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Voorwoord 

Bedonkske september 2020 
 

Beste leden, lieve mensen, 
 

Het blijven nog even onzekere tijden maar er zijn 
toch al volop nieuwe initiatieven. 
Bijvoorbeeld een leuke buitenactiviteit: lekker 
vissen op 18 september, zie verderop in het blad 
voor de aanmelding. 
Tevens begint 9 september op de woensdagen de 
biljartcompetitie weer en deze keer gaan zich 4 
dames mengen in de strijd. We zijn erg benieuwd 
naar de resultaten! 
Ook kunt u zich opgeven voor de Algemene 
Ledenvergadering op 1 oktober: van harte 
aanbevolen want, hoewel in afgeslankte vorm, er 
staan belangrijke punten op de agenda. Opgeven 
is zelfs verplicht omdat de namen bekend moeten 
zijn bij de organisatie. 
Verder is nog vermeldenswaard dat onze 
Seniorenvereniging de welkomstpakketten voor 
nieuwe inwoners in Beek en Donk gaat 
aanbieden. Het pakket bevat allerlei informatie 
over Laarbeek in het algemeen en de kern in het 
bijzonder. Daarnaast zitten er ook een aantal 
items in die door lokale ondernemers beschikbaar 
zijn gesteld. Dat is van cruciaal belang om de 
kernen gezond te houden. De 
dorpsraden hebben hiertoe mede het initiatief 
genomen en de seniorenverenigingen gaan nu de 
bezorgingen overnemen. Hiertoe hebben wij een 
werkgroep opgericht, bestaande uit een aantal 
dames die gaan bezorgen en een bestuurslid als 
contactpersoon. 
Vindt u dit ook leuk of wilt u bij een andere 

activiteit meehelpen? 
Meldt u dan aan bij een van 
de bestuursleden.  
Bij voorbaat dank! 
 
Interim-voorzitter 
Mariëtte Frijters 

 

Van de redactie (Ingeborg, Mariëtte, Peter): 

 
Het Bedonkske in een nieuwe uitvoering kreeg 
goede reacties. Dank je wel! Dat geeft ons extra 
motivatie om er elke maand iets moois van te 
maken. 
 

Vooruitblik(ken) onder voorbehoud 
 

Na de bescheiden start van juli, wordt het 
overzicht zoetjes aan verder ingevuld. Wellicht 
zullen de activiteiten in een aangepaste vorm 
worden aangeboden. We zien  echter steeds meer 
mogelijkheden om te starten.  
 
Woensdag 9 september Start 

Biljartcompetitie 
Maandag 14 september Inloop 

Ontmoetingscentrum 
Vrijdag 18 september Viswedstrijd 
Donderdag 1 oktober Algemene 

ledenvergadering 
Maandag 5 oktober Start leeskring 
Vrijdag 20 november Ons-middag 

 

Blog (door Tonny Jacobs-Pothof) 
 

Nou, we hoeven niet te klagen dat we geen zomer 
hebben… Jeetje, een heuse hittegolf de 1e-2e 
week van deze maand. Zelf ervaar ik, dat ik toch 
wen aan die warmte. Bij inspanning lopen de 
stralen wel van m’n gezicht en van de rest van m’n 
lichaam, maar dat mag de pret niet drukken. 
Water genoeg in de kraan: ik drink dus echt veel 
water en met dit weer eet ik ook wel wat dropjes, 
om het zoutgehalte in m’n lichaam op peil te 
houden.  ‘k Heb geen hoge bloeddruk, dus ik kan 
dat rustig doen. Kopje soep doet ook wonderen: 
daar kikker je ook weer van op. Tussendoor veel 
fruit. Vakantie vieren in eigen land is nu ook prima 
te doen. Nu, nog steeds met ‘de corona-perikelen’ 
is het naar mijn mening, wel verstandig om hier te 
blijven en alle landen met allerlei ‘codes’, toch 
wat te mijden. En wat is ons eigen land toch mooi! 
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Er zijn best nog veel natuurgebieden waar voor 
jong en oud het heerlijk is om te vertoeven. 
Na welverdiende rust, zéker dit jaar, kan men dan 
na ’n paar weken ‘niets moeten’ weer vol goede 
moed aan de slag. 

Ik wens 
iedereen nog 
’n paar mooie 
zomer-weken 
toe, zodat we 
er met z’n 
allen daarna 
weer tegen 
kunnen! 

