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Voorwoord  
 

Beste leden, lieve mensen, 
Achter de schermen is het bestuur volop bezig 
met de voorbereidingen van bekende en nieuwe 
activiteiten al blijft terughoudendheid daarbij 
geboden. 
In september start de biljartcompetitie weer op 
evenals de nieuwe activiteit nordic walking en ook 
het koor begint eindelijk weer met de repetities. 
De leeskring, de filmclub en de kunstlezingen 
staan gepland. We hopen in oktober weer gezellig 
naar Marciënne te kunnen gaan. Ook kijken we 
naar mogelijke excursies en dagtrips. Het is al een 
hele opsomming en die is nog niet eens volledig! 
Mocht u denken: ik wil wel meewerken of 
meedenken op een of andere manier, laat het 
gerust weten via: 
seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com. 
Bellen met een van de bestuursleden kan ook 
altijd. 
In oktober bestaan we als vereniging 70 jaar. Het 
bestuur is tot de conclusie gekomen dat een groot 
feest er op dit moment niet in zit maar wil het ook 
niet zomaar voorbij laten gaan en daar wordt nu 
over nagedacht. Uw ideeën zijn welkom! (Zie 
verderop in dit nummer.) 
Onze tweewekelijkse inloop wil ik van harte bij u 
aanbevelen. Het is altijd erg gezellig en een mooie 
gelegenheid om weer lekker bij te praten. Vanaf 
27 juli bent u welkom in de Waterpoort, dit geldt 
ook voor niet-leden van 50 jaar en ouder omdat 
het belangrijk is elkaar te ontmoeten. Houdt uw 
mail, onze website en de lokale media in de gaten 
voor alle updates aangaande onze activiteiten. 

Tot binnenkort! 
 
 
Uw voorzitter, 
Mariëtte Frijters 

Vooruitblik(ken)  

 
Wat waren we blij met de versoepelingen maar 
oh jeeh de 'summer of love' duurde maar twee 
weken. Op dit moment weten we niet waar het 
naar toe gaat, maar zien we mogelijkheden voor 
het organiseren van activiteiten.  
Marciënne is naar de herfst verschoven. Wanneer 
is nog onbekend.  

 

Overleden 
 

20 juni: Dhr. Jan van Hout, 79 jaar 
6 juli: Dhr. Theo Schoenmakers, 73 jaar 
 
Blog (door Tonny Jacobs-Pothof) 
Tonny's blog kunt u vinden op onze website: 
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/f
iles/2021/07/Tonnys-blog-augustus-2021.pdf 
 

Hobby of Passie  
Leven met hout 
 

Zoals ik de vorige keer schreef, 
maak ik het liefst steeds iets 
nieuws. Ik vertelde ook dat ik soms niet kan 
ontkomen aan 'productie'. Een voederhuisje voor 

Dinsdag 27 juli Inloop Waterpoort 
met ticketverkoop 

Woensdag 4 augustus 'Ten Blakke' 

Zondag 8 augustus Passiespelen Tegelen 

Dinsdag 10 augustus Inloop Waterpoort 

Woensdag  
8 september 

Start nordic walking 

Vrijdag 24 september Viswedstrijd  

Donderdagmiddag 
28 oktober 

Klassieke muziek 

Magazine voor en door leden van Seniorenvereniging Beek en Donk nr. 8 – augustus 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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eekhoorns is zoiets. Het is snel klaar en 
gemakkelijk te maken. Probeer het maar eens. 
Het doet het altijd goed. Er wonen heel wat 
eekhoorntjes in Beek en Donk.  
We hebben ook een fijne buurt. Voor een 
burendag hebben we gezamenlijk een aantal 
bloembakken gemaakt voor onze straat. Daaruit 
blijkt wel hoe welkom je bent. 

