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Nieuwsbrief Seniorenvereniging  
KBO Beek en Donk 

    

 Jaargang 24 nummer 1 
            6 januari 2020 

 

 
Hallo beste mensen, 
  

Vandaag, 6 januari, de laatste dag, die nog met de Kerst verbonden 
is: Het feest van DRIEKONINGEN. Ik hoop dat u allen de feestdagen 
goed bent ‘doorgekomen’.  
De Kerstviering van de KBO was weer goed verzorgd, zoals altijd, 
iedereen had z’n best gedaan en het was heel gezellig.  
Op één van mijn gekregen kerstkaarten stond de volgende wens: 
‘Brei maar een eind aan het Oude Jaar en pak in Het Nieuwe Jaar 
de draad maar weer op!’ Ik vond het wel een heel grappige wens, 
daarom deel ik hem met jullie allemaal. Dus dat gaan we weer doen: 
die draad, HET LEVEN, gewoon verder laten gaan. Maar zien wat het 
JAAR 2020 ons brengen zal. We proberen zo positief mogelijk alles 
te benaderen en te bezien. De Seniorenvereniging KBO organiseert 
ook dit jaar weer allerlei uitstapjes. Er is altijd 
‘voor elk wat wils’.  
We hebben de kortste dag al weer achter ons 
gelaten, dus we gaan de goede kant op. In mijn 
achtertuin wist een zomerbloempje, Geum, tot 
bloei te komen. En dat in januari…  Ik wil iedereen weer een fijne 
maand toewensen: geniet van het zonnetje, zodra je hem ziet! 
 
                                  Groetjes van Tonny Jacobs- Pothof.  
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Vooruitblik 
 

Maandag 13 jan.: Inloop Ontmoetingscentrum en ticketverkoop 
Donderdag 16 jan.: Derde Kunstlezing 
Donderdag 23 jan.: Excursie naar CREATE om 14.00 uur. 
Maandag 27 jan.: Inloop Ontmoetingscentrum 
Zaterdag 8 febr.: Carnavaleske middag 
Zondag 7 juni: Met de KBO naar de Passiespelen 
 
Overleden  
5 december: Mevr. Jo Verhoeven-van den Heuvel, 77 jaar. 
18 december: Mevr. Lonja van Willigendael- Rzechowska, 96 jaar. 

 
  

Liefde leeft altijd voort,  
waar het leven eindig is. 
 

 
 
 

Met de KBO naar de Passiespelen 
Op zondagmiddag 7 juni 2020 gaat de KBO Laarbeek naar de 
Passiespelen in Tegelen.  
De eerste klas kaartjes 
kosten € 50,00.  Dat is 
inclusief koffie/thee 
bij binnenkomst, een 
drankje in de pauze en 
de bus.  
Opgeven kan per mail 

kbolieshout@gmail.com of bij de Inloop in Lieshout op 
dinsdagochtend van 10.00 - 11.30 uur.  
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Betalen kan per kas of per 
bank.  
Het bankrekeningnummer 
van KBO Lieshout is NL34 

RABO 01289 32 619.  

 
 
Bloemschikken 
Een workshop Bloemschikken is een avontuur met planten, takken 
en bloemen. De workshop Bloemschikken 2019 was een groot 
succes. Deze keer werden er kerststukken gemaakt. 
Verbazingwekkend hoe verschillend ze allemaal waren, terwijl 
iedereen met hetzelfde materiaal werkt! Alles onder zeer 
deskundige leiding van twee enthousiaste dames uit Zijtaart.  
Er was koffie en thee met lekkers en veel gezelligheid.  

