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Voorwoord  
 

Beste leden, lieve mensen, 
KBO-Brabant heeft een paar weken geleden in 
Den Haag gepleit voor een versneld 
openingsplan voor gevaccineerde thuiswonende 
ouderen. Deze groep (veel van onze leden) leeft 
al ruim een jaar in thuisisolatie en snakt ernaar 
elkaar weer te mogen ontmoeten in de 
buurthuizen. Verderop vindt u hierover wat meer 
informatie. Het maakt duidelijk dat KBO-Brabant 
zijn best doet voor ons op landelijk gebied. 
Ook in dit nummer: meer informatie over de 
fotopuzzelwandeltocht die door onze secretaris 
Francien Vereijken in elkaar is gezet, deze keer in 
weer een ander gedeelte van ons mooie dorp. Ik 
hoop dat velen van u zich laten verrassen tijdens 
de wandeling. 
De viswedstrijd gaat 28 mei plaatsvinden met 
behoorlijk wat deelnemers dus nu maar hopen 
op mooi weer!  
Voor velen van u was het afgelopen jaar heel 
moeilijk: sommigen verloren een dierbare, 
anderen werden ziek of voelden zich eenzaam.  
Wij, als bestuur, hebben zoveel mogelijk  
geprobeerd u bij te staan en blijven dat uiteraard 
ook doen. Voorzichtig worden de teugels nu dan 
toch losgelaten en kunnen we gelukkig weer met 
optimisme naar de toekomst kijken. Het zou 
weleens een mooie zomer kunnen worden en dat 
is een mooi vooruitzicht. We kunnen dan ook niet 
wachten om elkaar weer te ontmoeten tijdens 
bijvoorbeeld de tweewekelijkse inloop en hopen 
die gauw weer te organiseren. Misschien treffen 

we elkaar wel ergens op 
een terrasje binnenkort! 
 
Uw voorzitter, 
Mariëtte Frijters 
 

Vooruitblik(ken) 

 
Bijna iedereen die dat wilde, zal zijn eerste prik 
gehad hebben. Sommigen zijn wellicht al volledig 
gevaccineerd. Binnenkort zullen er meer 
activiteiten komen.  We kijken ernaar uit.  
Marciënne is naar de herfst verschoven.  
 

Vrijdag 28 mei Viswedstrijd  

Zondag 13 juni Fotowandeltocht 

Vrijdag 17 september Viswedstrijd 

Oktober 2021 Viering 70-jarig bestaan 

 

Overleden 
 
9 maart 2021 Mevr. Hetty Engelhart- de Rijk,  
80 jaar 
16 april: Dhr. Jan Verbakel, 89 jaar 
22 april Dhr. Henk Verschuren, 87 jaar 
28 april Mevr. Marie Verbakel- van der 
Zanden, 85 jaar 
 
Blog (door Tonny Jacobs-Pothof) 
Tonny's blog kunt u vinden op onze website: 
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
files/2021/05/Tonnys-blog-juni-2021.pdf 
 

Hobby of Passie  
Leven met hout 
 
Als klein manneke 
bracht ik mijn vader 
tot grote wanhoop 
door alle spijkers en 
schroeven die ik maar kon vinden, te 
'confisqueren' om mijn hutten te bouwen. Ik 
woonde in een wijk in aanbouw zodat ik 
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ruimschoots aan materialen kon komen. Ook 
toen deed ik al, uit pure noodzaak, aan 
hergebruik. Kromme nagels waren na een paar 
ferme meppen weer redelijk recht. Na de 
basisschool ging ik als krullenjongen bij een 
timmerman (als mijn huiswerk af was) in de leer. 

Het mes sneed zo 
aan twee kanten. 
Na verloop van tijd 
mocht ik ‘s avonds 
op de machines 
mijn eigen 

meubeltjes 
maken.  
Toen ik later op 
mezelf ging 
wonen, hoefde ik 
niet naar Ikea. 

Ik maakte stoelen en een bank. Aanvankelijk met 
stoffen kussens, die later vervangen werden door 
grijze leren kussens want dat was met kinderen 
toch handiger. Ook maakte ik een eettafel die nu 
goede diensten bewijst bij mijn jongste dochter. 
Ook mijn zoon en schoondochter hebben 
meubilair dat door mij is vervaardigd.  
Nu we het over meubilair hebben…. Ook 
tuinmeubilair kwam onder mijn handen 

vandaan. Familie is er rijk mee gezegend. Helaas 
staat bij mij thuis slechts een klein buitentafeltje. 
Dat wil niet zeggen dat er bij mij thuis niet van 
alles staat dat ik gemaakt heb. Maar daarover 
vertel ik een volgende keer. Leven met hout. Ik 
ben er blij mee. 
 