Je ziet wel, dat niet alles wat ik maak heel moeilijk 
is. Er is genoeg wat gemakkelijk te maken is. Je 
moet er gewoon aan beginnen dan kom je steeds 
meer leuke dingen tegen die best te maken zijn. 
Zelf heb ik veel aan HoWeKo. Daar zijn mensen die 
je advies kunnen geven en je helpen. Er zijn bij 
HoWeKo hele goede machines en natuurlijk 
HOUT! 
Graag wil ik mijn drieluik beëindigen met mijn 
laatste, echt moeilijke 'productie'. De inspiratie 
kreeg ik doordat we een excursie hadden met de 
seniorenvereniging. Een Rietveld-stoel! Mijn 
vrouw wilde twee exemplaren. Een moest links 
een leuning hebben en de 
andere rechts. 
Ja …. en toen wilden mijn 
dochters ook een 
exemplaar.  
Zo krijg je vanzelf te maken 
met 'productie'. Nu kijk ik uit 
naar een nieuwe uitdaging.  
  
Harry van Hal 
 

Bezoekjes 90-jarige 
 
Sinds januari hebben wij de eer alle jarige 90+ 
leden, indien mogelijk,  te bezoeken en een 
presentje af te geven namens de Senioren-
vereniging. De eerste die hier voor in aanmerking 

kwam was Mevr. Ria Grimm uit Eindhoven die 1 
januari  93 jaar  werd. Vanwege de Corona-
maatregelen waren wij niet eerder in staat om 
haar te verrassen dan nu in mei. Ze heeft  46 jaar 
in Beek en Donk gewoond en nu sinds 5 jaar in 
Eindhoven omdat ze graag naar een appartement 
wilde vanwege haar leeftijd. Ze kon Beek en Donk 
maar moeilijk loslaten, maar na vele 
overwegingen toch maar deze keuze gemaakt en 
uiteindelijk ook blij met deze plek. Omdat ze nog 
erg vitaal is en ook nog steeds auto durft  te rijden 
tref je haar nog regelmatig in Beek en Donk aan.  
Op bezoek bij vriendinnen, maar ook nog voor de 
leesclub van de Seniorenvereniging en een 
Bridgeclubje. Ze heeft zelfs op haar negentigste 
nog een nieuwe auto gekocht!  Héél dapper 
vinden wij, maar ze legt ons uit dat dát een stuk 
van haar zelfstandigheid en vrijheid is!  
Ria vertelt honderduit over haar leven en straalt 
nog heel veel energie en positiviteit uit! Corona 
heeft voor velen zeer veel impact gehad maar Ria 
zegt dat ze er aardig haar weg in heeft gevonden. 
Voorzichtigheid in den beginne en nu na haar 
tweede prik heeft ze weer vertrouwen in kleine 
ontmoetingen en geen angst meer.  

Chapeau Ria, fijn dat we kennis met je mochten 
maken en hopen volgend jaar in januari opnieuw 
langs te mogen komen in nóg betere 
omstandigheden! 
 

Groetjes, Irene en Lenie  
 

Dringende oproep aan u 
 
In verband met ons 70-jarig bestaan in oktober 
(en tevens vooruitkijkend naar 2026), doen we 
hierbij een oproep aan u om uw herinneringen 
aan onze vereniging met ons te delen. Dat kan zijn 
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in de vorm van een anekdote, een verhaaltje 
(eventueel door ons geschreven) of door foto’s 
die u in uw bezit heeft. Vooral de ouderen onder 
ons willen wij aansporen materiaal aan te leveren 
zodat we onze geschiedenis goed in beeld kunnen 
brengen. 
We hopen op veel reacties en danken u bij 
voorbaat heel hartelijk! 
  
