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Voorwoord  
 

Beste leden, lieve mensen, 
 

Gezien de vele enthousiaste reacties die we 
mochten ontvangen, viel het puzzelboek erg bij u 
in de smaak. Heel fijn want dat was precies onze 
bedoeling. Alle hulde ook voor onze bezorgers 
want de bezorging verliep perfect.  
Intussen is het 'Project Samen' weer van start 
gegaan: ’t Otterke gaat met Pasen kaarten 
/tekeningen maken voor de Regt e.o. De rest 
wordt aan andere ouderen uitgereikt. Ook de 
Raagten doet mee dus veel ouderen, ook niet-
leden, zullen worden verrast met Pasen. 
Genoemd project is erop gericht jong en oud 
samen activiteiten te laten doen. Deze 
kaartenactie is een heel mooi voorbeeld van wat 
tóch kan in deze moeilijke tijd. 
Het Ontmoetingscentrum wil de huidige ont-
moetingsruimte omtoveren tot Huiskamer van 
Beek en Donk en wil daar graag ideeën over: de 
bewoners mogen aangeven hoe zij zo’n 
huiskamer ingericht willen zien en welke 
activiteiten er plaats moeten vinden. In ieder 
geval laagdrempelig, klantvriendelijk, voor jong 
en oud en voor kwetsbare groepen. Laat u ons 
weten hoe u erover denkt? Dan geven wij dat 
door aan de werkgroep die hiervoor is opgericht.  
Graag vraag ik uw aandacht voor het artikel van 
Bert van Oosterom over onze leden-
administratie: superbelangrijk dat wij uw juiste 
gegevens hebben. 
Dit Bedonkske heeft natuurlijk een tintje van 
Pasen en de lente die eraan komt. Misschien 
kunnen we al wel een terrasje pikken binnenkort. 

Laten we hopen dat we, 
gevaccineerd en wel, elkaar 
ook weer gauw kunnen 
ontmoeten. 
 
Uw voorzitter, 
Mariëtte Frijters 
 

 

Vooruitblik(ken) 

 
Heel wat senioren hebben al een vaccin gehad. 
Het gaat nu echt de goede kant op. We moeten 
nog even wat geduld hebben. Dat betekent dat 
er enkele voorstellingen niet door kunnen gaan.  
De Passiespelen Tegelen op zondag 18 april 
worden uitgesteld naar een later moment dit 
jaar. Marciënne is naar de herfst verschoven.  
Het betekent echter, dat er zoetjes aan weer 
activiteiten komen.  
 

Vrijdag 14 mei Viswedstrijd 

Vrijdag 17 september Viswedstrijd 

Oktober 2021 Viering 70-jarig bestaan 

 

Overleden 
 
26 februari Mevr. Els Hijnen, 75 jaar 
8 maart Dhr. Arie van de Burgt, 71 jaar      
 

Blog (door Tonny Jacobs-Pothof) 
 

Tonny's blog kunt u vinden op onze website: 
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
files/2021/03/Tonnys-blog-april.pdf 

 
Hobby of Passie  
Tibet, 'Het dak van de wereld'. 
 
Bij het schrijven van mijn artikeltje over de 
mondkapjes in Tibet in het vorige Bedonkske 
begon onze reis weer enorm op te leven. Ik dacht 
misschien is het leuk om maandelijks een paar 
anekdotes te schrijven . 
Tibet is een bijzonder, minder toegankelijk land 
vanwege de ligging en het klimaat. 

Magazine voor en door leden van Seniorenvereniging Beek en Donk nr. 4 – april 2021 

Bedonkske Beek en Donk 
Seniorenvereniging Beek en Donk 

Mensen met verdriet hebben maar 
één behoefte; dat iemand naar ze 
luistert. 
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Het is het ‘hoogste’ land ter wereld en is omringd 
door een bergketen, de Himalaya, met wel 
hoogtes van  8000 meter. Hier dankt het zijn 
naam 'dak van de wereld' aan. Lhasa, de 
hoofdstad van Tibet ligt in een dal op 3650 meter 
hoogte! Hoogteziekte komt hier dan om de hoek 
kijken vanwege de ijle lucht. Hoogteziekte uit zich 
in hoofdpijn, misselijkheid en braken door het 
zuurstoftekort in je bloed, wat zelfs tot de dood 
zou kunnen leiden. 
Ik ben geïnteresseerd geraakt in dit land door het 
boek en de film 'Seven Years in Tibet' en mijn 
wens was om daar eens naar toe te kunnen en 
voor het paleis van de Dalai Lama, de Potala te 
kunnen staan.  

