennen. 
Ramen en deuren van panden die met planken 
dichtgetimmerd werden, wat een toestand. Het 
leek wel, of er een orkaan op komst was. Het werd 
Joe Biden, ik denk een aimabel mens, die het goed 
met de wereld voor heeft. Laten we hopen, dat er 
nu wat meer rust komt onder de bevolking van de 
V.S. en dat hij weer wat meer eenheid kan 
brengen, al zal de ‘machtsovername’ nog wel wat 
voeten in de aarde hebben… 
 

Terug naar eigen land: doordat de corona weer 
opnieuw was opgelaaid, gaat het Sintfeest dit jaar 
op een andere manier verlopen, zowel op t.v. als 
in den lande. Intochten kunnen niet doorgaan, 
maar de kleintjes zijn evengoed blij met iets in hun 
schoen en cadeautjes op 5 december, de groten 
trouwens óók! En we maken er in het klein toch 
een gezellige avond van. 
Ook worden we, in allerlei opzichten, wat meer 
‘vindingrijk’. 
 

De ADVENT begint en de donkere dagen voor 
Kerstmis proberen we, zeker dit jaar, gezellig te 
maken door al vroeg de kerstboom te zetten, huis 
wat op te leuken en kerstwensen te schrijven en 
te versturen. 
Ik wens u, ondanks alles, met deze bezigheden, 
tóch een hele fijne tijd toe. 

 
Overleden: 
18 oktober Dhr. Pierre de Beer, 81 jaar 
21 oktober Dhr. Cees Huijbregts, 90 jaar 
24 oktober Dhr. Henk Bloemers, 73 jaar 
26 0ktober Dhr. Theo van Hoogstraten, 84 jaar 
29 oktober: Mevr. Rie Rooijackers-van den Elzen, 
85 jaar. 

 
Veilig samen naar het museum 
 
Coronamaatregelen in de Nederlandse musea. 
Hoe ga je veilig naar een museum, rekening 
houdend met de nieuwste coronarichtlijnen? 

Hopelijk blijven de musea open want cultuur en 
musea kunnen troost bieden, vooral in deze tijd. 
En we kunnen je geruststellen: musea zijn veilig te 
bezoeken omdat ze allemaal voldoen aan het 
coronaprotocol. 
Reserveren voor je bezoek. 
Reserveren voor museumbezoek is verplicht.  
Kies eens een museum in de buurt. 
Nu het advies is, zo min mogelijk te reizen, kun je 
nog wel naar een museum dichtbij. Hier, bij  
https://www.museum.nl/nl/zien-en-doen  
vind je heel makkelijk de musea in jouw directe 
omgeving. 
Veilig in het museum zelf. 
Kijk op de site van het museum voor de regels 
hierover. Weet je, dat je in veel musea hele mooie 
mondkapjes kunt kopen? Veel plezier in het 
museum! 
 

Leeskring  

 
De leeskring kan helaas 
in november niet 
doorgaan. Er kunnen 
geen boeken ingeleverd worden en ook geen 
nieuwe boeken geleverd worden. We hopen dat 
het wel kan op 28 december in het 
Ontmoetingscentrum. 
Daar kan met 1,5 meter afstand over de boeken 
gesproken worden. De boeken blijven dezelfde. 
De maandagochtendgroep leest van Nelleke 
Noordervliet: Aan het einde van de dag. De 
maandagmiddaggroep leest van Ian McEwan: De 
kinderwet. 
 

Hobby of Passie  
Heemkunde: Nieuwsgierigheid en avontuur 
 
Mijn grootste passie is bezig zijn met heemkunde 
in Beek en Donk en het belangrijkste onderdeel 
daarin is historisch onderzoek doen en daarover 