Jaarlijkse dagfietstocht 19 Augustus 
 
Na een jaar van vele coronabeperkingen zijn we 
weer op de fiets gestapt. Gezien het aantal deel-
nemers wekelijks had iedereen weer behoefte 
om erop uit te trekken, om te genieten van de 
mooie natuur en omgeving. Vooral het sociale 
contact is erg belangrijk. 
Op 19 augustus gaan we daarom samen de hele 
dag gezellig fietsen. 
We hebben geprobeerd een mooie tocht uit te 
zetten met voldoende stopplekken waar we 
samen genieten van koffie, een lunch en een 
drankje. Er is dit jaar gekozen voor een ge-
zamenlijke lunch. Degenen met een dieet 
(glutenvrij bijvoorbeeld) moeten dit wel even 
aangeven bij opgave. Opgeven kan tot 15 
augustus, dan kunnen we op tijd plannen. Bij 
slecht weer is 26 augustus de uitwijkdatum. 
De kosten zijn € 20,- per persoon voor de lunch + 
2 koffie + 1 consumptie. 
Betalen bij opgave: 
Stien van Duijnhoven, Kapelstraat 45 Beek en 
Donk of via Bankrekening t.n.v. C. G. van 
Duijnhoven-van Asseldonk, banknummer NL 56 
Rabo 0112091180. Bij opgave graag naam en 
telefoonnummer doorgeven.     
Vertrekken op het Heuvelplein om 9.30 uur.  
Zorg zelf dat de fiets in orde is en accu’s 
opgeladen zodat we onderweg zomin mogelijk 
problemen krijgen. Samen proberen wij er dan 
een mooie dag van te maken.    
 

Rien, Nellie, Angeline en Stien. 
 

Nordic walking gaat nu echt van start 
 
Op woensdag 8 
september gaan wij 
starten met nordic 
walking.  
We beginnen dan 
met een introductie 

door Henk Berkers waarna een aantal lessen 
gegeven wordt om het lopen onder de knie te 
krijgen. De locatie waar de introductie plaatsvindt 
en de vertrekpunten van de lessen volgen nog.  
Graag zouden wij enkele enthousiaste nordic 
wandelaars uit deze groep tevoorschijn zien 
komen om later, na de cursus, wekelijks met 
elkaar deze mooie sport voort te zetten. Ik hoor 
het graag van jullie. 
Een inschrijfformulier kunt u vinden op onze 
website 
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/i
nschrijfformulier-nordic-walking-8-september/ of 
via het Bedonkske, ons maandblad. Mochten er 
nog vragen zijn, dan kunt u een mail sturen naar 
pcemvogels@gmail.com.  

 

 
Seniorenmiddag 'Ten Blakke'  
 
Op 4 augustus organiseren de gezamenlijke KBO’s 
in de gemeente Laarbeek een seniorenmiddag in 
het Openluchttheater Mariahout, Mariastraat 
27A.  
De middag wordt muzikaal ingeluid door de 
Grottendorfer Blaaskapel en begint om 13.15 uur. 
De presentator van deze middag is Henri 

Bouwmans. Voor de 
pauze zal hij in 
gesprek gaan met 
advocaat Peter 
Verstappen die 
vooral over erfrecht 
zal spreken. Daarbij 
kunt u ook vragen 
stellen. 

Na de pauze sluit de bekende artieste Ria Valk 
aan. Liedjes van haar zijn o.a. De liefde van de 
man gaat door de maag en Rocking Billy. Zij zal 
ook geïnterviewd worden en vervolgens haar 
liedjes laten horen. 
De kaartjes voor deze middag kosten  € 7,50. De 
consumpties kunnen betaald worden met 
munten die in het theater te koop zijn. 
Kaarten voor het programma zijn rechtstreeks te 
bestellen op de website: 
https://openluchttheatermariahout.stager.nl/we
b/tickets.  

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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U kunt deze kaartjes downloaden op uw telefoon 
of u kunt ze uitprinten. 
Kaartjes kunnen ook gekocht worden bij Twee-en-
20, Oranjeplein 1c, Mariahout (contante betaling) 
en DA Drogisterij Mark, Dorpsstraat 5, Lieshout. 
Seniorenvereniging Beek en Donk verkoopt de 
tickets tijdens de inloop bij de Waterpoort op 27 
juli a.s. van 10.00 tot 12.00 uur. 
Lees ook het coronaprotocol van het 
openluchttheater Mariahout. Hierin staan de 
richtlijnen van het RIVM  zodat er voor alle 
artiesten, bezoekers en vrijwilligers een veilige 
omgeving kan worden gewaarborgd. 
 

