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Voorwoord  
 

Beste leden, lieve mensen, 
 

Om te beginnen: hartelijk dank voor de 
geweldige respons op de oproep om uw 
gegevens aan te leveren. Nu kunnen we met een 
gerust hart straks weer opstarten, wetende dat 
we onze ledenadministratie op orde hebben. 
Verderop vindt u hier een stukje over van Bert 
van Oosterom die hiervoor heel veel werk heeft 
verzet. Het ‘Project Samen’ was erg succesvol: 
we hebben ongeveer 500 senioren blij kunnen 
maken met een mooie kaart, soms zelfs een 
werkstukje, met liefde gemaakt door leerlingen 
van ’t Otterke en de Raagten. 
Dit jaar waren er twee jubilarissen die vlak voor 
Pasen verrast werden: voor het tweede jaar op rij 
een persoonlijk bezoekje omdat het niet anders 
kan, maar dat maakt het toch weer erg bijzonder. 
U leest er meer over in dit Bedonkske en ze staan 
beiden op de foto natuurlijk. 
Een triest bericht is dat wij onlangs afscheid 
hebben moeten nemen van Piet van der Linden: 
hij heeft veel voor onze vereniging betekend en 
daar zijn we heel dankbaar voor. Uiteraard 
wensen wij zijn naasten veel sterkte toe. 
De persconferentie van vorige week geeft nog 
niet echt reden tot optimisme maar we hebben 
toch twee leuke activiteiten om naar uit te kijken. 
Allebei in de buitenlucht en ook al eerder met 
succes georganiseerd, namelijk de viswedstrijd 
en de fotopuzzelwandeltocht. De data kunnen 
we niet definitief vaststellen maar we hopen op 
een vrijdag eind mei te kunnen vissen en op een 
zondag in juni te kunnen wandelen. Houd u uw 

email, onze website en de 
media in de gaten voor 
nadere informatie. Wat een 
heerlijk vooruitzicht!  
 
Uw voorzitter, 
Mariëtte Frijters 
 

 

Vooruitblik(ken) 

 
Het gaat nu echt de goede kant op. We moeten 
nog even wat geduld hebben voor er weer 
activiteiten komen.  
Marciënne is naar de herfst verschoven.  
 

Vrijdag 14 mei Viswedstrijd (onder voorbehoud) 

Vrijdag 17 september Viswedstrijd 

Oktober 2021 Viering 70-jarig bestaan 

 

 

Overleden 
 

17 maart Dhr. Miguel Rodriguez Gutierrez,  
93 jaar 
21 maart Dhr. Piet van der Linden, 83 jaar 
 
Blog (door Tonny Jacobs-Pothof) 
 
Tonny's blog kunt u vinden op onze website: 
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
files/2021/04/Hallo-beste-mensen-Bedonkske-
mei-2021-Tonny.pdf 
 

Hobby of Passie  
Leef bewust, geniet van de natuur 
 
Een mooie jeugd, een leuke baan, een fijn gezin,  
een goed leven, wat wil je nog meer!  Opgegroeid 
op de boerderij, dicht bij de natuur. De basis voor 
onze grote hobby die we 45 jaar geleden vonden 
bij het IVN. Een vereniging voor Natuur – en 
Milieu Educatie, die jong en oud laat beleven hoe 
leuk, gezond én belangrijk de natuur is.   
We hebben beiden de tweejarige IVN 
gidsencursus gevolgd en werden natuurgids. Een 
opleiding om als gids met volwassenen en 
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kinderen  de natuur in te trekken, te genieten van 
de vogels en te vertellen over al het moois  in de   
natuur. Te vertellen hoe belangrijk het is om de 
natuur te beschermen, voor ons zelf, voor onze  
kinderen en kleinkinderen en onze toekomstige 
generaties.  