Mensen met verdriet hebben maar 
één behoefte; dat iemand naar ze 
luistert. 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
https://www.museum.nl/nl/zien-en-doen
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schrijven. Wat is er nu zo leuk aan historisch 
onderzoek? 
Nieuwsgierigheid en avontuur. Bijvoorbeeld wat 
gebeurde er tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
Beek en Donk of wie was burgemeester Christiaan 
Verhaak. Waar kom je dan bij uit? Hoe ging dat in 
die tijd? Het is snuffelen in oude papieren, oude 
handschriften ontrafelen, steeds op zoek naar 
nieuwe bronnen. Je weet wel waar je aan begint, 
maar nooit waar het eindigt.  
Het digitale tijdperk brengt voor historisch 
onderzoek vele voordelen met zich mee. Veel 
historisch materiaal is tegenwoordig op internet 
te vinden, omdat veel bronnen zijn 
gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld je eigen stamboom 
uitpluizen lukt al voor een groot gedeelte via 
internet vanachter je eigen bureau. 
Mijn verhalen worden geregeld gepubliceerd in 
D’n Tesnuzzik, het tijdschrift van de 
heemkundekring. Ik ben redactielid en doe ook de 
opmaak ervan. Samen met Janus van Asseldonk, 
Kees de Bekker, Christien Lammers en Quirien van 
Roessel ben ik in 1981 met dit tijdschrift 
begonnen. Al veertig jaar hebben we vier 
nummers per jaar uitgebracht en nog steeds zijn 
er voldoende onderwerpen om over te schrijven. 
We hebben bijna 450 abonnees zowel binnen als 
buiten Beek en Donk. We houden de 
abonnementsprijs bewust laag (€ 8,50 binnen 
Beek en Donk en € 14,00 voor een 
postabonnement), zodat de prijs geen 
belemmering vormt om abonnee te worden. 
 
Ik heb verder diverse boeken geschreven of 
bijdragen aan boeken geleverd. Het mooiste 
onderzoek dat ik gedaan heb is wel het onderzoek 
naar de geschiedeis van het geboortehuis van 
mijn vrouw Mia, een oude boerderij in Well (L), 
die voor het eerst vermeld werd in 1250. Meer 
dan zes jaar heb ik daaraan gewerkt en heb 
daarvoor archieven in binnen- en buitenland 
bezocht, een proces van vastlopen en weer 
opnieuw beginnen. Met wat geluk heb ik de 
ontwikkelingen rondom deze oude en historische 
boerderij gedurende 750 jaar kunnen ontrafelen. 
Heemkunde omvat echter meer dan alleen  
snuffelen in archieven. De laatste jaren wordt er 
geregeld archeologisch onderzoek gedaan op 
plaatsen waar gebouwd gaat worden. We worden 
altijd in de gelegenheid gesteld om mee te kijken. 
Die onderzoeken leveren best interessante 
resultaten op. 

Een belangrijke taak voor de heemkundekring ligt 
ook in het kijken naar de toekomst, vooral waar 
het gaat om het behoud van cultuurhistorische 
elementen. Zo ben ik betrokken bij het project 
‘Over en Weer’, opgestart door onze 
heemkundekring samen met die van Erp en 
Gemert in het kader van het grote 
waterbergingsplan van waterschap en gemeente 
in het Leek, De Blauwe Poort. Het doel van het 
project ‘Over en Weer’ is de vele 
cultuurhistorische elementen in het Leek te 
behouden en verdwenen elementen voor het 
publiek weer zichtbaar te maken. Daarvoor is veel 
overleg met de gemeente en het waterschap 
nodig. Belangrijk is om hierbij attent te blijven, 
zeker nu bekend is dat men in het Leek een groot 
zonnepark wil aanleggen. 
Voorlopig hoef ik dus niet bang te zijn dat ik me 
zal gaan vervelen. 
 

Martin Philipsen 
 

Welkomstpakketten  

Mensen die nieuw komen wonen in Beek en Donk 
krijgen een welkomstpakket aangeboden. 
Het is een initiatief van de Dorpsraad en leden van 
onze Seniorenvereniging helpen bij de uitreiking 
ervan. 
Zo’n  tas bevat diverse lokale aanbiedingen en 
allerlei informatie die van belang is voor 
nieuwkomers.  
Ook het Bedonkske en de ONS zitten erin. 
Vindt u het ook leuk om nieuwe inwoners te 
verrassen? Meld u dan aan bij  
mariettefrijters@home.nl of via 06 15962783. 
 