De Middag van het Brabantse Lied 

 
Hoewel er nog onzekerheden blijven, weten we 
dat er na 1 juli weer een aantal voorstellingen kan 
worden georganiseerd in het Openluchttheater 
van Mariahout. In deze plannen is De Middag van 
het Brabantse Lied opgenomen op woensdag 28 
juli. We hebben al een plekje gereserveerd in de 
agenda's van Noud Bongers,  MarieChristien 
Verstraten en Tonny Wijnands. Wat de artiesten 
betreft belooft het dus een mooie middag te 
worden.  

 
Aanvang van de voorstelling: 13.30 uur. 
Prijs van toegangskaartje: € 10,00.  
Kaartjes kunnen alleen besteld worden door te 
reserveren via de site van het Openluchttheater 
(www.oltm.nl)-rechtsboven staat dan: ticketshop.  
Op de website van het dialectenfestival 
(www.Brabantsdialectenfestival.nl)  
en die van het Openluchttheater (www.oltm.nl) 
zal t.z.t. Informatie te vinden zijn over deze 
middag. 
De artiesten, de festivalorganisatie en het 
Openluchttheater snakken ernaar om weer aan 
de gang te gaan. Houd de sites in de gaten en 
hopelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten in 
goede gezondheid met veel muziek ...tot ziens!  

 
 

Viswedstrijd op 24 september  
 
Op vrijdag 24 september a.s. gaan we weer een 
middag vissen op de visvijver van Hengelsport-
vereniging Het Geduld. We hopen dat de 
weergoden ons weer goed gezind zullen zijn. De 
vissen bijten dan wat beter hopen we allemaal. 
Gelukkig is dat meestal wel zo in september. 
Vrijwilligers van Hengelsportvereniging Het 
Geduld zullen ons behulpzaam zijn met materiaal 
en hulp bij het vissen. Wij hopen op een flink 
aantal aanmeldingen.  Het inschrijven voor de 
viswedstrijden kan via een inschrijfformulier in 
het Bedonkske en op de website 
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/.  
Als u wilt weten waar en hoe we gaan vissen: kijk 
dan even op de website van de visvereniging 
https://hetgeduld.mijnhengelsportvereniging.nl/
Ook op onze eigen website kunnen we foto’s 
terugkijken van vorige keren. 
Mocht u nadere informatie willen hebben, dan 
kunt u mailen naar pcemvogels@gmail.com. 
 

Informatie deelnemers Passiespelen 
 
Hierbij berichten wij over de vertrektijden en 
vertrekplaatsen van de bus op zondag 8 augustus 
a.s. naar Tegelen. Gelieve 10 minuten voor de tijd 
aanwezig te zijn. De bus vertrekt in Lieshout vanaf 
het Dorpshuis om 12.00 uur. 
In Beek en Donk vanaf het gemeentehuis om 
12.15 uur. In Aarle-Rixtel vanaf de kerk  
om 12.30 uur. De mensen van Mariahout worden 
verzocht om in Lieshout op te stappen. De tickets 
worden uitgereikt in de bus. We zullen in Tegelen 
arriveren om 13.30 uur. De voorstelling begint om 
14.00 uur. De bus vertrekt weer vanuit Tegelen 
om 16.00 uur.  
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat 
graag.  
Met vriendelijke groet, 
Nelly de Groot-Cooijmans, secretaris 
Tel. 0499 422326 mobiel 06 108 28 605 
 

De hobbyfotograaf 
  
Jan van Neerven: Op 25 juni kwam ik op mijn 
wandeltocht deze bloemenzee tegen. Hoewel ik 
absoluut geen fotograaf ben, heb ik toch maar  
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even een foto gemaakt. 
Je ziet een heel groot aardappelveld in bloei. 
Op de achtergrond zie je een stukje Beek en Donk 
en een oplettende kijker ziet in het midden van de 
foto de kerktoren van de Donkse kerk. 

 
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.  
 

Naar Theater 

 

Net als iedereen willen ook wij, de cultuurgroep, 

weer graag terug naar een 'normaal' leven.  