Harry van Hal 
 

Wandelen: goed voor lijf en geest! 
 

Een artikel schrijven over wandelen is niet zo 
moeilijk. Maar om in een niet te lang verhaal alle 
voordelen te benoemen die wandelen geeft, 
wordt wel wat lastiger. 

Alle dokters en andere (met mensen bezig zijnde) 
geleerden geven aan dat wandelen heel erg 
gezond is. En als men niet wandelt, is een half uur 

bewegen nodig om een gezond lichaam te 
houden. Onder bewegen valt ook stofzuigen, 
traplopen, winkelen en ga zo maar door. 
Maar wandelen geeft meer want je kunt 
tegelijkertijd lekker bijkletsen. Zo krijgt je 
lichaam beweging en je geest de nodige hulp en 
bijstand. Wanneer je weer thuis bent, kun je er 
weer voor een tijdje tegen. 
Wandelen is een fantastische manier om op een 
rustig tempo een solide conditie op te bouwen. 
Heb je in het geheel geen fysieke conditie? Dan 
begin je gewoon erg rustig met een wandeling 
van 30 minuten over vlak parcours. Doe dit in het 
begin 2 à 3 dagen per week en bouw langzaam 
zowel de duur als de frequentie van je 
wandelingen op. 
Door telkens wat langer en vaker te wandelen, 
vergroot je het vermogen van je longen om 
zuurstof op te nemen. Je uithoudingsvermogen 
en conditie zullen zelfs na de eerste week al een 
boost krijgen! 
Wanneer je een normaal tempo aanhoudt en in 

een paar kwalitatief goede wandelschoenen en 
wandelsokken investeert, dan is het risico op 
blessures zo goed als nihil. Wandelen is nu 
eenmaal een compleet natuurlijke methode van 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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bewegen die je toch al dagelijks uitvoert, dus je 
hoeft geen enkele spier extreem te belasten. 
Maar waar haal je de motivatie vandaan om te 
gaan wandelen en houd je die ook vast? 
In Beek en Donk bestaat de mogelijkheid om dit 
alles onder begeleiding van gediplomeerde 
trainers te gaan doen.!! 
Elke maandag- en donderdagmorgen wordt om 
9.00 uur gestart met wandelen in 
groepsverband. De bijeenkomst is bij het 
appartementengebouw de Waterpoort aan de 
Pieter Breughellaan.  
Ook beginners kunnen meedoen: afhankelijk van 
wat men kan, loopt men dan een afstand mee. 
Dat kan al vanaf 3 kilometer maar er zijn ook 
groepen die 5, 7 of 10 kilometer wandelen. 
Iedereen loopt in eigen tempo.  
Voorafgaand aan de wandeling wordt er een 
warming up gegeven en na afloop volgt een 
cooling down. Dit alles onder deskundige 
begeleiding. De routes die men wandelt in de 
omgeving zijn elke keer zo verschillend mogelijk. 
Men komt soms op plekjes waar men vaak geen 
weet van had.  

Het deelnemen is gratis, er is ook geen 
lidmaatschap nodig: vrijheid blijheid! 
Dus wil je gezond(er) worden en lekker in je vel 
zitten, sluit je dan aan en geniet van het 
wandelen in groepsverband.   
Wil men niet wandelen dan is het ook mogelijk 
om onder deskundige begeleiding deel te nemen 
aan de Beweegtuin gelegen aan het 
Rembrandtplein: elke maandag- en 
donderdagmorgen aanvang 10.15 uur. Ook hier 
is het deelnemen gratis er is ook geen 
lidmaatschap nodig: wederom vrijheid blijheid! 
Buiten deze tijd kan men ook altijd gebruik 
maken van de Beweegtuin. 
 

Henk Berkers 

De hobbyfotograaf  

Marjon Bouw zorgt als hobbyfotograaf voor 
mooie foto's van plekjes in Beek en Donk. 
Deze keer zijn haar foto's gemaakt op een zonnige 

voorjaarsavond. Ze is via de Gemertseweg langs de 

Aa naar de Lekerstraat gelopen. 

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.  
 