Maar hoe kom je nu in dit 
land?  Na veel struinen 
op internet en lezen was 
het duidelijk dat er een 
paar mogelijkheden 

waren. Vanuit Nepal of China met het vliegtuig of 
met de 'Hemeltrein'. 
Deze trein was in 2006 nét klaar (wij vertrokken 
in 2009) en was om twee redenen een bijzonder 
project voor de Chinezen. De treinreis was 
spectaculair door vooral het uitzicht over de 
ruige landschappen, de enorme robuuste 
bergtoppen, de tenten van herders met hun 
kuddes schapen en yaks (runderen) en 
bijzondere traditionele dorpjes. Het hoogste 
perron op deze spoorlijn ligt op 5025 meter 
hoogte.          
Het was een technisch uitdagend project en het 
had tevens een politieke missie. De trein zou het 
land toegankelijker maken voor de Chinezen. De 
Chinezen waren tenslotte al sinds 1950 aan het 
infiltreren in de Tibetaanse cultuur.   
De technische kant van dit spoor zat ‘m in de 
permafrost, vanwege de hoogte. Deze bevroren 
grond vroeg om speciale technieken en hier was 

nauwelijks iets over bekend. Ze hebben hun 
expertise nog bij de Zwitsers opgedaan.   
De compartimenten waren voorzien van zuurstof 
en extra zuurstof was ook aanwezig indien nodig. 
Je zou last kunnen krijgen van de hoogteziekte en 
daarom was er ook medische verzorging 
aanwezig.                                                                        
Ook waren er ludieke momenten i.v.m. de 
onderdruk in de compartimenten. De dopjes van 
de tandpasta en de kogeltjes van de deo roller 
schoten zo van de tubes af als je ze opende. 
Zakken chips stonden bol in onze tassen. De trein 
was vol met Chinezen, Tibetanen en toeristen op 
weg naar Lhasa, ieder met een eigen doel, het 
mijne kwam steeds dichterbij.   

De Tibetanen, opvallend met hun rode wangen is 
een bijzonder vriendelijk volk met veel tradities 
en een bijzondere Boeddhistische cultuur met de 
Dalai Lama als leider. Aankomst in Lhasa met de 
Potala in zicht in het volgende nummer! 
P.S.: aanbevolen boek  Het spoor naar Tibet/ 
Abrahm Lustgarten. Je mag het ook bij mij komen 
lenen. Groet, Lenie Huijbers.   

 
Seniorenkoor 'Sint Joachim' Beek en Donk 
 
Ook de activiteiten van ons seniorenkoor zijn 
door de coronacrisis  volledig stil komen liggen. 
Voor onze leden is het een groot gemis dat de 
wekelijkse repetities voorlopig nog niet kunnen 
worden hervat nadat we al meer dan een jaar  
elkaar niet meer hebben kunnen ontmoeten. Wij 
hebben goede hoop dat dit in de loop van het 
tweede kwartaal weer mogelijk zal worden. 
Het seniorenkoor heeft ca. 35 leden. Normaal 
repeteren wij wekelijks op dinsdag van 13.30 uur 
tot 15.30 uur bij zaal Café  Dave van de Burgt aan 
het Heuvelplein. De repetitie wordt onderbroken 
door een gezellige pauze van ca. 15 minuten. 
De stemmen zijn gelijkelijk verdeeld onder de 
partijen, sopranen, alten, tenoren en bassen. Wij 
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zingen  meerstemmige liederen in verschillende 
talen. Enkele keren per jaar nemen wij deel aan 
korendagen met verschillende koren in de 
omgeving. Wij treden op in verzorgingshuis de 
Regt tijdens vieringen en ontspannings-
middagen. Jaarlijks verzorgen wij de kerstviering 
van de seniorenvereniging. Wij hebben een 
gezellige vereniging waar op een ontspannen en 
toch serieuze wijze gezongen wordt. 
Het afgelopen jaar hebben we jammer genoeg 
afscheid moeten nemen van enkele leden die 
overleden zijn. 
Zoals eerder vermeld werd, zullen we zo snel 
mogelijk de repetities hervatten. Zoals te 
verwachten van de leden van een seniorenkoor 
is het verloop door oplopen van leeftijd hoog. 
Graag willen  wij een oproep doen aan mensen 
die ons koor willen komen versterken. Zingen is 
goed voor het welbevinden van mensen, zeker 
als dit kan in een goede gezellige omgeving 
samen met andere gelijk gezindten. Hebt u 
interesse om ons koor te komen versterken dan 
kunt u contact opnemen met Antoon van Osch 
tel.0492 464534 of Pas Hamelijnck tel. 0492 
462081. 