Voor de liefhebbers van 
Bloemschikken komt er 
een nieuwe workshop in 
2020: op een middag 
begin april willen we 
starten met een 
paasstuk.  
Om dit in het 
Ontmoetingscentrum te 
kunnen doen, hebben 
we ongeveer 15 

personen nodig. Kosten € 15,00; all-in per keer.  
Aanmelden kan vanaf januari 2020.  
Bel of stuur een email naar Zus van den Eijnde. Tel.: 0492-464209 
of via email: harriev3@gmail.com  

 
 
 

mailto:harriev3@gmail.com
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Zaterdag  8 februari 2020 
Muziekcentrum Het Anker Beek en Donk 

 
Zoals ieder jaar organiseert de Club van Honderd van De 
Teugelders van Ganzendonck de Seniorenmiddag. Nu op zaterdag 
8 februari. Van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Voor u zullen o.a. optreden:  

• Gerard van Kol 

• Stephan van Schijndel alias d’n Bikse Sopper 

• Wieke de Wit, als The Voloptuous Widow of Goose Donkey 

• BH Titus en z’n Himmels gevolg 

• Dansmariekes 

• Vermaak met Prins Luuk XLVIII 

• Kuub 

• Muzikale omlijsting door de 'Stoomafblaaskapel' 

Voor deze gezellige, carnavaleske middag, inclusief koffie/thee , 
plak cake en een consumptiebon kosten de kaartjes voor leden in 
de voorverkoop op maandag  13 januari   € 5,00 per stuk.  
Kaartverkoop:  
Maandag 13 januari tijdens de inloop tussen 10.00 en 12.00  
Vanaf 14 januari volgt de vrije verkoop. 
De prijs van de kaartjes is dan € 7,50 per 
stuk en verkrijgbaar bij: 
Bloemsierkunst Fons, Heuvelplein, De 
Snuffelmarkt, Heuvelplein, Supermarkt 
Plus, P. van Thielplein en Bloemenatelier 
'De 4 Seizoenen' Piet van Thielplein. 
Zet even alles opzij en geniet van een 
vrolijke middag vol met klets, zang, 
dans en gezelligheid!! 
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Excursie naar CREATE, CREATE wie?? 
 
Lijkt het u niet leuk om eens in de keuken te 
mogen kijken van een grote decorbouwer 
die wereldwijd grote decors bouwt voor o.a. 
evenementen? 
U kent vast wel Wish Outdoor, dat 
geweldige evenement dat jaarlijks in Beek en Donk gehouden 
wordt. Ieder jaar probeert men het publiek weer te verrassen met 
spectaculaire decors. 
Als je dat ziet dan denk je wel eens: wie bedenkt dit, welke 
berekeningen moeten er aan vooraf gaan, hoe weet men hoeveel 
materialen men nodig heeft, is het wel sterk genoeg? 
Niet alleen in Beek en Donk maar wereldwijd worden van deze 
evenementen gehouden. 

 Maar het zijn niet 
alleen de decors 
voor festivals die 
Create ontwerpt 
en bouwt, maar 
ook voor 
presentaties van 
o.a. auto’s of 
ondernemingen 

die een groot feest willen organiseren. 
Wij hebben Create benaderd en gevraagd of zij de bewoners van 
Beek en Donk die bij Senioren vereniging KBO aangesloten zijn eens 
een kijkje in hun keuken willen geven. 
Zij waren direct enthousiast en ontvangen ons graag op donderdag 
23 januari om 14.00 uur. 
Wij worden dan verwacht op de Vonderweg 25 op industrie terrein 
de Bemmer. 
 
Zo zal de middag er globaal uitzien: 
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14:00 - 14:20  Inleiding met kopje koffie 
14:20 - 14:40  Introductie/presentatie Create  
                          Wie is Create; Projecten Create 
14:40 - 15:10  Rondleiding locatie 1 (Vonderweg 25 Beek en Donk) 
                          Houtbewerking, montage  
15:10 - 15:25 Transfer locatie 2 (Thibostraat 4 Beek en Donk  
15:25 - 15:55 Rondleiding locatie 2 
                         Decor schildering; Tempex, cnc frezen 
15:55 - 16:00 Afsluiting 

• Deze excursie wordt gehouden: donderdag 23 januari 2020  

• Vertrek om 13.45 uur parkeerplaats Ontmoetingscentrum, 

Otterweg 29 (bij de appeltjes) 

• Onkosten € 1,50 per persoon. 

• U kunt zich opgeven voor deze excursie door onderstaande 

strook in te vullen en deze samen met € 1,50 per persoon 

in een gesloten envelop in te leveren bij Anke de Wit, 

Schoolstraat 9. 

