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Beste leden, lieve mensen, 

Dit is de tweede nieuwsbrief (ter vervanging van 
het Bedonkske) waarin we u op de hoogte houden 
tijdens deze coronacrisis. We moeten nog even 
volhouden en hopelijk lukt u dat ook enigszins in 
deze moeilijke tijd. Onze gedachten gaan uit naar 
iedereen die hierdoor getroffen wordt op wat voor 
manier dan ook. Vooral de overledenen herdenken 
wij en daarmee hun families die een zware tijd 
moeten doormaken. 
 

We missen u, onze leden, tijdens de gezellige 
bijeenkomsten en alle andere activiteiten en hopen 
dat u deze beproeving doorstaat. Laten we ons 
vasthouden aan de tijd, die ongetwijfeld gaat 
komen, waarin we weer volop zullen kunnen 
genieten van allerlei leuke dingen. 

Intussen heeft er wel een 
verandering in het bestuur 
plaatsgevonden.  
De jaarvergadering van maart 
kwam ter vervallen en in overleg 
heeft Don van Sambeek het 
voorzitterschap  overgedragen 
aan Mariëtte Frijters.  
Zij fungeert nu als interim-

voorzitter en zal tot voorzitter worden gekozen bij 
de eerstvolgende gelegenheid. 
 

Het bestuur wenst u heel veel sterkte toe.  
 

Van de redactie: 
De tweede nieuwsbrief die nu voor u ligt, heeft, 
evenals de eerste, een andere inhoud dan u 
gewend bent met die van het vertrouwde 
Bedonkse. Zoals u weet gaat er van alles niet door. 
Dat is niet leuk, maar onze gezondheid staat  
 
 

 

voorop. Wij, als redactie, beseffen ook dat u geen 
bezoek krijgt en dus weinig mensen ziet. Gelukkig 
zijn er in deze tijd veel communicatiemiddelen, 
waardoor u toch contact kunt hebben met de 
buitenwereld. Wij proberen u zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden over van alles en nog wat en 
wensen u veel positiviteit toe in de komende tijd.  
Hebt u een leuke tip laat het ons weten! 
 

De redactie: Ingeborg, Mariëtte en Peter 
 

Onverwacht bezoek voor jubilarissen 
 
Op goede vrijdag 10 april 
werden 16 jubilarissen, op 
gepaste afstand, bezocht 
door secretaris Francien 
Vereijken en interim-
voorzitter Mariëtte Frijters. 
Zij kregen allen een mooi 
bloemstuk in paassfeer en de 
oorkonde, die hoort bij 25 
jaar lidmaatschap van 
Seniorenvereniging KBO Beek 
en Donk, overhandigd. 
Iedereen was blij verrast en 
nam het dankbaar in 
ontvangst. 
Oorspronkelijk stond 16 april gepland waarop de 
jubilarissen in het zonnetje gezet zouden worden. 
Maar omdat dit natuurlijk niet door kon gaan, is 
voor deze oplossing gekozen. Dat werd door 
iedereen zeer gewaardeerd! De lijst met namen 
van de jubilarissen vindt u hieronder.   

 
Jubilarissen:  
 

Dhr. A.M. v.d. Aa, 
Dhr. J. Biemans,  
Mevr. J. v.d. Boom-v.Genugten,  

Bedonkske Beek en Donk  
Seniorenvereniging Beek en Donk 
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Mevr. Brouwers-Vogels 
Mevr. M.W.J. van Bussel-Tak,  
Dhr. S. C. Huijbregts, 
Mevr. A. A. Jacobs-Slegers,  
Dhr. Th. J. Lammers en mevr. M. Lammers-Thijssens, 
Mevr. B. M. Looijen-v.Riel, 
Mevr. E. Meulendijks-Ceelen,  
Dhr. T. van Oss en mevr. E. B. van Oss-Biesels,  
Mevr. C. B. v.d. Putten-Kelderman,  
Mevr. P. C. A. Slaats-Rooijakkers,  
Dhr. M. van Vlerken. 