 
 

Nieuws van de ledenadministratie 
 
Beste leden, 
Zoals u wel zult begrijpen, heeft iedere 
vereniging een administratie nodig om alle leden 
tijdig van informatie te kunnen voorzien over 
acties, bijeenkomsten en uitstapjes, maar ook 
om de contributie te kunnen innen. 
Helaas kunnen wij op dit moment geen excursies, 
bezoeken en bijeenkomsten plannen en de reden 
is u wel bekend. 
Wij willen deze tijd dan ook nuttig besteden om 
alle ontbrekende ledeninformatie aan te vullen 
zodat wij u, zodra het weer mogelijk is, op een 
goede, snelle en effectieve wijze kunnen 
informeren. Enige voorbeelden van informatie 
die wij toe willen voegen zijn o.a.: 

a. Een e-mailadres en mobiel telefoonnummer.  

Het zou prettig zijn als wij uw e-mailadres en 

mobiele nummer, mits dat u dit heeft, in ons 

bestand hebben. Het communiceren via e-

mail gaat veel sneller dan per post en als wij 

u tijdens een uitstapje moeten bereiken dan 

is een mobiel nummer een uitkomst. 

b. Vrijwilliger 

Sommige van u hebben al aangegeven dat zij, 

afhankelijk van de inzet, graag ook vrijwilliger 

bij de seniorenvereniging willen zijn. Zodra 

wij voor bepaalde activiteiten 

mensen nodig hebben, weten wij 

ook wie wij mogen benaderen. 

c. Hobby’s 

Als bij ons bekend is wat uw belangrijkste 

interesses zijn, dan kunnen wij op basis van 

deze gegevens acties ondernemen en u 

gericht hiervoor uitnodigen. 

Bedonkske digitaal 
Als wij uw e-mailadres hebben, kunt u voortaan 
het Bedonkske ook digitaal ontvangen. Vaak is 
dat een paar dagen eerder dan dat de papieren 
versie in uw bus valt. 
Wij willen de komende tijd gebruiken om deze 
informatie bij u op te vragen. Dat kan op 
verschillende manieren gaan. De leden waarvan 
wij geen telefoonnummer of e-mailadres 
hebben, sturen wij een brief met het verzoek om 
ons bovenstaande informatie toe te sturen. 
Leden waar wij wel een telefoonnummer van 
hebben, kunnen een telefoontje verwachten met 
het verzoek om ontbrekende informatie te 
verstrekken. Leden waar wij een e-mailadres van 
hebben krijgen een mail. 
Wij hopen op uw medewerking en kijken uit naar 
de eerstvolgende ontmoeting. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert van Oosterom,  
Ledenadministrateur  
Seniorenvereniging Beek en Donk 

 
Seniorenvereniging Beek en Donk zorgt 
voor veel puzzelplezier 
 
Als verrassing hebben alle leden vorige week een 
mooie attentie thuisbezorgd gekregen in de 
vorm van een dik puzzelboek. Een sticker 
verraadde de afkomst en had een tintje van 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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Pasen. Activiteiten kunnen al een hele tijd niet 
doorgaan en daarom kreeg iedereen iets om 
thuis actief mee bezig te zijn. Zo voelden we ons 
toch een beetje verbonden met elkaar. Uit de 
reacties bleek dat het erg werd gewaardeerd. Het 
bestuur hoopt dan ook dat de vele fervente 
puzzelaars lekker aan de slag gaan en dat 
degenen die deze bezigheid nooit uitoefenen, 
hiermee toch aangespoord worden. Logistiek 
was het nog een hele operatie maar alle 
bezorgers waren graag bereid een ronde extra 
voor hun rekening te nemen. En dat niet alleen: 
ook heel wat gewicht mee te zeulen! Alles verliep 
voorspoedig zodat alle ruim 700 leden hun 
hersens eens flink kunnen laten kraken. 
Fantastisch dat we altijd een beroep op onze 
bezorgers kunnen doen. Trouwens ook zonder 
alle andere vrijwilligers kunnen we niet en we 
hebben ze straks hard nodig als we weer kunnen 
opstarten.  
Het puzzelboek werd overigens besteld bij een 
lokale kantoorboekhandel en ook de sticker werd 

gemaakt door een drukker uit Beek en Donk. 
Voor meer informatie: zie onze website 
www.seniorenverenigingbeekendonk.nl.  
  