Opgeven kan tot en met zondag 12 januari.  

•  

Ik wil meegaan naar CREATE in Beek en Donk en betaal € 1,50 
per persoon. 
Naam 1 ……………….……………………………………………………………………. 
 
Naam 2 …………..…….………………………………………………………………….. 
 
Adres ………….…………………………………………………………………………. 
 
Telefoon ………………………………………………….. 
 

 Ik kom met de fiets 

 Ik kom met de auto en kan …. personen meenemen 

 Ik wil graag meerijden 

https://www.google.com/maps/search/1+(Vonderweg?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/2+(Thibostraat?entry=gmail&source=g
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MOSKOU aan de middellandse zee hoe zit dat ? 

Je zou een Russische Koopman zijn uit begin 20e eeuw en aan een 
van de voornaamste straten van Moskou een stadsvilla hebben 
laten bouwen, of pasgetrouwd zijn en op zakenreis moeten 

waardoor je jonge vrouw vaak 
alleen is. Wat zou er mooier 
zijn dan dat zij, wanneer ze 
naar boven gaat, zij ineens het 
licht en de warmte van het 
Zuid Franse leven ziet. Zij zou 
de trap nogmaals omhoog 
willen gaan, zeker als je weet 
dat het buiten Russisch koud 
is. Door zijn zakenreizen 

kende de zakenman natuurlijk het prachtige licht en koesterde hij 
de warmte van het Franse leven. Hij had zijn vrouw een zonnig 
ansichtkaartje kunnen sturen, maar dat is een beetje zielig, zeker 
voor een zoon van een rijke textiel magnaat, dus….pakte hij de zaak 
grondiger en grootser aan met de gedachte 'Het kost wel een paar 
centen' maar je kunt beter een Franse schilder inhuren die voor 
zo’n slordige 25.000,- franc {wat in die tijd een Godsvermogen 
was}, de middellandse zee naar Moskou haalt. Als er dan ook nog 
een idyllische familie op wordt afgebeeld is dat werk voor de vrouw 
des huizes tevens een belofte voor de toekomst. Voor veel 
Russische zakenlieden was dat de aanleiding om hun geld hierin te 
investeren en haalden de beroemde schilders hiervoor naar 
Moskou, zoals bijvoorbeeld Matisse, Guagiun, Rodin, Maillol en 
vele andere beroemde namen uit de Franse kunstenaarswereld. 
Door allerlei ontwikkelingen gedurende de Russische revolutie, zijn 
heel veel kunstwerken in het beroemde Hermitagemuseum in St. 
Petersburg terecht gekomen.  
Op donderdag 16 januari zal Dr. Ger Jacobs in de derde kunstlezing 
van Seniorenvereniging KBO zijn licht laten schijnen op de 
bijzondere Franse Kunstcollectie van het Hermitage.  
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De lezing met diapresentatie begint om 14.00 uur in het 
ontmoetingscentrum. Entree € 6,50 voor KBO leden en € 7,50 voor 
niet KBO leden, dit is inclusief een kopje koffie of thee. Zorg dat u 
niets mist. Graag tot donderdag 16 januari. 
 

Cultuurclub: Het Speelhuis Helmond 
Het volledige programma kunt u vinden op 
onze website: www.kbo-beekendonk.nl 

Maandag 24 februari: Carnavalsklucht 
van Genesius 
Aanvang: 20.15 uur. Kosten: € 19,50 betalen vóór 10 

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)   
 

Donderdag 28 mei: Toneel 
Intouchables Huub Stapel 

 

 

 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
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Opgeven met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bij 

Ingeborg Westerbeek, Rogier Monicxlaan 18, tel. 06-51054019, e-

mail ingeborgwesterbeek@gmail.com. U wordt thuis opgehaald 

en weer thuisgebracht.  