 
We proberen mensen zoveel mogelijk te 
motiveren om goed om te gaan met ons 
landschap, de planten en de dieren. Jammer 
genoeg gaat het hiermee al enige tijd niet zo 
goed. Vooral het teveel aan stikstof (het 
stikstofprobleem), veroorzaakt al vele jaren 
ernstige schade aan de natuur.  Hopelijk lukt het 
de nieuwe regering om hier met ons wat aan te 
doen.  
Naast alle zorgen over de natuur lukt het ons heel 
goed om ervan te genieten. Vaak buiten 
wandelen en fietsen vinden we fijn en vooral 
gezond in deze sombere coronatijd. Heel 
verstandig dat veel mensen in deze moeilijke tijd  
rust en ontspanning zoeken in de natuur.  
Met onze passie voor  de natuur  zetten we ons 
met vele anderen nog steeds in om belangrijke 
natuurgebieden te beschermen zoals  de Groene 
Long in Beek en Donk. Een prachtig natuurgebied 
waar je zo dicht bij huis heerlijk kunt wandelen 
en vertoeven. Ook helpen we mensen bij het 
inrichten van natuur- en vogelvriendelijke 
tuinen. Dit belangrijke  werk voor het IVN en de 
Vogelbescherming geeft ons nog steeds veel 
voldoening. 
Door het vrijwilligerswerk voor de Zorgboog , het 
zieken bezoeken bij de Zonnebloem en de 
Vrouwen Sociëteit ontmoeten  we veel fijne en 
lieve mensen. Dat kost best veel tijd maar is 
ontzettend dankbaar werk. We koesteren deze 
sociale  contacten. Jammer dat door de strenge 
coronamaatregelen vele fysieke ontmoetingen 
momenteel niet mogelijk zijn.  Hopelijk gaat dit 
over een paar maanden weer lukken.  

Alhoewel we een dagje ouder worden, zijn we 
goed gezond en genieten we nog met volle 
teugen van het leven. Hopelijk is het ons gegeven 
om dit nog vele jaren te mogen doen. Onze 
levensmotto is dan ook:  leef bewust, geniet van 
de natuur en neem het leven zoals het komt.  
 
Antoon en Dilia Verhoeven-Verhoeven   
 

Nieuws van de ledenadministratie 
 
Beste leden, 
 
Dank, dank, vele malen dank!!!  
Natuurlijk hadden wij gehoopt dat veel leden 
zouden reageren op onze oproep om onze 
ledenadministratie aan te vullen met gegevens, 
maar het aantal reacties was boven verwachting. 
Leden die Beek en Donk goed kennen en leden 
die een brief in de brievenbus van Hugo 
Thijssensplein 2b hebben gedaan, weten dat het 
plein doodlopend is. Het is er doorgaans ook erg 
rustig, behalve in het weekend nadat wij de 
oproep gedaan hadden. 
Vele bewoners vroegen zich af wat er toch te 
doen was op nummer 2b gezien het aantal 
wandelaars, fietsers en auto’s die er stopten; 
zelfs de internetverbinding was traag geworden.  
Nou dit alles had te maken met de geweldige 
respons op onze oproep! 
Natuurlijk zult u begrijpen dat er altijd iets te 
wensen over blijft en dat is…………….  
Die laatste ontbrekende telefoonnummers. 
Vandaar toch nog een verzoek aan diegene die 
nog niet gereageerd hebben: Wij zouden graag 
uw telefoonnummer weten omdat wij u anders 
alleen maar per post kunnen bereiken. 
U kunt uw telefoonnummer met uw naam en 
adres doorgeven op telefoonnummer 0492-
450064. 
Mocht er niemand thuis zijn, spreek dan uw 
boodschap in, dan komt het allemaal goed. 
Nogmaals dank voor uw moeite. 
 
Bert van Oosterom, 
Leden administratie Seniorenvereniging Beek en 
Donk   

 
De hobbyfotograaf  

 
Marjon Bouw zorgt als hobbyfotograaf voor 
mooie foto's van plekjes in Beek en Donk. 
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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. 