 
=WATER= 

 
’t Stroompje, ’n beekje; het is haast niets. 
Maar voor mij is het wel degelijk IETS. 
’t Is water: dat is de bron van alle leven. 
’n Beetje maar in een stroompje, want het vloeit daar 
maar even. 
 
Dan zoekt het zijn weg naar een ander oord. 
Het water: het stroomt altijd maar voort. 
Maar wat doet de mens met dit al? 
Raakt de natuur niet in verval? 
 
Moeten we niet zuiniger omspringen met wat er is? 
Voel je  ‘een beetje minder’ als een gemis? 
Ik denk het niet, het moet toch kunnen 
dat we met minder de wereld ‘runnen’.  
 
Laten we ons inspannen, allemaal, 
anders gaat misschien de natuur met óns aan de haal. 
Laten we nadenken, van tijd tot tijd, 
zodat water kan stromen tot in eeuwigheid… 

  

Rectificatie Bedonkske juli. 
Op de lijst van overledenen vanaf maart in het 
Bedonkske was een persoon per abuis niet 
vermeld. Overleden op 21 maart: Dhr. Louis van 
den Berg, 76 jaar 
 
Overledenen: 
24 juli: Mevr. H. C. Eekels-Hendriks, 90 jaar 
3 augustus: Dhr. Theo Leenders, 86 jaar 
7 augustus: Mevr. Anny Martens-van Ham, 73 jaar 

 

Nieuwsbrief Ons Actueel, ook voor leden 
 

 
Ons Actueel is voor iedereen die nieuws van KBO-
Brabant wil volgen. De nieuwsbrief is met name 
bedoeld voor Afdelings- en Kringbestuurders en al 
onze relaties, maar ook leden kunnen zich 
uiteraard laten informeren. Men kan zich 
opgeven via deze link.  

 
Nieuws website  
 

Gelukkig wordt onze website steeds intensiever 
gebruikt. Dit kunnen we sinds vorige maand zien 
met een statistiek die dit voor ons bijhoudt. We 
hopen dat nog meer mensen de weg ernaartoe 
zullen vinden. Sinds de corona uitbraak zien we 
dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van 
online diensten.  
 

Website 
De Homepage is steeds meer een nieuwspagina 
omdat we daar de meest actuele feiten 
presenteren. Dit proberen we zoveel mogelijk up-
to-date te houden.  
 

Door de coronacrisis moesten we veel activiteiten 
afblazen. Hierdoor hebben we diverse pagina’s 
maandenlang niet kunnen bijwerken.  
Langzamerhand gaat dit wel gebeuren, met name 
de agenda en activiteiten zijn weer actueel.  
 

Hulp bij computergebruik (pc, laptop, tablet, 
mobiele telefoon etc.) 
Ook de 2-wekelijkse inloop wordt weer in ere 
hersteld. Op 14 september hopen we weer te  
starten. 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. Zie voor 
exacte datums De MooiLaarbeekKrant of onze 
website https://www.kbo-beekendonk.nl/ 

 

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

http://www.kbo-beekendonk.nl/
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=a2750a54b9&e=d30dc16b7a
https://www.kbo-beekendonk.nl/
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Lidmaatschap  
 

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. 

Als nieuw lid ontvangt u een handig opvouwbaar 
tasje, ook als u een nieuw lid aanmeldt. 
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     

 
Welkom bij Seniorenvereniging  
Beek en Donk 
 
Vanaf juli hebben zich de 
volgende nieuwe leden 
aangemeld: 
 

Mevr. Jeanne Verhulst- Beekmans 
Dhr. Johan Verhulst 
Mevr. Ynia Donkers- van den Hurk 
Mevr. Truus van den Heurik 
Dhr. Bauke van Kaathoven 
Dhr. Theo Schoenmakers 
Mevr. Tineke Willems- Swinkels 
Dhr. Jos Willems 
Mevr. Rikie Cranen- Cooijmans (Gastlid) 
Dhr. Wim Dobbelsteen (Gastlid) 
 
We hopen dat u zich snel thuis zult voelen en 
wensen u veel plezier met de diverse activiteiten 
van de Seniorenvereniging Beek en Donk! 
 