We willen daarom beginnen met het opmaken 
van een programma. Toen we ons programma 
wilden samenstellen, kwamen we meteen een 
paar beperkingen tegen waar u bij uw keuze mee 
te maken krijgt.  
- Kaarten die besteld worden, moeten ook 
worden afgenomen. Er zijn slechts 120 stoelen 
beschikbaar vanwege de 1,5 m afstand. Daardoor 
zijn voorstellingen helaas al snel 'vol'. 
- De plaatsen worden ter plekke aangewezen. 
- Kaarten worden uitsluitend op naam verkocht. 
Kaarten zijn niet overdraagbaar. 
- Steeds minder vaak zit er een pauze in de 
voorstelling, waardoor een gezamenlijk drankje 
niet lukt.  
Daarom moeten wij inventariseren wie bij welke 
voorstelling aanwezig wil zijn en een kaartje wil 
kopen. Als er genoeg aanmeldingen zijn, gaan we 
het regelen. 
Voorlopig programma: 
Bastiaan Ragas 22 okt  
Huub Stapel 16 dec 
Genesius 28 feb 

We hebben ook bedacht, dat het leuk zou zijn om 
met een grote groep naar de Sound of Music te 
gaan. Dat zou fantastisch zijn. 
Sound of Music: 10 nov. en 14 nov. Eindhoven. 
Schrijf een mail naar: 
ingeborgwesterbeek@gmail.com 
Ik wil graag de volgende voorstelling(en) 
bijwonen: ………………………………………………………….. 
 

Nieuws website 
 
In de agenda verschijnen inmiddels datums van 
activiteiten die weer gaan beginnen.  
Ook zijn we al een aantal weken bezig met onze 
inloop. We krijgen behoorlijk veel  vragen op 
allerlei gebied. Het meest actueel is wel het 
installeren van apps, met name de 'corona check 
app'. Deze heb je nodig om bv. op vakantie te 
kunnen gaan. Ook problemen met ruimte op de 
mobiele telefoon die vol is. Of foto’s exporteren 
naar de laptop of tablet.  
 
Wij willen de inloop op 27 juli voortzetten in de 
Waterpoort, ingang Rubenslaan (tegenover de 
Beweegtuin). 
 

https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl. 

  

Ontmoetingen in de Himalaya 
 
Hoe leuk is het om de mensen in  vreemde landen 
zelf te spreken! 
Maar hoe moeilijk is dat ook als de taal echt 
vreemd en onverstaanbaar is.  Ik vind dat een van 
de mooie dingen van het reizen, dat je contact  
hebt met de mensen zelf van het land en 
dagelijkse dingen en gewoontes met hén 
bespreekt. Wij probeerden dat toch altijd wel  op 
pleintjes of tijdens onze wandelingen in het veld 
of onderweg met lokale mensen.  Op een gegeven 
moment zat ik bij te komen tussen een groepje 

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. 
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vrouwen en nam een pepermuntje.  Ik zag ze 
kijken want dat was echt vreemd voor ze.  Ik bood 

ze er ook een aan en het contact was er!  Het 
samen proeven van een snoepje of andere dingen 
maakt dat er vaak  hilarische situaties ontstaan en 
maakt iedereen aan het lachen. We kregen zelfs 
gedroogd yakvlees aangeboden, maar dat durfde 
ik niet aan te nemen. Dat we nieuwsgierig naar 
elkaar zijn, bleek ook op een moment toen we 
moe van een flinke wandeling op 3500 meter 
hoogte in ons tentje lagen bij te komen.  Ons 
luifeltje werd opzij getrokken en er stonden  
vrouwen en kinderen uit een nabijgelegen dorpje 
ons te bekijken, de nieuwsgierigheid bleek dus 