 
Het herdenkingsmonument 
 

Dit is opgericht ter nagedachtenis aan alle mede-
burgers die tijdens de bezettingsjaren door 
oorlogshandelingen zijn omgekomen.  Sinds 
2017 is de naam van het monument 'ALTIJD'. 
Tijdens deze pandemie worden er ook bloemen 
neergelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
van Corona. 
 

 
Bloem 
 

Ondanks regen, kou, vorst en sneeuw krijgen we 
toch steeds meer kleur in de natuur. 
 

De Potala, tibetaanse kunst 
 
Eindelijk, daar stonden we dan! Voor de Potala, 

in Lhasa op 3700 meter hoogte. Een uitgesproken 
gebouw zoals je dat alleen in deze cultuur ziet. 
Het is gebouwd op de 'Rode Heuvel' dat er 
immens en statig bijligt met z’n 13 verdiepingen 
en 1100 kamers. Het was het winterpaleis van de 
Dalai Lama’s sinds de 7e eeuw en de laatste, de 
veertiende Dalai Lama is daar tijdens de Chinese 
revolutie in 1959 vertrokken en in ballingschap 
gegaan. Het paleis kwam in handen van de 
Chinezen, die het nu als museum exploiteren.  
Het is toegevoegd aan de werelderfgoedlijst 
omdat het van groot historisch en religieus 
belang is.  

We mochten het paleis in na een klim van 300 
meter en we troffen daar vele kleine ruimtes die 
verlicht werden met boterkaarsjes. Fotograferen 
werd beperkt toegestaan en we moesten daar 
dan ook nog voor betalen.  
Vooral muurschilderingen en prachtige stand-
beelden van Boeddha’s die belegd waren met 
edelstenen en kleding geborduurd met 
gouddraad waren er te zien! Ook zijn er de 
tombes van 8 Dalai Lama’s te vinden. En  er liggen 
vele gebedsplankjes verpakt in prachtig brokaat. 
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Het paleis en het daarnaast gelegen Jokhang 
klooster blijven een pelgrimsoord voor 
Boeddhisten en er komen er dan ook velen 
jaarlijks op pelgrimage. Ze lopen een ronde van 3 
km rondom het paleis en draaien constant de 
gebedsmolens aan. Ondertussen bidden ze aan 
hun 'Mala', de Tibetaanse gebedsketting en 
prevelen ze de mantra 'um mani padme hum'. De 
ronde moet met de klok mee, dus linksom, wat 
wij opmerkten toen we al aan het lopen waren 
en tegen iedereen opbotsten! Dit was de meest 
eenvoudige vorm van pelgrimage. Er zijn ook 
velen die prosternerend hun boetedoening doen. 
Dit betekent dat ze zich voorover ter aarde 
werpend op weg naar hun pelgrimsoord soms 
maanden onderweg zijn en tientallen kilometers 
afleggen om hun doel te bereiken. (prosterneren 
is ook bekend in de katholieke kerk bij een 
priesterwijding, eerbiedig neerknielen). Ze 
dragen dan schorten en houten plankjes aan hun 
handen om zich te beschermen bij deze devotie. 

Wie lui en rijk is 
kan ook iemand 
inhuren om zich 
voor hen te 
prosteren. Ze 
kopen hun boete 
hiermee af!  Wat 
een overtuiging 
waar we met veel 
verbazing en 
respect naar 

hebben staan kijken. Voor ons nuchtere 
Hollanders is dit haast niet te bevatten. 
Ik wil volgende keer iets over de mala’s, 
gebedsmolens en gebedsvlaggetjes vertellen als 
onderdeel van de vele rituelen en gebruiken in 
het land.   
Groet, Lenie Huijbers 
 

Twee jubilarissen  
 
Op Paaszaterdag 3 april werden twee jubilarissen 
bezocht door voorzitter Mariëtte Frijters en 
secretaris Francien Vereijken. Mevrouw Van Eerd 
en de heer Poulisse waren de gelukkigen. 
Beiden kregen een mooie korf met bloemstuk in 
paassfeer overhandigd en de oorkonde die hoort 
bij 25 jaar lidmaatschap van Seniorenvereniging 
Beek en Donk.  
Bijeenkomsten kunnen voorlopig nog niet 
plaatsvinden dus daarom is, evenals vorig jaar,  

 
voor deze oplossing gekozen. Ze waren blij 
verrast en namen het dankbaar in ontvangst. 
  