 

Bezorgers in het zonnetje  

Bij dezen willen wij onze bezorgers hartelijk 

bedanken voor de snelle bezorging en het werk wat 

de extra uitgave van de Nieuwsbrieven met zich 

meebrengt. Tevens een pluim voor de organisatie 

daarachter want er zijn enkele bezorgers die 

vanwege het coronavirus hebben moeten afhaken 

(waarvoor alle begrip is) en daarvoor zijn weer 

vervangers gevonden. Ook de drukker doet steeds 

zijn best om alles op tijd klaar te krijgen. Het 

allerbelangrijkste is dat wij onze leden toch wat 

meer houvast kunnen bieden. Dat proberen wij te 

doen middels een Nieuwsbrief op gezette tijden. 

BEZORGERS BEDANKT! 

Steun onze lokale ondernemers! 
 
Laarbeekenaren steun 
onze 'lokale  ondernemers'! 

Alle middenstanders 
willen jou zo goed 
mogelijk van dienst zijn. 
Help ze overleven en 
koop nu nog iets bij jouw 
geliefde bedrijf,  
bijvoorbeeld iets kleins of 
een cadeaubon! 

 

Uitstel of annulering alle activiteiten 
Dat betreft o.a.: 
- Superseniorenreis komt helaas te  vervallen. Dat 
betekent ook dat die dit jaar niet meer 
georganiseerd kan worden. 
- Ook de Bedevaart en alle excursies komen te 
vervallen.  
- De passiespelen worden een jaar uitgesteld.  
Het bestuur heeft met pijn in het hart moeten 
besluiten om de Passiespelen 2020 niet door te 
laten gaan en te verplaatsen naar 2021. 
In 2021 zijn de Passiespelen er weer. 
Reeds gekochte kaarten blijven geldig. Daarover 
komt te zijner tijd verdere informatie. 
 

HULP nodig? 
 
Hebt u hulp nodig bij 
computergebruik (PC, Laptop, Tablet, Mobiele 
telefoon etc.)? 
En ….in deze periode vragen over het invullen van 

uw belastingen? 

(Deze moet vóór 1 mei 
ingediend zijn.) Peter 
Vogels helpt u ook in 
deze lastige periode. 

Tel. 06-30375665 
email pcemvogels@gmail.com 
 

Contact Seniorenvereniging Beek en Donk  
 
Voor hulp of ondersteuning kunt u in ieder geval 
contact opnemen met dorpsondersteuner Suzan 
de Koning: tel. 0492-328803 of 06-19502192. 
Email: sdkoning@vierbinden.nl  
U kunt ook een van onze bestuursleden benaderen. 
U kunt ze vinden op onze website 
https://www.kbo-beekendonk.nl/onze-
vereniging/bestuur/ 

Tip leuk voor u om naar te kijken: 

- https://60plusendus.nl/over-ons/  

- www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-
ouderenjournaal/ 
- www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-
in-beweging/ 
- keukenhof.nl/nl/nieuws/keukenhof-opent-
virtueel/ 

 

 

 

Contact Seniorenvereniging KBO: 

- Francien Vereijken 
(secr.kbobd@gmail.com)  U kunt haar 

bereiken via tel. 0492-463860 of  
06-12813410 

 www.kbo-beekendonk.nl 
 

 

 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
https://heuvelpleinbeekendonklaarbeek.wordpress.com/2020/03/25/steun-onze-lokale-ondernemers/
mailto:pcemvogels@gmail.com
https://www.kbo-beekendonk.nl/onze-vereniging/bestuur/
https://www.kbo-beekendonk.nl/onze-vereniging/bestuur/
https://60plusendus.nl/
http://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-ouderenjournaal/
http://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-ouderenjournaal/
http://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/
http://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/
https://keukenhof.nl/nl/nieuws/keukenhof-opent-virtueel/
https://keukenhof.nl/nl/nieuws/keukenhof-opent-virtueel/
mailto:secr.kbobd@gmail.com
http://www.kbo-beekendonk.nl/