 
Nieuws website 2020 Seniorenvereniging KBO. 
Als dit bericht uitkomt, is de oude website helemaal opgeheven en 
zouden alle seniorenverenigingen over zijn naar de nieuwe website. Ik 
ben benieuwd of dit inderdaad gelukt is. Onze website is in elk geval 
helemaal klaar en gelukkig wordt deze door veel leden ook goed 
gebruikt. In december zijn er nog een 
aantal mooie fotoalbums bijgekomen 
o.a. recent de kerstviering. Voor 2020 
ga ik, afhankelijk van het aanbod, weer 
verder met het plaatsen van foto's en 
mooie artikelen. Gelukkig zijn er steeds 
meer leden die zorgen dat er 
voldoende beschikbaar komt. We zijn 
erg afhankelijk van jullie hulp door middel van verslagen, foto's en 
activiteiten. Dus hopen we in het nieuwe jaar op veel hulp van jullie 
allen.  
Hoe kom ik op de website 

U kunt inloggen op de website https://www.kbo-beekendonk.nl/ 

Een gebruiksaanwijzing staat op de nieuwe website op het 
hoofdscherm onderaan rechts. Hier kun je komen ook al ben je niet 
ingelogd.  Mocht het dan nog niet lukken, kom dan even naar de 
inlopen op maandagmorgen. Of stuur een mailtje naar mij (zie 
onder). 
Hulp bij computergebruik  
Kom ook gewoon eens langs voor een praatje en een kopje koffie: 
het is altijd gezellig om even van gedachten te wisselen of een vraag 
te stellen over een bepaald onderwerp.  In januari verwelkomen wij u 
graag op de 13de en de 27ste. Zie voor exacte datums de 

Mooilaarbeekkrant of de website https://www.kbo-beekendonk.nl/ 

mailto:ingeborgwesterbeek@gmail.com
https://www.kbo-beekendonk.nl/
https://www.kbo-beekendonk.nl/
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Peter Vogels; Tel.: 06-30375665  
Mail:pcemvogels@gmail.com  

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

 
Sfeervolle kerstviering Seniorenvereniging  
Op woensdag 18 december hield Seniorenvereniging KBO Beek en 
Donk een kerstbijeenkomst, bijgewoond door ongeveer 160 leden 
in een sfeervolle ambiance. Het officiële gedeelte bevatte het 
welkomstwoord van voorzitter Don van Sambeek, gebeden van 
Pastor Franklin de Coninck en een mooi gedicht van Tonny Jacobs. 
Dit alles werd opgeluisterd door het seniorenkoor St. Joachim dat 
dit jaar haar 50-jarig bestaan vierde.  
Hierna was Nico van de Wetering aan de beurt met verhalen en 

zang in sappig 
dialect, begeleid 
door zijn gitaar en 
accordeonist Rob 
van Goethem. 
Na de pauze kon het 
publiek uit volle 
borst meezingen 
met dit duo en dat 

gebeurde dan ook volop. 
Onder het genot van wat drankjes, werd er een loterij gehouden 
en als afsluiting was er soep met broodjes. Al met al een zeer 
geslaagde middag. 
 

KERSTGEDACHTE 2019: BLIJVEN  GELOVEN, 
uitgesproken door Tonny Jacobs tijdens de kerstviering. 
 

Een nieuw Kerstfeest staat voor de deur. 
We denken aan samen zijn, gezelligheid en dennengeur. 

mailto:leo_van_sinten@hotmail.com
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Maar die gedachte is niet weggelegd voor iedereen. 
Veel mensen voelen zich heden ten dage wel degelijk eenzaam of alleen. 
 

De wereld zit voortaan zo ingewikkeld in elkaar. 
Er is van alles mis met onze Aarde, ja, dat is wel waar… 
Maar moeten we dan allemaal ons hoofd laten hangen? 
Da’s geen oplossing: daarmee kun je niets veranderen of vervangen. 
Stoffen in lucht en grond, die er niet in horen. 
Die zelfs misschien onze gezondheid wel verstoren. 
Boze boeren, mensen bij politie, mensen in het onderwijs en de zorg. 
En al die mensen staan voor onze veiligheid en gezondheid borg. 
 