Bedevaartsoord Handel 
 
Vorig jaar hebben wij gezien dat, toen er weer 
even wat ruimte was en je weer met een paar 
mensen meer op pad mocht, wij in ons 
bedevaartsoord Handel veel bezoekers op de 
fiets of met auto's in de Mariakapel mochten 
ontvangen. Ze brachten een bezoek aan Maria, 
staken een kaars aan en bezochten daarna 
wandelend ons prachtige processiepark. Ze aten 
daar een boterhammetje of kochten bij de 
overbuurman een ijsje, wat ze in het park 
nuttigden. Zoveel mogelijkheden om te 
organiseren zijn er niet, maar een fietstocht kan 
hopelijk al gauw weer. 
Wij willen u laten weten, dat u van harte welkom 
bent in Handel. 'Er even tussenuit zijn'  betekent 
zoveel in deze tijd! En wat is er mooier dan een 
fijne fietstocht te maken met een doel! 
De kerk en het processiepark zijn dagelijks 
geopend van 8.30 uur tot 19.00 uur. Ook is er 
iedere dag van de week een H. Mis om 9.00 uur 
en 's zondags om 9.30 uur.  
 

Pater Martin van Moorsel en Nellie Martens  

 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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Welkom bij Seniorenvereniging  
 

Vanaf maart heeft zich 
als nieuw lid 
aangemeld: 
Mevr. Nellie Adriaans 
 
We hopen dat u zich 
snel thuis zult voelen 
en wensen u veel plezier met de diverse 
activiteiten van de Seniorenvereniging Beek en 
Donk! 
 

Nieuws website 
 

Inmiddels zitten we alweer een jaar in coronatijd. 
En vooral de laatste tijd wordt erg veel aandacht 
geschonken aan allerlei vormen van oplichting. In 
het laatste Bedonkske stond al een link naar een 
goede voorlichtingssite: 
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/  
 

Mocht u eens rondkijken op onze website, 
vergeet dan niet om eens een keer door oudere 
edities van het Bedonkske te kijken. Inmiddels 
hebben we deze online staan vanaf 2018. U zult 
zien dat in de loop der jaren veel aan het uiterlijk 
en de inhoud is veranderd.  
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
bedonkske/. 
 
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. 
Mocht u toch dringende vragen hebben dan kunt 
u ons ook bellen. 
 

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 rubriek hobbyfotograaf krijgt mooie foto's 
van Marjon Bouw. Heeft u ook een leuke, mooie, 
grappige foto? Stuur uw foto gerust in.  
Deze keer kregen we een mooi verhaal van 
Antoon en Dilia Verhoeven over hun hobby. Kent 
u iemand met een hobby, dan willen we graag 
daarmee in contact komen, want we kunnen u  
helpen bij het maken van een tekst. Laat uw 
hobby zien. Ter inspiratie van anderen. 
 
 

Verschijningsdatum Bedonkske in 2021 

Nr. Verschijnt op Kopij binnen op 
6-7 25 mei (dinsdag) 15 mei 

8 26 juli 16 juli 

9 23 augustus 13 augustus 

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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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 
 
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. 
 

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 
 
 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:ingeborgwesterbeek@gmail.com
mailto:secr.kbobd@gmail.com
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Bezorging Magazine Ons/Bedonkske:  
Ad de Fost, Goudsbloemstraat 6; tel. 0492 
462862 
Tip: Bewaar Bedonkske tot het nieuwe blad 
verschijnt! (In de week van 25 mei 2021.) 