Project Samen 

basisschoolleerlingen verrassen senioren in 
seniorencomplexen. 

Ruim vier jaar geleden is het ‘Project Samen’ in 
Beek en Donk opgestart: een project om 
jongeren en ouderen te verbinden. Groep 7 en 8 
van basisschool 't Otterke worden dichterbij de 
bewoners van Zorgboogcentrum de Regt en 
andere senioren in de directe omgeving ge-
bracht. Dit doet een werkgroep door allerlei 
thema's tussen kinderen en ouderen bespreek-
baar te maken ‘ter leering ende vermaeck’. 

In 2018 is in Beek en Donk bijvoorbeeld het 
project over de Tweede Wereldoorlog afgerond 
met een prachtige tentoonstelling in de Regt en 
in 2019 was er in de recreatiezaal van de Regt een 
spelmiddag over het Brabants dialect. Corona 
gooide roet in het eten en afgelopen jaar kon dan 
ook nauwelijks samengewerkt worden in de 
moestuin die achter de recreatiezaal van de Regt 
in het kader van Project Samen is gerealiseerd. 

Ook de wekelijkse twee ontspanningsmiddagen 
waarbij samen gesjoeld en gekiend werd voor 
leuke prijzen, konden helaas geen doorgang 
vinden. 
De werkgroep Project Samen (Ron Barents 
namens de Zorgboog, Petrie Jansen namens 
daltonbasisschool ’t Otterke, Mariëtte Frijters 
namens Seniorenvereniging Beek en Donk, 
Maartje Keizers namens de LEVgroep en Marie-
Louise Wijnen, bekend met en actief binnen 
allerlei vrijwilligerswerk) heeft gekeken naar wat 
er op dit moment wél kan: kaarten maken en met 
Pasen laten bezorgen bij ouderen in Beek en 
Donk. Een prachtig initiatief!  
Alle kinderen van 't Otterke waren meteen 
enthousiast en ook De Raagten wilde graag een 
positieve bijdrage leveren in deze bijzondere tijd. 
Op donderdagmiddag 1 april (en dat is zeker 
geen grap!) worden de 
kaarten aangeboden aan de 
Regt waar ze verder verspreid 
zullen worden. In andere 
seniorencomplexen in Beek 
en Donk zorgt De Raagten 
voor kaarten, een lieve 
tekening, een mooi bericht, 
een wens.... Misschien krijgen 
ze zelfs een kaartje terug! 

 
 
 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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De hobbyfotograaf  
 

Kasteel Eikenlust 

Waterpoort de Peel 
 
We hebben niets teveel gezegd. Marjon Bouw 
zorgt als hobbyfotograaf voor mooie foto's van 
plekjes in Beek en Donk. 
Er zijn vast nog meer leden die leuke, mooie 
of aparte foto's maken. Hebt u ook een prachtige 
of grappige foto? Dan verdient uw foto hier een 
plaatsje. 

 
Twee webinars tijdens Campagne 
Senioren en Veiligheid 

 
KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid tijdens de campagne 
Senioren en Veiligheid. Deze vindt plaats in april. 
Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes 
met acteur Kees Hulst of de webinars met 
Catharine Keyl gezien?  
Hierbij werd u gewaarschuwd voor babbeltrucs, 
meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en 
phishing. 

Ook de maand april zal weer volledig in het teken 
staan van senioren en veiligheid. Deze maand 
wordt georganiseerd door het ministerie van 
Justitie en Veiligheid in samenwerking met de 
ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, KBO-
Brabant, NOOM, Seniorenweb en de Koepel 
Gepensioneerden, de Politie en het CCV. 
  
Er worden twee webinars georganiseerd die door 
Catherine Keyl worden presenteerd. Catherine 
zal u samen met de tafelgasten, waaronder de 
politie, voorlichting geven om deze nare vormen 
van criminaliteit te voorkomen. 
  