Maxima, onze koningin, 50 jaar 
 
Via KBO Brabant 
mochten wij een aantal 
speciale edities  
ontvangen over 
Maxima  50, een 
koninklijke uitgave van 
Margriet/Libelle. 
Mocht u interesse 
hebben in deze special, 
laat het ons weten en u 

ontvangt het van ons in de brievenbus.  
Graag bericht met naam en adres naar het 
secretariaat: secr.kbobd@gmail.com 
 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:secr.kbobd@gmail.com
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Museum Plus Bus 
 
Ook hebben wij vanuit 
de Museum Plus Bus de 
special, Topstukken on 
tour, 'Tot zo' gekregen.  
Mocht u interesse 
hebben in deze  special, 
laat het ons weten en u 
ontvangt het van ons in 
de brievenbus.   
Graag bericht met naam en adres naar het 
secretariaat: secr.kbobd@gmail.com 
U kunt het magazine ook online lezen: 
https://issuu.com/museumplusbus/docs/museu
m_plus_bus_totzo__editie_2 
 

KBO-Brabant: Geef gevaccineerde thuis-
wonende ouderen vrijheden om elkaar 
te ontmoeten 
 
KBO-Brabant heeft enkele weken geleden bij 
Tweede Kamerleden/woordvoerders corona 
gepleit voor een openingsplan voor 
gevaccineerde thuiswonende ouderen in 
navolging van ouderen in het verpleeghuis. Op 6 
mei, hebben wij er bij Tweede Kamerleden op 
aangedrongen om ontmoeting voor 
gevaccineerde thuiswonende ouderen (versneld) 
mogelijk te maken omdat: 

 
• Thuiswonende ouderen al ruim een jaar in 

thuisisolatie leven; 
• Zij geen perspectief hebben om elkaar weer te 

ontmoeten. Bestuurders van onze bijna 300 
lokale KBO-Afdelingen hebben ons 
desgevraagd laten weten dat zij geen 
ontmoetingsactiviteiten kunnen organiseren 
in het gemeenschapshuis/buurthuis. In het 
openingsplan (bestuurdersversie) staat 
weliswaar dat in stap 3 de groepsgrootte 
binnen 30 personen mag zijn, maar 

momenteel staat zelfs stap 2 van de 
heropening van de samenleving onder druk; 

• De richtlijn buurthuizen geen soelaas biedt. 
Een buurthuis wordt momenteel gedefinieerd 
als locatie voor dagbesteding voor kwetsbare 
groepen. De ontmoetingsactiviteiten vallen 
niet onder dagbesteding; 

• Bijna 75% van de 70-plussers is gevaccineerd. 
Onze verwachting is dat in Brabant de 
vaccinatiegraad hoger ligt omdat de 
vaccinatiebereidheid onder senioren in 
Brabant groot is, omdat het virus in de eerste 
golf veel slachtoffers heeft gemaakt in onze 
provincie. KBO-Brabant heeft zich ingezet om 
de vaccinatiebereidheid te vergroten door 
gerichte voorlichting en inenting van 
sleutelfiguren; 

•   Andere Europese landen ons zijn voorgegaan      
  en de EU-richtlijn mogelijkheden voor     
  versoepelingen voor gevaccineerden biedt. 

Wij verzoeken de regering om in overleg met 
seniorenorganisaties en VNG (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten) een handleiding te 
maken om versneld de lokale 
ontmoetingsactiviteiten voor gevaccineerde 
ouderen op te starten.  
  

Brieven aan elkaar 
 
Wat is er leuker dan een brief of kaart op uw 
deurmat te vinden? Maar niet iedereen heeft 
een familielid of vriend om brieven mee te 
schrijven. Heeft u behoefte aan een pen-
vriend(in)? Of kent u mensen die niet zo digitaal 

zijn maar wel graag contact houden via brieven? 
KBO-PCOB koppelt mensen die graag met elkaar 
willen schrijven. Leuk om zo nieuwe mensen te 
leren kennen. 
Mail naar KBO-PCBO voor het inschrijfformulier 
voor Brieven aan elkaar; info@kbo-pcob.nl of bel 
naar 0303 400 600. 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:secr.kbobd@gmail.com
https://issuu.com/museumplusbus/docs/museum_plus_bus_totzo__editie_2
https://issuu.com/museumplusbus/docs/museum_plus_bus_totzo__editie_2
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Digitaal vaardig zijn vergroot je wereld 