 
Puzzel van de maand mei 
 

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

Oplossing april: vogelnestje 
Prijswinnaars:  
Mevr. M.J. van de Broek- Bouw, 
Dhr. Toon Vereijken 
 
 

 
 

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

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 
vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 
aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 
afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese 
hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 
span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 
snelle loop 37 vrucht 39 koordans 40 raamwerk 
41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 
nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 
zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 
59 voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 
66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 
overblijfsel 71 sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje 
(afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op 
de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 
intiem 13 balsport 15 telwoord 16 seconde 17 
deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 
22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 28 
logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 
bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 
42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 
zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50 
rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 
deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 
een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 
rooms-katholiek (afk.). 

 

 

 

Tip, leuk en/of belangrijk voor u om te 
weten: 
Dit is een mooi artikel over het oudere 
brein.  
Hersenwetenschapper bepleit meer 
waardering voor het bejaarde brein 
 
En het klinkt misschien raar, maar op 
zondag is deze pagina NIET bereikbaar!  
 
 
 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:secr.kbobd@gmail.com
https://www.rd.nl/artikel/923121-hersenwetenschapper-bepleit-meer-waardering-voor-het-bejaarde-brein
https://www.rd.nl/artikel/923121-hersenwetenschapper-bepleit-meer-waardering-voor-het-bejaarde-brein
https://www.rd.nl/artikel/923121-hersenwetenschapper-bepleit-meer-waardering-voor-het-bejaarde-brein
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INSCHRIJVING VISWEDSTRIJD SENIORENVERENIGING BEEK EN DONK  
 
Als we binnenkort toestemming krijgen, organiseren we weer een leuke vismiddag op de visvijver aan de 
IJsbaanweg in Beek en Donk: hier is visvereniging Het Geduld 
(https://hetgeduld.mijnhengelsportvereniging.nl/) al vele jaren thuis. Zoals in januari al aangekondigd, zal 
een aantal vrijwilligers van deze club ons helpen waar nodig met hengels klaarmaken en het vissen op 
zich. We hopen op een vrijdag in mei. Graag willen wij dat u toch alvast inschrijft want dan kunnen wij 
direct aan de slag als het weer mag. 
 

 
 

De bedoeling is dat al onze leden zich kunnen inschrijven voor deze leuke middag. Er hoeft geen 
inschrijfgeld te worden betaald. 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. 
 

Programma 
13:00   Bijeenkomst aan de vijver waarna we de plaatsen aanwijzen om te vissen via loting.  
13:30  Uitreiking hengels, tuigjes, onthakers, voer en aas. Uitleg huisregels visvijver, omgang met natuur 

en vissen en loting stekken.                            
14:00  Start met vissen met een sirene. Gevangen vissen worden gemeld en genoteerd op lijsten. Grote 

en kleine vissen worden alleen met aantallen genoteerd niet op gewicht. 
16:30  Einde vissen met een sirene. Hierna opruimen van geleende hengels en tuigjes en verzamelen van 
lijsten. 
 
Inschrijven (is gratis) kan op verschillende manieren (maximaal 26 personen, op volgorde van 
inschrijving).  Uiteraard houden we rekening met de actuele coronaregels. 
 

1. Via de website: https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/inschrijfformulier-viswedstrijd-

14-mei/  

2. Via een mail naar pcemvogels@gmail.com met invulling van gegevens inschrijfformulier. 

3. Invullen formulier uit Bedonkske en afgeven bij P.Vogels 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inschrijfformulier viswedstrijd 
Naam deelnemer: ______________________________________________________________________ 
 
Adres: ______________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ______________________________________________________________________ 
 
E-mailadres: ______________________________________________________________________ 
 
Vishengel/tuigje nodig:  
  
 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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