wederzijds, hoe leuk is dat!  Dit zorgt meteen voor 
leuke momenten en dan komt de rol pepermunt 
weer uit de broekzak en proeven en lachen we 
samen.  Deze mensen op de foto zetten was geen 
enkel probleem, graag zelfs en ook nog wel met 
ons. Wat zo leuk is met de huidige fotocamera’s is 
dat je  foto terug kan laten kijken en dat was vaak 
lachen!  Deze momentjes zijn zo plezierig en 
waardevol, ik zie dat al als een soort van 
verbinding ook al spreken we elkaars taal niet. Als 
je je maar openstelt en op een positieve manier 
het contact aangaat.  
Tibet is een zelfstandig land geweest maar na  de 
invallen en bezetting van de Chinezen in 1959 
helpen ze deze cultuur aardig om zeep. Door vele 
kloosters te vernielen en een hele nieuwe 

infrastructuur op te zetten, vele moderne 
woningen te bouwen en de Chinese taal verplicht 

te stellen op scholen wordt er behoorlijk aan de 
Tibetaanse cultuur getornd.  
Het is nu 12 jaar geleden dat wij er waren en 
hebben gelukkig nog de vriendelijke, vreedzame 
Tibetanen in een bijzondere cultuur  en prachtig 
gelegen  Himalaya ontmoet.  Zij hebben ervoor 
gezorgd dat ik voortaan altijd pepermunt bij me 
heb tijdens onze reizen waar dan ook naar toe. 
Pepermunt verbindt, ha, ha! 
Dit was mijn laatste stukje en ik hoop dat ik u 
hiermee wat inzicht heb kunnen geven in een 
andere cultuur. Terwijl ik hiermee bezig was dacht 
ik: hoe leuk zou het zijn als iemand ook eens een 
leuke anekdote van een reisontmoeting schrijft.  
Wie durft? 
 

Groet, Lenie 
 

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: 
seniorenverenigingbeekendonk@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 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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ontvangt u een handig opvouwbaar tasje, ook als 
u een nieuw lid aanmeldt.  

Welkom bij Seniorenvereniging  

Vanaf juni hebben zich als nieuw lid aangemeld: 
Mevr. Lida Labes, 
Mevr. Helma van Kessel, 
Mevr. Marianne van Neerven, 
Dhr. Huub van Lieshout, 
Mevr. Mien van Lieshout- 
Boudewijns, 
Dhr. Henrie van Leuken.  
We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen en 
wensen jullie veel plezier met de diverse 
activiteiten van de Seniorenvereniging Beek en 
Donk! 
 

Van de redactie 
 

Deze keer kunnen we gelukkig u aan het woord 
laten in de verschillende rubrieken! Zo gaat het de 
kant op die we graag zien. Laat uw hobby zien ter 
inspiratie van anderen! 
 

Verschijningsdatum Bedonkske in 2021 

Nr. Verschijnt op Kopij binnen op 
9 23 augustus 2 augustus  (Let op: 

heel vroeg!) 

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  
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 
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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: email: 

seniorenverenigingbeekendonk@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 augustus 
 

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 augustus sturen naar 
het secretariaat: Kerkstraat 56 of per email: 
seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com 
 

Oplossing vakantienummer juli:  
Geniet van een mooie zomer. 
 

Prijswinnaars: 
Mevr. Martina van Boxmeer- Biemans, 
Mevr. Truus van den Heurik. 
 

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

 

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 
dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15 
ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 
proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 
troefkaart 27 raafachtige vogel 29 deel v.e. 
fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 
heftig 37 kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 
vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 
hooghartige houding 44 loofboom 46 grond bij 
een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 
steekorgaan 55 ontkenning 57 geen uitgezonderd 
59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 
dierenverblijf 66 menselijk 67 lage mannenstem 
68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese 
vrouw 72 droombeeld. 

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori 
salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buislamp 
8 familielid 9 uitstekend 10 zending 11 
herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 16 
schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 
boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 
28 bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in 
Amsterdam 35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur 
38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste 
halswervel 45 schoonheid 47 catastrofaal 49 
opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 
windrichting 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk 58 
tandglazuur 61 bloem met doornen 62 karakter 
65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder 
andere. 

 

Tip, leuk en/of belangrijk om te weten: 
De top 10 beste Netflix series voor ouderen. 
https://www.xgn.nl/artikel/netflix-series-
voor-ouderen 
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