 

Uitnodiging en Agenda 

1. Opening door interim-voorzitter Mariëtte 
Frijters-Klijnen. 

2. Vaststellen agenda. 
3. Notulen vorige vergadering. 
4. Verslag van het afgelopen jaar (de secretaris). 
5. Financieel verslag 2019 en presentatie van de 

begroting voor 2020 (de penningmeester). 
6. Verslag kascontrole / benoeming nieuwe 

kascommissie. 
7. Goedkeuring begroting 2020. 
8. Naamswijziging  KBO. 
9. Afscheid voorzitter Don van Sambeek. 
10. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Francien Spit- van 
Brussel.  
Aftredend en niet herkiesbaar: Voorzitter Don 
van Sambeek. 
Het bestuur stelt voor Marion van Oosterom- 
van Ernling als nieuw bestuurslid te benoemen.  
Het bestuur draagt verder Mariëtte Frijters-
Klijnen als voorzitter ter benoeming voor.   
Men kan tot aanvang van de vergadering zich 
schriftelijk kandidaat stellen voor een 
bestuursfunctie. Graag aangeven voor welke 
bestuursfunctie u kiest, voorzitter of bestuurs-
lid.   
De kandidaatstelling moet worden onder-
tekend door tenminste vijf leden met vermel-
ding van naam, adres, woonplaats en lidmaat-
schapsnummer. 

11. Mededelingen. 
12. Sluiting met een drankje.     

 

Uw aanwezigheid voor deze vergadering wordt 
zeer op prijs gesteld. Vanwege de corona regels, 
vragen wij aan u een plaats te reserveren.  
U moet zich hiervoor aanmelden. Telefonisch, 
0492-463860, via de website https://www.kbo-
beekendonk.nl/aanmelden-jaarvergadering/ of 
via email secr.kbobd@gmail.com.   
 

 

HULP nodig? (alle vormen van beeldbellen) 

Hebt u hulp nodig bij computergebruik (PC, 
Laptop, Tablet, Mobiele telefoon etc.)? 
 
Peter Vogels helpt u ook in deze lastige periode. 
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. 
 
 

Algemene ledenvergadering: 
Seniorenvereniging KBO Beek en Donk  
Op donderdag 1 oktober 2020 
In het Ontmoetingscentrum. 
Aanvang 14.00 uur 
13.30 uur: Zaal open. Ontvangst met koffie. 

 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
https://www.kbo-beekendonk.nl/aanmelden-jaarvergadering/
https://www.kbo-beekendonk.nl/aanmelden-jaarvergadering/
mailto:secr.kbobd@gmail.com
mailto:pcemvogels@gmail.com
mailto:leo_van_sinten@hotmail.com
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Biljarten: Hobby, Sport, Passie en alleen 
een mannensport? 
 

 
Vroeger, en dan echt heel vroeger werd er 
gebiljart in het café, en vooral na de Hoogmis. 
Onder het genot van een of meerdere borreltjes 
werd er gespeeld in een waas van sigarenrook, 
met name door wat oudere mannen. 
Dat is tegenwoordig wel anders. Moderne 
'biljartpaleizen' en andere biljartmogelijkheden 
zijn ontstaan met veel tafels en heel veel 
liefhebbers  maken hier gebruik van. Echter, het 
biljarten werd tot topsport verheven en op TV zie 
je af en toe wat de grootmeesters presteren. 
Kortom, hoe kom je erbij om te gaan biljarten? 
Welnu, toen ik in 2001 met de VUT ging, diende 
zich opeens veel vrije tijd aan. In september van 
dat jaar deed ik mee aan de competitie in de C 
klasse en werd meteen kampioen! Dus was ik 
vanaf dat moment een echte biljartliefhebber. 
Veel naar de techniek van de betere spelers kijken 
en stug volhouden. Een jaar later heb ik me aan 
aangesloten bij ’t Bedonkske, de biljartclub van de 
KBO. Hier was toen Harrie van de Aa 
wedstrijdleider en hij verzorgde alles handmatig. 
De programma’s, standenlijsten etc. Wat later 
heb ik voorgesteld om een en ander via de 
computer te regelen. Echter, hoe kom je aan een 
100 % perfect programma? In die tijd gaf ik ook 
computerles bij 'Computer Onderwijs Laarbeek' 
en daar was iemand die erg goed was in deze 
materie. En dus kwam er -uiteraard- een perfect 
programma uit de bus waar we nu nog steeds 
mee werken!  
Later, heb ik het wedstrijdleiderschap over-
genomen. De hobby werd met dit extra werk 
steeds meer passie. Zelf spelen, alles regelen, het 
iedereen zo goed mogelijk naar de zin maken. Dat 
zag ik wel zitten.  
 