Er wordt vaak verbaasd 
gereageerd als uit 
onderzoek blijkt dat 
‘ouderen’ online actief 
zijn. Maar bedenk eens 
dat deze generatie 

eigenlijk de ware pioniers zijn op digitaal vlak. Dat 
de babyboomer is meegegaan met de tijd is 
misschien meer vanzelfsprekend dan 
verwonderlijk.  
Vol nieuwsgierigheid ontdekte de babyboomer in 
de jaren ‘80 en ‘90 ineens de bakbeesten die op 
hun bureau terecht 
kwamen. En konden 
ze eind jaren negentig 
door de komst van het 
internet ineens mailen 
met hun familie of 
kinderen aan de 
andere kant van de 
wereld. Al die jaren is 
deze generatie meegegroeid in de digitale 
ontwikkelingen; van de Commodore 64 tot aan 
de IPhone.  
SeniorWeb en Leef Je Pensioen zochten naar 
cijfers en herinneringen. En hoe deze 
ontwikkelingen de huidige beleving en gebruik 
van de digitale wereld ervaren. In een onderzoek 
met ruim 600 respondenten vroegen we daarom 
naar hun digitale gebruik en beleving. Wat blijkt: 
'Digitaal vaardig zijn vergroot je wereld, júist als 
je ouder wordt'. 
 
Laat de cijfers spreken 
De cijfers laten zien dat de babyboomer digitaal 
actief is. Meer dan 80% van de respondenten 
werkt dagelijks met de pc en 10% bijna dagelijks. 
De pc of tablet wordt vooral gebruikt om te 
mailen (98%), gevolgd door internetbankieren, 
overheidszaken en surfen op internet. Er is 
amper verschil te ontdekken tussen mannen en 
vrouwen.  
Ook beschikt maar liefst meer dan 95% van de 
respondenten over een smartphone. Deze wordt 
met name gebruikt om te bellen, gevolgd door 
mailen én als navigatiemiddel. En er eentje 
hebben betekent er niet meer zonder kunnen; 
40% van de respondenten geeft aan dat de 
mobiele telefoon inmiddels onmisbaar is 
geworden. 

Hulplijnen 
Over het algemeen 
redt de babyboomer 
zich prima op deze 
apparaten, maar er 
is zeker ook wel 
eens wat hulp 
nodig. Voor zowel 
de pc/tablet als bij 
de mobiele telefoon 
is er met name hulp nodig bij ‘algemene 
(technische) toepassingen’ zoals updates, 
computeronderhoud en het maken van back-
ups. Waar ze in hun werkzame leven konden 
terugvallen op de technische helpdesk zoeken ze 
nu met name informatie op het internet of via 
een online dienst (40%), zoals SeniorWeb. Ze 
houden het initiatief dus graag bij zichzelf. 
Opvallend is dat voor de mobiele telefoon een 
andere hulplijn juist het meest populair is, 
namelijk de kinderen!  
 
Wil je meer weten over het onderzoek? 
https://www.leefjepensioen.nl/onderzoek-
babyboomer-blijft-digitaal-graag-bij-de-tijd/ 
Of kijk op de redactie van Leef Je Pensioen of lees 
het persbericht.  
 

Wandel Foto Puzzeltocht zondag 13 juni. 
Leuke buitenactiviteit, gezellig en sportief. 
 

We gaan het weer proberen. Een eerste 
buitenactiviteit op zondagmiddag. Coronaregels 
worden in acht genomen, o.a. mede door 
gespreide aanmelding.    
Er is een wandeltocht uitgezet van ongeveer vier 
kilometer, met een duidelijke routebeschrijving. 
Onderweg zijn er op verschillende plaatsen foto’s 
genomen. 
Op zo’n foto kan een stukje van de omgeving 
staan, maar ook voorwerpen in tuinen of details 
van bijvoorbeeld een gebouw. Al die foto’s staan 
in een willekeurige volgorde afgedrukt op het 
deelnameformulier dat u meekrijgt met de 
routebeschrijving.  
De opdracht is om deze foto’s in de juiste 
volgorde van de route te plaatsen en te noteren 
op het deelnameformulier.  
Start en finish is Café De Tapperij in de 
Kerkstraat.  

• Zondagmiddag 13 juni. 

• Starten tussen 12.30 uur en 14.30 uur.   

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
https://www.seniorweb.nl/
https://www.leefjepensioen.nl/onderzoek-babyboomer-blijft-digitaal-graag-bij-de-tijd/
https://www.leefjepensioen.nl/onderzoek-babyboomer-blijft-digitaal-graag-bij-de-tijd/
https://www.leefjepensioen.nl/thema/met-pensioen/
https://www.leefjepensioen.nl/persbericht-babyboomers-en-digitale-vaardigheid-van-pionieren-naar-bijblijven/
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• Start en finish: Café De Tapperij  

• Kosten: Gratis voor leden, introducé € 4,00 

p.p. 