Kunstlezingen voorlopig afgelast   
 
Helaas, door de coronaperikelen moeten een 
aantal activiteiten van onze Beek en Donkse 
seniorenvereniging worden uitgesteld. De 
geplande kunstlezingen die door Dr. Ger Jacobs 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:mariettefrijters@home.nl
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verzorgd zouden worden, gaan in elk geval in 
2020 niet door. Hopelijk is het virus onder 
controle na 1 januari, maar dat blijft gokken. Ook 
de geplande excursies worden naar achteren 
geschoven. Laten we hopen dat er snel goed 
nieuws te melden valt met betrekking tot dit 
vervelende virus die een groot gedeelte van onze 
maatschappij en van onze vereniging lam legt. Tot 
die tijd blijft het helaas aanmodderen geblazen, 
maar laat u het hoofd niet hangen. Het bestuur 
doet zijn best om alternatieven te bedenken 
waarvan de fotopuzzeltocht  een voorbeeld was. 
Ideeën zijn uiteraard altijd welkom. Hebt u een 
goed voorstel, laat het dan weten aan een van de 
bestuursleden, de namen vindt u in het 
Bedonkske. 
 

Bloemschikken 
 
Op maandag 14 
december is het 
bloemschikken 
gepland, maar we 
weten nu nog niet 
of het ook door 
kan gaan. Kijk daarvoor naar onze website. 

 
Klik & Tik: dé computer- 
en internetcursus voor 
 beginners 
(nogmaals aanbevolen; zie vorige Bedonkske) 

Bibliotheek De Lage Beemden organiseert de 
cursus Klik & Tik voor iedereen die wil leren 
omgaan met computer, internet en social media. 
Per blok van zes bijeenkomsten kost Klik & Tik 
€25,-. Leden van Bibliotheek De Lage Beemden en 
Seniorenvereniging Beek en Donk krijgen € 10,- 
korting. Klik & Tik Beek en Donk vindt plaats in het 
Ontmoetingscentrum, op dinsdag van 10:00-
11:30 uur. Aanmelden voor de cursus kan in de 
Bibliotheek, via mail contact@bibliotheekdlb.nl of 
telefoon 0492-323245. Of via het inschrijfformulier 
op https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl  

 

Beter omgaan met eenzaamheid 
 
Eenzaamheidsgevoelens zijn helaas niet altijd op 
te lossen, je kunt ze wel kleiner maken. Ook kan 
je doel zijn om beter met eenzaamheids-
gevoelens om te gaan. Je verwachtingen bepalen 
daarin ook hoe eenzaam je je voelt. Soms helpt 

het om je verwachtingen van sociale contacten 
onder de loep te nemen. Ligt de lat soms te hoog? 

 
Hulp vragen 
Wie zich eenzaam voelt, vindt het soms moeilijk 
om hulp te vragen. Er wordt vaak niet gepraat 
over eenzaamheidsgevoelens. Het is niet alleen 
voor jou moeilijk om hulp te vragen, dat geldt ook 
voor mensen die graag een helpende hand willen 
toesteken. Veel mensen willen best helpen, als je 
de vraag durft te stellen. 
Heb jij behoefte aan hulp? Neem dan contact op 
met de dorpsondersteuner.  
Voor Beek en Donk: Suzan de Koning, 
06-19502192. 
Tijdelijk i.v.m. zwangerschapsverlof: 
Maartje Keizers, 06-41433277 
 

Prijzenfestival 
 
Wij willen u wijzen op Ons Prijzenfestival 
waarover in de vorige en ook in de volgende Ons 
wordt geschreven. Deze win-actie is 
georganiseerd door onze partnerorganisatie in 
overleg met ons. Omdat we geen (e-
mail)adressen van leden verstrekken aan derden, 
wil onze partner graag via de win-actie zoveel 
mogelijk adressen verzamelen voor de 
nieuwsbrief Ons Ledenvoordeel. Vandaar dat van 
deelnemers wordt gevraagd zich in te schrijven 
voor de nieuwsbrief.  
Omdat enkele (bestuurs)leden ons hebben 
gevraagd een oplossing te bedenken voor leden 
die zelf niet digitaal actief zijn en ook niemand in 
hun netwerk hebben op wiens e-mailadres ze 
kunnen deelnemen aan de win-actie, hebben we 
in overleg met onze partner de volgende 
oplossing bedacht: 
 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:contact@bibliotheekdlb.nl
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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Leden die geen e-mailadres hebben en toch graag 
willen deelnemen aan Ons Prijzenfestival, kunnen 
de KBO-klantenservice bellen op (085) 486 33 63. 
Uw naam wordt dan geregistreerd en zo dingt u 
alsnog mee naar een prijs. Ook leden die wel een 
e-mailadres hebben, maar hulp nodig hebben, 
kunnen naar dit nummer bellen. De medewerkers 
van de KBO-klantenservice helpen graag en doen 
zo nodig de registratie voor u. 
Deelname is mogelijk tot en met 30 december 
2020 en uiteraard is de KBO-klantenservice alleen 
bereikbaar op werkdagen. 
 