 

Ook het onderhouden van de eigen biljartballen.  
Ja, die 3 gekleurde knikkers (rood, geel en wit, 
beiden laatste met rode stippen) hebben ook 
onderhoud nodig. Wij hebben daarom een 
professionele ballenpoetsmachine aangeschaft. 
Regelmatig draaien ze hierop rond met wat 
poetsmiddel (brillenspray werkt perfect en is niet 
duur!) en daarna blinken ze weer als vanouds. En 
o ja, dan is er nog een keu nodig. Want zonder dat 
attribuut ben je natuurlijk nergens. Het dopje 
boven op de keu, de pomerans, moet regelmatig 
'gekrijt' worden. Anders ga je ketsen en loop je de 
kans om door het laken van de tafel te stoten. 
Kortom mijn biljartbezigheid is geworden van 
hobby tot passie en uiteindelijk minder tot sport. 
En kost alles bij elkaar erg veel tijd. Maar welke 
hobby kost geen tijd? 
Tijdens toernooien zie je de laatste jaren af en toe 
ook enkele dames meespelen. Jazeker, ook de 
dames hebben de weg naar het biljart gevonden. 
Ook binnen onze eigen KBO. Inmiddels is onze B 
klasse uitgebreid met 4 dames en zij gaan samen 
met de heren in september a.s. van start. Wij zijn 
benieuwd naar hun ervaringen. 
 
Heb je na het lezen van dit stukje zin gekregen in 
een middagje (elke woensdag van 13.45-17.00 
uur in het Ontmoetingscentrum) gezellig samen 
zijn met medebiljarters en ook zelf mee te spelen, 
informeer dan bij de contactpersoon van de KBO. 
Zie hiervoor het Bedonkske. 
 

 
Was getekend, Joop Kerkhof, 
voorzitter/wedstrijdleider/speler van het 
Bedonkske. 
 

 

 
 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
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YOGA 55 PLUS LAARBEEK 
 

Door de coronacrisis kwam vanwege het besmet-
tingsgevaar in maart ook abrupt een einde aan 
het yogaseizoen. Hoewel het virus nog steeds 
rondwaart, ziet het ernaar uit dat de yogalessen 
in september weer van start kunnen gaan.  
Uiteraard met de nodige maatregelen om be-
smetting te voorkomen. De groepen worden 
kleiner – maximaal 10 personen - zodat voldoen-
de afstand tot elkaar kan worden gehouden. Om 
toch iedereen de kans te geven om mee te doen 
wordt overwogen om met twee extra groepen te 
starten op maandag.  
Extra groepen op maandag 9:15 uur hatha yoga 
en om 10:30 uur stoelyoga. 
 

Voor informatie kunt u terecht bij 
contactpersoon: Rian Donkers 06 209 32 434. 
 

Leeskring  
De leeskring wil weer 
opstarten, maar vanwege de 
coronacrisis voorlopig niet bij 
de mensen thuis. 
We informeren of we bij het 

Ontmoetings-centrum terecht kunnen. 
De boeken worden alvast besteld.  
Het is de bedoeling dat we starten op maandag 
ochtend/-middag 5 oktober. 
Als dat allemaal rond is krijgen de leden van de 
leeskring bericht. 
We lezen 6 boeken per seizoen en bespreken die 
in een bijeenkomst. Er is nog plaats voor nieuwe 
leden. Meer informatie tijdelijk bij: Annelies de 
Jong. Tel. 462480. (Binnenkort weer bij: M.C. van 
der Heijden-Thijssens.)  
 

Filmcyclus 2020-2021  
Samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het 
niet verantwoord is om de filmcyclus op dit 

moment door te laten gaan. Nu de 
besmettingsaantallen weer oplopen en we toch 
nog altijd met een risicogroep te maken hebben, 
willen wij geen enkel risico nemen. Met name  
omdat het een binnenactiviteit betreft. 
We houden de ontwikkelingen rondom Corona in 
de gaten en zullen bekijken of het wellicht later 
dit jaar of begin volgend jaar wel mogelijk is om 
de organisatie te herpakken. Philip heeft al het 
voorwerk al gedaan, dus we zouden ieder 
moment kunnen starten. 
We verwachten niet eerder dan het voorjaar van 
2021. Maar wie weet wat de 
toekomst ons nog allemaal 
brengt... 
 