• Ontvangst met koffie, na afloop 1 

consumptie.  

• Lopen kan individueel, of samen (1 

deelnameformulier per groepje).  

Voor de goede oplossingen zijn een vijftal leuke 
prijzen beschikbaar. Bij meerdere goede 
oplossingen bepaalt het lot. Het 
deelnameformulier moet bij terugkomst worden 
ingeleverd. De prijswinnaars worden in het 
eerstvolgende Bedonkske bekend gemaakt.  
Iedereen die met deze puzzeltocht meedoet, 
wensen wij alvast veel wandelplezier en succes 
met het oplossen van de zoektocht! 
 

Nieuws website 
Eindelijk begint het erop te lijken dat we weer 
nieuwe activiteiten mogen gaan organiseren. 
Hierdoor kon na maanden weer eens wat 
worden toegevoegd aan onze agenda: 
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
onze-agenda/.   
Wat toch nog een belangrijk aandachtspunt blijft 
is de veiligheid op het internet. De Rabobank 
heeft een zeer interessant filmpje gepubliceerd 
wat ik jullie niet wil onthouden: 
rabo.nl/oostbrabant/veilig-bankieren. 
We hopen binnenkort weer met onze inloop te 
kunnen beginnen. 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. 

 

Hulp bij computergebruik (PC, Laptop, Tablet, 
Mobiele telefoon etc.) 

 
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.  

Welkom bij Seniorenvereniging  

Vanaf april hebben zich als 
nieuw lid aangemeld: 
Dhr. Rein van Asten en 
Mevr. Enne van Asten- 
van Mechelen. 
 

We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen en 
wensen jullie veel plezier met de diverse 
activiteiten van de Seniorenvereniging Beek en 
Donk! 
 

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. 
 
 

 
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/
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/onze-agenda/
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/onze-agenda/
https://communicatieshop.rabobank.nl/public/clickstore.aspx?c=a0427d4e-c85d-4123-9e75-4f5956621aad&e=2520e929-8de2-49e1-8e9a-a7117cc66830
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:secr.kbobd@gmail.com
mailto:pcemvogels@gmail.com
mailto:leo_van_sinten@hotmail.com
mailto:maartje.keizers@levgroep.nl
mailto:suzan.dekoning@levgroep.nl
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Van de redactie 
 

Onze rubriek hobbyfotograaf heeft een 
huisfotograaf in de persoon van Marjon Bouw. Zij 
voorziet het Bedonkske elke maand van mooie 
plaatjes uit onze omgeving.  
Heeft u ook een leuke, bijzondere, grappige foto? 
Stuur uw foto gerust in.  
Kent u iemand met een hobby, dan willen we 
graag daarmee in contact komen. Laat uw hobby 
zien! Ter inspiratie van anderen. 
 

V erschijningsdatum Bedonkske in 2021 

Nr. Verschijnt op Kopij binnen op 
8 26 juli 16 juli 

9 23 augustus 13 augustus 

10 27 september 17 september 

11 25 oktober 15 oktober 

12 22 november 12 november 

1 27 december 17 december 

 

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 
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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 juli 2021.)  

Puzzel van de maand juni 
 

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 mei: vogelnestje. 
Prijswinnaars:  
Mevr. Bea Wechgelaar, 
Dhr. Jan van Neerven 

 

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

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 
12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 
Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 
21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 
schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 
31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 
gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 
volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. 
week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 
insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 
grasmaand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 
bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 66 
irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van 
Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 
waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 
eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in 
Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 
landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 
17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. 
woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 
telwoord 31 toetsinstrument 33 op de wijze van 
35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 
ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 
tennisterm 49 gebogen been 50 speciale 
speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 
tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 
deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 
ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 

 

Tip, leuk en/of belangrijk voor u om te 
weten: 
Nieuwe zaken in ons leven of vragen die  we 
nooit hebben gesteld, maar waar we het 
antwoord op willen weten. 
Hoe weet een flessenautomaat welke fles 
je erin stopt? 
Even slikt de automaat je bierflesje in, maar 
hup, hij duwt hem weer terug. Geen 
statiegeld. Volgend flesje. Floep, daar 
verdwijnt hij ….. 
 
Klik: 
https://www.quest.nl/tech/technologie/ 
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