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen 
aan deze webinars. 
Op 15 april is de webinar over Spoofing. Spoofing 
is oplichting waarbij de oplichter zich voordoet 
als uw bank en u op deze manier geld probeert af 
te nemen. Ook deze keer laat acteur Kees Hulst 
in een filmpje zien hoe spoofing in zijn werk gaat 
en wat u er tegen kunt doen. Ook komen de 
onderwerpen babbeltrucs, meekijken bij pinnen, 
hulpvraagfraude en phishing weer aan bod. 
  
Op 22 april kunt u kijken naar een webinar over 
online veiligheid. U krijgt informatie over hoe u 
veilig kunt internetten. U krijgt uitleg over het 
belang van het gebruik van wachtwoorden, het 
belang van het maken van updates, het gebruik 
van een virusscanner en het maken van back-ups. 
Het is belangrijk dat u altijd eerst checkt voordat 
u ergens op klikt! 
  
U kunt de webinars volgen via de 
website maakhetzeniettemakkelijk.nl: 
-      Op donderdag 15 april om 10.30 uur het 
webinar over spoofing; 
-      Op donderdag 22 april om 10.30 uur het 
webinar over veilig internetten. 
Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar 
op dit tijdstip te volgen dan kunt altijd op een 
later moment de webinars terugkijken. 
Gaat u hiervoor naar de website 
maakhetzeniettemakkelijk.nl op een moment  
dat het u uitkomt. 

Tip: Firstmates; coronaproof 
 

https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
2021/03/01/first-mates/ 
 
 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
http://maakhetzeniettemakkelijk.nl/
http://maakhetzeniettemakkelijk.nl/
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/2021/03/01/first-mates/
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/2021/03/01/first-mates/
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Welkom bij Seniorenvereniging  
 

Vanaf februari hebben 
zich als nieuwe leden 
aangemeld: 
Dhr. Jan Leenders 
Mevr. José Vereijken- 
van Heijst (gastlid) 
Mevr. Narda van den 
Bogaard- v.d. Sande 
 
We hopen dat u zich snel thuis zult voelen en 
wensen u veel plezier met de diverse 
activiteiten van de Seniorenvereniging Beek en 
Donk! 
 

Onze website 
 

Regelmatig komen er nieuwtjes binnen die wij 
graag aan iedereen kenbaar willen maken. 
Omdat het Bedonkske een keer per maand 
uitkomt, zetten wij daarom deze  berichten direct 
op de website. 
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl. 
In deze coronatijd merken we steeds meer dat 
oplichters actief zijn. Ook op onze website 
plaatsen we daarom regelmatig waarschuwingen 
hiervoor. De allerlaatste oplichtingstrucs zijn nu 
in onderstaande link geplaatst. 
https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/artikel/hebb
en-klanten-van-abn-amro-rabobank-en-ing-een-
betaalpas-met-emv-chip-nodig-voor-de-
geldmaat/?fbclid=IwAR0a7ccT9SEI8J-P601fX-
NaUymlEla_xkW8CZo-30RTQb1_CStLw5KT_gI .  
 

 

Hulp bij computergebruik (PC, Laptop, Tablet, 
Mobiele telefoon etc.) 
Afhankelijk van de situatie hopen we over enige 
tijd de inloop weer te mogen organiseren. Kijk 
voor de laatste stand van zaken op onze website 
https://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 
u een nieuw lid aanmeldt.  
 

Van de redactie 
 

Onze nieuwe rubriek hobbyfotograaf krijgt 
mooie foto's. Stuur vooral uw foto's in. We 
krijgen ze graag.  
We hebben moeite mensen te vinden die iets 
willen vertellen over hun hobby. We merken dat 
we daar zelf naar op zoek moeten. Wellicht is er 
een drempel om u te melden. Maar kent u 
iemand met een hobby, dan willen we graag 
daarmee in contact komen, want we kunnen u 
ook helpen bij het maken van een tekst. Laat uw 
hobby zien. Ter inspiratie van anderen. 
 

HULP nodig? 