Einde voor Kaarten en Rummikub  
 

Het kaarten en rummikubben op woensdag-
middag komt te vervallen. De animo hiervoor was 
het laatste jaar erg aan het minderen.  Vanaf de 
coronaperiode kan er al helemaal niet meer 
gekaart worden. Organisator Piet van Oosterwijk 
heeft daardoor besloten om het kaarten op de 
woensdagmiddag niet meer op te starten.  
Wij danken Piet van harte voor de jarenlange 
organisatie van zowel kaarten alsook het 
rummikubben.  
Ook dank aan de kaarters die elkaar trouw bleven, 
zodat er altijd gekaart kon worden. Het bestuur 
kijkt t.z.t. of een nieuwe opzet mogelijk is. Heeft u 
een idee en kaart u graag, geef het aan ons door.  
 

Gymclub 55+ stopt 
 

Een wekelijkse activiteit op donderdagmiddag 
komt helaas te vervallen. De groep, o.l.v. Nellie 
van den Elzen, gaat na het 'corona' tijdperk niet 
meer van start. Nellie sluit hiermee een lange 
periode van leidinggeven af. We bedanken alle 
trouwe leden van  gymclub 55+, Nellie van den 
Elzen, en zeker contactpersoon Cor Vermeulen 
voor hun inzet gedurende vele jaren. We gaan 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden.  

Corona-nieuws: Pas op voor 
agressieve incassobureaus: 
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/pas-
op-voor-agressieve-
incassobureaus?utm_source=nieuwsbriefiwlz&
utm_medium=email&utm_campaign=doorlope
nd 

Contact Seniorenvereniging KBO: 
- Francien Vereijken (secr.kbobd@gmail.com)  
U kunt haar bereiken via tel. 0492-463860 of 
06-12813410  www.kbo-beekendonk.nl 

 

Tip, leuk en/of belangrijk voor u om 
naar te kijken: Senioren en veiligheid 

https://www.alertonline.nl/agenda/senioren-en-
veiligheid 

 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/pas-op-voor-agressieve-incassobureaus?utm_source=nieuwsbriefiwlz&utm_medium=email&utm_campaign=doorlopend
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/pas-op-voor-agressieve-incassobureaus?utm_source=nieuwsbriefiwlz&utm_medium=email&utm_campaign=doorlopend
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/pas-op-voor-agressieve-incassobureaus?utm_source=nieuwsbriefiwlz&utm_medium=email&utm_campaign=doorlopend
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/pas-op-voor-agressieve-incassobureaus?utm_source=nieuwsbriefiwlz&utm_medium=email&utm_campaign=doorlopend
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/pas-op-voor-agressieve-incassobureaus?utm_source=nieuwsbriefiwlz&utm_medium=email&utm_campaign=doorlopend
mailto:secr.kbobd@gmail.com
http://www.kbo-beekendonk.nl/
https://www.alertonline.nl/agenda/senioren-en-veiligheid
https://www.alertonline.nl/agenda/senioren-en-veiligheid
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Agenda voor september 
 

Alle activiteiten worden gehouden in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, tenzij 
anders is aangegeven. Ook is het niet zeker, dat 
alle activiteiten kunnen worden opgestart.  
 

Dag 
Activiteit  
en plaats 

Tijd 

Maandag 
Wandelen 1-5, 7 en 
10 km 
Waterpoort 

9.00-11.15 uur 

 

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 

 
Bestuur KBO Beek en Donk 
 

Interimvoorzitter: 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 
Aspirantlid: Marion van Oosterom 
 
Kopij voor Bedonkske 
Ingeborg Westerbeek, Rogier Monicxlaan 18,  
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, 
mvanderrijt@msn.com; Lijsterlaan 80, telefoon: 0492-
464233. Namens de KBO 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 28 september 2020.) 
 