Website Seniorenvereniging 
 
Tijdens de jaarvergadering in oktober hebben we 
onze naam gewijzigd in Seniorenvereniging Beek 
en Donk. Aanvankelijk hadden veel leden moeite 
met het vinden van de website 
www.seniorenverenigingbeekendonk.nl.  
Als je dit webadres gebruikt, lukt het altijd om 
rechtstreeks op de site van Seniorenvereniging 
Beek en Donk te komen. Indien je het oude 
webadres gebruikt (www.kbo-beekendonk.nl), 
komt het helaas voor dat hij de website niet kan 
vinden en dit is echt heel vervelend. Men heeft 
ons verzekerd dat dit probleem opgelost wordt. 
Dus gebruik altijd als webadres 
www.seniorenverenigingbeekendonk.nl 
Wat helpt is om het webadres vast te zetten 
onder de favorieten. Mocht u vragen daarover 
hebben of het lukt niet om op de website te 
komen, stuur Peter Vogels dan een email of bel 
hem even.  
 
Voorlopig geen 2-wekelijkse inloop 
Helaas is er nog steeds geen inloop. Afhankelijk 
van de situatie hopen we over enige tijd dit weer 
te mogen organiseren.  
Zie voor exacte datum onze website 
www.seniorenverenigingbeekendonk.nl 
 

Lidmaatschap 
 
We blijven u uitnodigen nieuwe 
leden aan te brengen: iedere 50-plusser in Beek 
en Donk is van harte welkom bij onze vereniging. 
Wie zich daar nog te jong voor voelt, kan toch met 
een gerust hart lid worden, al is het maar uit 
solidariteit met alle Beek en Donkse senioren. 
Collectieve belangenbehartiging staat hoog in ons 
vaandel! 
Het lidmaatschap voor 2021 blijft € 21,75. De 
contributie voor nieuwe leden na 1 juli is € 10,85. 
IBAN: NL 92 RABO 0112 0961 58 t.n.v. 
Seniorenvereniging Beek en Donk. Opzegging 
lidmaatschap: schriftelijk vóór 1 december 2021 
bij de secretaris: Francien Vereijken, Kerkstraat 
56, 5741 GL Beek en Donk.  
E-mail: secr.kbobd@gmail.com. 
Bij haar kunt u zichzelf (of een ander) ook 
aanmelden als nieuw lid of een adreswijziging 
doorgeven. Bij voorkeur per e-mail! Als nieuw lid 
ontvangt u een handig opvouwbaar tasje, ook als 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
http://www.kbo-beekendonk.nl/
http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:secr.kbobd@gmail.com
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u een nieuw lid aanmeldt. De automatische 
incasso’s worden eind januari 2021 afgeschreven. 

 

Ons Actueel 
 
Wist u dat u zich op de website van KBO Brabant 
kunt abonneren op 'ONS actueel', een 
nieuwsbrief die tweewekelijks digitaal verspreid 
wordt? 
Deze nieuwsbrief geeft informatie over 
interessante onderwerpen zoals veiligheid met 
betrekking tot pinnen, babbeltrucs enz. en ook 
zijn er actuele filmpjes te bekijken over diverse 
onderwerpen. 
U kunt zich abonneren op deze 'ONS actueel' door 
naar de website van KBO Brabant te 
gaan, https://www.kbo-brabant.nl/. 
Op deze pagina scrolt u helemaal naar beneden 
en kiest onder 'Aanmelden' voor 'Nieuwsbrief Ons 
Actueel'. 
U komt dan in een scherm waarin u uw e-
mailadres, naam en voornaam moet invullen en 
klikt daarna op 'abonneren'. 
Een kleine moeite en vanaf dat moment krijgt u 
elke twee weken de betreffende informatie per 
email. 
Er staan altijd handige tips, weetjes en actuele 
zaken in, dus doen! 
 