Maar laten we met ons allen BLIJVEN GELOVEN. 
Geloven in van alles en bovenal in hulp van BOVEN. 
Maar ook geloven dat er in de toekomst dingen kunnen 
veranderen, 
zodat onze kleinkinderen de Aarde óók nog kunnen bewandelen… 
 

Blijf geloven in het goede, dat is het belangrijkste dat telt 
in deze wereld vol met, dikwijls zo zinloos, geweld. 
En laten we allemaal, op ons eigen manier, ’n steentje bijdragen aan een 
beter geheel. 
Dan valt menigeen misschien meer ‘echt goeds’ en meer echte 
menselijkheid ten deel. 
 

Met z’n allen de schouders eronder blijven zetten 
en heel goed op die eenzamen en alleenstaanden blijven letten. 
Blijven  geloven in het goede van alle mensen,  
dat is één van de belangrijkste dingen die ik me kan wensen. 
 

In deze Kerstnacht doe ik een extra gebed 
tot dat KINDJE, ik vraag of er iets goeds en veiligs in 
werking kan worden gezet. 
Zodat wij en allen, die na ons komen, 
kunnen blijven genieten, vooral van de kleine dingen 
en kunnen blijven dromen… 

 

Dat geld en macht niet meer het belangrijkste zal zijn bij de leiders van 
onze wereld.  
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Dat Moeder Aarde en Moedertje Natuur dan weer als heel belangrijk 
tellen. 
Misschien dat het dan met alle volkeren een beetje 
beter kan gaan. 
Als dat mocht lukken, dan hebben we met ons allen 
ons best écht gedaan!  
 

Ik wens u allemaal een liefdevol en warm KERSTFEEST 
toe. 
En dat we blijven geloven in het goede, óók in 2020! 

 
 
Lidmaatschap (Let op: nieuw tarief!) 
Opgave nieuwe leden en adreswijzigingen bij de secretaris. 

De contributie voor 2020 bedraagt € 21,75.  
Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie € 
10,85. 
IBAN: NL 92 RABO 0112 0961 58 t.n.v. KBO 
Beek en Donk. 
Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vóór 1 
december 2020 bij de secretaris:  

Francien Vereijken, Kerkstraat 56, 5741 GL Beek en Donk. 
E.-mail: secr.kbobd@gmail.com   

 

mailto:secr.kbobd@gmail.com
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Filmclub groepsapp 
Als u de filmclub groepsapp 
opent, zult u er vaak geen naam 
bij zien staan maar alleen een 
telefoonnummer. U kunt via dit 
telefoonnummer naar de naam 
vragen en dit in uw eigen 
groepsapp aanpassen. Helaas 
kunnen wij dat niet voor u doen. 
Het is ook fijn als u zelf in de 
groepsapp aangeeft wat uw 
naam is. Daardoor kunt u een 
persoonlijke vraag aan iemand 
sturen en hoeven niet alle 
mensen in de app uw vraag zien. 
Dit was een tip van een van de 
gebruikers. Bedankt daarvoor. 
Samen maken we op deze 
manier een voorziening 
toegankelijker. 
 

Vroeger… (Gedachten …) 

Vroeger… toen we moesten lopen naar school 
Vroeger… toen we kolen op het vuur moesten doen 
Vroeger… toen een gulden nog een daalder waard was 
Vroeger… toen je van een cent nog wisselgeld terugkreeg 
Vroeger… toen verkeersdrempels nog kuilen waren 
Vroeger… toen je niet lunchte, maar schaftte 
Vroeger… toen de meester en juffrouw altijd gelijk hadden 
Vroeger… toen de badkuip nog teil heette 
Vroeger… toen schaatsen nog van hout waren 
Vroeger… toen bloemen ook op de ramen stonden 
Vroeger… toen we niet konden weten wat we nu zouden hebben 
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Gasterij van de Regt 
In de Gasterij van de Regt vindt een paar keer per maand een 
optreden plaats. Het programma hiervoor staat op het affiche 
hieronder. 
Bijna alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor ouderen vanaf 
65 jaar. Financieel worden deze activiteiten mogelijk gemaakt 
door de stichting 'Vrienden van de Regt'. 
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Wekelijks terugkerende activiteiten 
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 
15 jan en 29 jan 

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 
 

Rien en Nellie Hendriks;  
Stien van Duijnhoven; Angeline Klessens 

tel.: 06-25588494 
tel.: 0492-468675 
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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 3 
februari 2020.) 

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