 

Belangrijke telefoonnummers 
- LEV Laarbeek en -ALARMERING, Thuisbezorgen 
maaltijden 0492-328800 
- Vrijwilligershulp van LEVgroep: Vrijwillige 
Hulpdienst, Klussendienst, Steunpunt Mantelzorg 
en Slimme zorg ma., wo. En vrij. Van 9.00-10.30 
uur 0492-464289 
- Dorpsondersteuner Suzan de Koning 06-
19502192.  Email: suzan.dekoning@levgroep.nl 
 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
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INSCHRIJVING VISWEDSTRIJD SENIORENVERENIGING VOOR 18 SEPTEMBER 
 

Op vrijdag 18 september organiseren we een viswedstrijd op de visvijver aan de IJsweg in 
Beek en Donk, hier is visvereniging Het Geduld al vele jaren thuis. Zoals in de eerdere aankondiging 
vermeld zullen een aantal vrijwilligers van deze club ons helpen waar nodig met hengels klaarmaken en 
het vissen op zich.  

 
 
 
 
 

De bedoeling is dat al onze leden zich kunnen inschrijven voor deze leuke middag. Er hoeft geen 
inschrijfgeld te worden betaald: de seniorenvereniging draagt de kosten. HSV Het Geduld heeft voor de 
vissers die geen hengel en tuigjes hebben een aantal hengels klaarliggen. Ook hebben wij voer en aas 
(maden) ter beschikking voor alle deelnemers. Aan de vissers die wel materiaal hebben, vragen wij om 
een schepnet, onthaakmateriaal en peillood mee te brengen. 
Tijdschema: 
13:00 Samenkomst aan de visvijver met inachtneming van de coronaregels die dan gelden, deze zullen 

we nauwlettend in de gaten houden en publiceren op onze website 
13:30 Uitreiking hengels, voer, aas etc. Uitleg regels visvijver, omgaan met natuur, vissen en welke 

stekken er zijn. Hierna loting visstekken. 
14:00 Start viswedstrijd met een sirene. Tijdens de wedstrijden wordt het aantal gevangen vissen geteld, 

en genoteerd op lijsten die vrijwilligers bij zich hebben. We maken geen onderscheid tussen grote 
en kleine vissen. 

16:30 Einde viswedstrijd met een sirene.  
 Hierna verzamelen van lijsten en bekendmaken wie gewonnen heeft. De geleende hengels en 

materialen moeten dan ook weer ingeleverd worden. 
Inschrijven (is gratis) kan op verschillende manieren (maximaal 26 personen, op volgorde van 
inschrijving), 
Uiterste inzenddatum 7 september! 
 

1. Via de website: https://kbo-beekendonk.nl/over ons/inschrijfformulieren/inschrijfformulier-
viswedstrijd   

2. Via een mail naar mailto:pcemvogels@gmail.com met invulling van gegevens inschrijfformulier. 
3. Invullen onderstaand formulier en deze in brievenbus van  Peter Vogels – Burgemeester 

Seelenlaan 19 
 
Inschrijfformulier viswedstrijd 18 september 2020  
Naam deelnemer: ___________________________________________________ 
Adres:   ___________________________________________________ 
Telefoonnummer: ___________________________________________________ 
E-mail adres:  ___________________________________________________ 
Heeft u viservaring  _____________________________________________ 
Heeft u een hengel     _____________________________________________ 
Heeft u een schepnet  _____________________________________________ 
Heeft u een onthaker  _____________________________________________ 
 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
https://kbo-beekendonk.nl/over%20ons/inschrijfformulieren/inschrijfformulier-viswedstrijd
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Puzzel van de maand september met prijs. 

Als u de puzzel heeft opgelost, stuur het antwoord naar het secretariaat, want u kunt een bloemenbon 
van € 10,-  winnen! 
Per adres mag er max. 1 x een oplossing ingestuurd worden. 
Na loting onder de goede oplossingen worden de winnaars schriftelijk op de hoogte gebracht.   
De oplossing moet vóór maandag 7 september 2020 bij het secretariaat binnen zijn. 
 
Oplossing doorsturen naar het secretariaat: Kerkstraat 56 of per mail: secr.kbobd@gmail.com  
 

 

 

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

Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 houding 16 
wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel 31 
toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 41 mannetjesbij 
42 deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 
peilstift 59 normaal profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68 
troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 watersport. 

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 groot hert 
10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad 20 
dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 30 soort appel 31 terdege 33 
koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op 
de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 harde klap 61 
kerkgebruik 62 honingbij 65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden. 

 
 

http://www.kbo-beekendonk.nl/
mailto:secr.kbobd@gmail.com