Agenda voor december 
 

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

Dag 
Activiteit  
en plaats 

Tijd 

Maandag 
Wandelen 1-5, 7 en 
10 km 
Waterpoort 

9.00-11.15 uur 

 Yoga 9.15 -10.15 

 Yoga op stoel 10.30-11.30 

 

Beweegtuin  
'Hart voor elkaar' 
Waterpoort 
beweegtuin 

10.15-11.15 uur 

Dinsdag Yoga 09.15-10.15 uur 

 Yoga op stoel 10.30-11.30 uur 

 
Seniorenkoor 
bij v.d. Burgt 

13.30-15.30 uur 

Woensdag 
Fitness 
Sportcentrum 

11.00-12.00 uur 

 Biljarten 13.00-17.00 uur 

Donderdag 
Wandelen 1-5, 7 en 
10 km 
Waterpoort 

9.00-11.15 uur 

 

Beweegtuin  
'Hart voor elkaar' 
Waterpoort 
beweegtuin 

10.15-11.15 uur 

 Yoga 10.45-11.45 uur 

 Yoga 12.00-13.00 uur 

 Samen fietsen 
Vertrek 9.30 uur  
Heuvelplein 

vrijdag Dansen 't Buitenbeentje 09.30-11.00 uur 

 
Fitness 
Sportcentrum 

11.00-12.00 uur 

 

Contactpersonen: 

Activiteit 
Contact-
persoon 

Telefoon 

Seniorenkoor P. Hamelijnck tel. 462081 

Yoga/Yoga op de 
stoel 

R. Donkers tel. 06 20932434  

Volksdansen ’t 
Buitenbeentje 

N. Maas tel. 462064 

Biljarten 
Dames en heren 

J. Kerkhof     tel. 462073. 

Samen 
fietsen 

Rien en Nellie Hendriks 
Stien van Duijnhoven 
Angeline Klessens 

tel. 06 25588494 
tel. 468675 

 

HULP nodig? (alle vormen van beeldbellen) 

Hebt u hulp nodig bij computergebruik (PC, 
Laptop, Tablet, Mobiele telefoon etc.)? 
 

Peter Vogels Tel.: 06-30375665 
email pcemvogels@gmail.com 
 

Leo van Sinten Tel.: 0492-462106  
email leo_van_sinten@hotmail.com 
Informeert u even naar eventuele onkosten. 
 
 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/
mailto:pcemvogels@gmail.com
mailto:leo_van_sinten@hotmail.com
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Van de redactie (Ingeborg, Mariëtte, Peter): 
 

Nog graag een keer uw aandacht voor het 
volgende. Nu de coronamaatregelen weer 
verscherpt zijn, willen we u expliciet vragen 
toestemming te geven om uw e-mailadres te 
mogen gebruiken voor informatie tussen de tijd 
dat het Bedonkske verschijnt. We kunnen u dan 
sneller van informatie voorzien. Soms kan dat 
handig zijn! 
Als u dat nog niet gedaan hebt en wel e-mail 
heeft, geef het dan door aan het secretariaat: 
Kerkstraat 56, secr.kbobd@gmail.com  
Het is heel belangrijk voor het doorgeven van 
berichten die niet kunnen wachten op het nieuwe 
magazine. 
Vooral in deze moeilijke tijd is het fijn als we onze 
mensen met email kunnen bereiken. 
Heeft u zelf geen computer, vraag dan aan uw 
kinderen of het via hun emailadres kan. 