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

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

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

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/artikel/hebben-klanten-van-abn-amro-rabobank-en-ing-een-betaalpas-met-emv-chip-nodig-voor-de-geldmaat/?fbclid=IwAR0a7ccT9SEI8J-P601fX-NaUymlEla_xkW8CZo-30RTQb1_CStLw5KT_gI
https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/artikel/hebben-klanten-van-abn-amro-rabobank-en-ing-een-betaalpas-met-emv-chip-nodig-voor-de-geldmaat/?fbclid=IwAR0a7ccT9SEI8J-P601fX-NaUymlEla_xkW8CZo-30RTQb1_CStLw5KT_gI
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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mailto:pcemvogels@gmail.com
mailto:leo_van_sinten@hotmail.com
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Verschijningsdatum Bedonkske in 2021 

Nr. Verschijnt op Kopij binnen op 
5 26 april 16 april 

6-7 25 mei (dinsdag) 15 mei 

8 26 juli 16 juli 

9 23 augustus 13 augustus 

 

Agenda wekelijkse activiteiten 
 

Alle activiteiten worden gehouden in het (nu nog 
gesloten) 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. 0492 462081 

Yoga/Yoga op de 
stoel 

R. Donkers tel. 06 20932434  

Volksdansen ’t 
Buitenbeentje 

N. Maas tel. 0492 462064 

Biljarten 
Dames en heren 

J. Kerkhof     tel. 0492 462073 

Samen 
fietsen 

Rien en Nellie Hendriks 
Stien van Duijnhoven 
Angeline Klessens 

tel. 06 25588494 
tel. 0492 468675 

Bestuur  
Voorzitter:  
Mariëtte Frijters-Klijnen; tel. 06 15962783  
Penningmeester:  
Francien Spit-van Brussel; tel. 0492 462046 
 

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

Pa was éérste Paasdag jarig, 
en de twééde Paasdag Ma; 
Daardoor was 't die Paasdag Ma's dag, 
Schoon 't ook Paasdag was voor Pa. 
Pa's feest was dus dubbel Paasfeest, 
En ziet, Ma's feest dat was Paas; 
En ik weet nog goed wat Pa zei, 
toen Ma's kip een Paasei lei: 
Pa zei: 't Paasei is niet pa's ei! 
Ma zei: Paasei is van mij. 
Pa zei: Ma zei dus, dat Ma's ei 
Paasei was, maar niet voor Pa; 
Ma zei: Ma's ei is Ma's Paasei 
en Pa's ei is óók van Ma. 
Clinge Doorenbos  (1884 - 1978) 
... 
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Secretaris:  
Francien Vereijken-v/d Boogaard; tel. 0492 
463860 
Lid: Ad de Fost; tel. 0492 462862 
Lid: George van Issum; tel. 0492 463208 
Lid: Peter Vogels; tel. 06 30375665 
Lid: Marion van Oosterom; tel. 06 15065728 
 

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: 
e-mail: secr.kbobd@gmail.com 
Zieken? Is u bekend dat een lid van de 
Seniorenvereniging in het ziekenhuis ligt of 
langdurig ziek is, laat het dan even weten aan 
Marietje van der Rijt, mvanderrijt@msn.com; 
Lijsterlaan 80; tel. 0492 464233.  
Namens de Seniorenvereniging stuurt zij dan een 
kaart. 
Bezorging Magazine Ons/Bedonkske:  
Ad de Fost, Goudsbloemstraat 6; tel. 0492 
462862 
Tip: Bewaar Bedonkske tot het nieuwe blad 
verschijnt! (In de week van 26 april 2021.) 

Puzzel van de maand april 
 

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 16 april sturen naar 
het secretariaat: Kerkstraat 56 of per  
e-mail: secr.kbobd@gmail.com 
 

Oplossing maart: strooiwagen 
Prijswinnaars:  
Dhr. André Bergman 
Mevr. Pleun Leenders 

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

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 
Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. 
korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 
20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 
hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 
honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 
boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 
rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk 
grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn 
weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 
59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 
woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 
tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 
72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige 
houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 
vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte 
groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 
gewichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 
wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel 
v.e. fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 30 vloermat 
31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 
36 pl. in Gelderland 38 pl. in Gelderland 42 dag 
en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 
vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 
watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 
58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 
uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is. 

 

Belangrijke telefoonnummers 
- LEV Laarbeek, alle vragen rondom welzijn 
0492 328800 
- Vrijwillige Hulpdienst en Klussendienst ma, 
wo en vrij van 9.00-10.30 uur 0492 464289 
- Dorpsondersteuner Maartje Keizers 
 06 41433277; maartje.keizers@levgroep.nl 
-Dorpsondersteuner Suzan de Koning  
06 19502192; suzan.dekoning@levgroep.nl 
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