 

 
Nr. Verschijnt op Kopij binnen op 
9 21 december 11 december 

 

Verschijningsdatum Bedonkske in 2021 
 

Nr. Verschijnt op Kopij binnen op 
1 25 januari 15 januari 

2 22 februari 12 februari 

3 22 maart 12 maart 

4 26 april 16 april 

Bestuur  
Voorzitter:  
Mariëtte Frijters-Klijnen; tel.  06 15962783  
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: Marion van Oosterom; 06 15065728 
 

Kopij voor Bedonkske 
Ingeborg Westerbeek, Rogier Monicxlaan 18,  

email: 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 Seniorenvereniging, 
uw buur of goede kennis, in het ziekenhuis ligt of 
langdurig ziek is, laat het dan even weten aan 
Marietje van der Rijt, mvanderrijt@msn.com; 
Lijsterlaan 80, telefoon: 0492-464233. Namens de 
Seniorenvereniging stuurt zij dan een kaart. 
Bezorging Magazine Ons/Bedonkske:  
Ad de Fost, Goudsbloemstraat 6. Tel. 462862 
 

Tip: Bewaar Bedonkske tot het nieuwe blad 
verschijnt! (In de week van 21 december 2020.) 

Vragen Sinterklaasquiz 
1. Kunt u de volgende zin aanvullen? Zie 

ginds komt de stoomboot…. 
2.   Wat waait er door de bomen? 
3.   Waarom klopte ons hart vol      
       verwachting? 
4.   Hoe gaan de paardenvoetjes op de     
       daken? 
5.   Wat zei Sinterklaas tot zijn 
      knechtje op de hoge daken? 
6.   Werd er hard of zacht op de deur     
       geklopt? 
7.   Welk sinterklaasliedje zingen de     
       kinderen om Sinterklaasje te  
       vragen binnen te komen? 
8.   Welk lekkere letter zat er in het  
       schoentje? 
9.   Wat zullen we eerlijk delen? 
10. Wat zingen kinderen als Sinter- 
       klaas weer weg gaat? 

Tip, leuk en/of belangrijk voor u om 
te weten:  

 
www.Laarbeekvoorelkaar.nl 
Hulp vragen: Maartje Keizers, 06-41433277 

 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:secr.kbobd@gmail.com
mailto:ingeborgwesterbeek@gmail.com
mailto:secr.kbobd@gmail.com
mailto:mvanderrijt@msn.com
http://www.laarbeekvoorelkaar.nl/
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Puzzel van de maand december. 
 

Stuur het antwoord naar het secretariaat, want u 
kunt een bloemenbon van €10,- winnen! Per 
adres max. 1 oplossing.  Na loting onder de goede 
oplossingen krijgen de winnaars bericht. De 
oplossing vóór maandag 9 december 2020 sturen 
naar het secretariaat: Kerkstraat 56 of per 
email: secr.kbobd@gmail.com 
Oplossing november: Najaarsstorm.  
Winnaars:  Mevr. Ans van Maaren en Mevr. Gerdi 
Bagci. 

 
 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes 
met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 
ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 
14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 
Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 
bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig 
orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in 
Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 
brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met 
gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48 
melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks 
bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 
63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 
68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 
werktuig 73 doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 
hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie 
9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen 
in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 
17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 
soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 30 
autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 
36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort 
appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 
50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55 
woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 
Ierland 65 Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 
errore excepto 71 schapengeluid. 

 
 

Antwoorden Sinterklaasquiz: 
  

1.       … uit Spanje weer aan 
2.       De wind waait door de bomen 
3.       Om te weten wie de koek krijgt wie     
          de gard 
4.       Zachtjes… of: Trippel, trappel,       
          trippel  trap 
5.       Kijk eens even beste Piet of je ook 
 stoute kinderen ziet 
6.       Beiden:  daar wordt aan de deur 
 geklopt, hard geklopt, zacht  
           geklopt 
7.       Sinterklaasje kom maar binnen met  
          je knecht, want we zitten allemaal  
          even recht 
8.       Een letter van banket 
9.       Suikergoed en marsepein 
10.    Dag Sinterklaasje, daag, daag, daag 
 Zwarte Piet 
 

Belangrijke telefoonnummers 
- LEV Laarbeek, Thuisbezorgen maaltijden of 
eetpunten 0492-328800 
- Vrijwilligershulp van LEVgroep: Vrijwillige 
Hulpdienst, Klussendienst, Steunpunt 
Mantelzorg ma, wo en vrij van 9.00-10.30 uur 
0492-464289 
- Dorpsondersteuner Maartje Keizers 06-
41433277.  Email: maartje.keizers@levgroep.nl 
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