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Voorwoord  
 

Beste leden, lieve mensen, 
 
Uit uw reacties kunnen we opmaken dat het 
Jubileum Bedonkske goed in de smaak is 
gevallen. Zoiets horen wij graag. Laten we het 
feestelijke gevoel het hele jaar vasthouden en er 
een mooi jubileumjaar van maken! 
Ondertussen hebben we de ONS-middag gepland 
in november waarop we onze vrijwilligers (met 
partner) een lekker etentje willen aanbieden. Zij 
zijn van grote waarde en dus verdienen ze het om 
één keer per jaar in het zonnetje gezet te 
worden. 
Verderop in dit nummer vindt u een heel 
bijzonder verhaal van Pieter Rooijackers, mooi 
opgetekend door Lenie Huijbers. 
De ideeën voor het Huiskamerproject in het 
Ontmoetingscentrum beginnen vorm te krijgen 
en aan u de vraag of u daarbij mee wilt denken. 
Het moet de Huiskamer van Beek en Donk 
worden, dus voor alle inwoners en het liefst ook 
door alle inwoners. Vindt u het leuk om daar 
bijvoorbeeld wekelijks te kaarten, te schaken, te 
handwerken of iets anders? Of wilt u graag op 
een ander manier met elkaar in contact komen 
en met wie dan? Laat het ons gerust weten zodat 
wij daarmee aan de slag kunnen. 
De interessante kunstlezingen zijn deze maand 
weer begonnen en ook vindt er deze week een 
nieuwe activiteit plaats: kennismaken met 
klassieke muziek. 

15 december is de 
Kerstviering en die 
belooft anders dan 
anders te worden. 
Kortom, voor ieder wat 
wils! 
 
Uw voorzitter, 
Mariëtte Frijters 

 Vooruitblik(ken)  

 
Het overzicht wordt al groter. Er komen steeds 
meer activiteiten in dit overzicht.  

 

Overleden 
10 sept: Mevr. Riek van Laarhoven-van Bommel,   
93 jaar  
 

Allerzielen 

Ieder jaar staat deze dag in het teken van 
herdenken wie is overleden. Namen worden 
genoemd, herinneringen levend gehouden.  

Dinsdag 26 oktober Inloop 10.00 -12.00 u. 
Waterpoort 

Donderdag 28 
oktober 

Klassieke muziek 

Zondag 07 november  Wandelpuzzeltocht 

Dinsdag 09 november Inloop 10.00 -12.00 u. 
Waterpoort 

Donderdag 18 nov. Kunstlezing Picasso 

Dinsdag 23 november Inloop 10.00 -12.00 u. 
Waterpoort 

Woensdag 15 
december 

Kerstbijeenkomst 
Ontmoetingscentrum 

Donderdag 20 januari Kunstlezing  
K. v Dongen 

Donderdag 17 
februari  

Kunstlezing Matisse 
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Mensen met verdriet hebben maar 
één behoefte: dat iemand naar ze 
luistert. 
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Op dinsdagavond 2 november, in de viering van 
Allerzielen in de H. Michaëlkerk, worden ook alle 
overleden leden herdacht van 
Seniorenvereniging Beek en Donk. 
De viering begint om 19.00 uur.  Wij nodigen u 
hierbij van harte uit.  

Thuis 
Als je de voet op de andere oever zet 

en het blijkt de hemel te zijn. 
Als je dan door een andere hand wordt 

aangeraakt 
en het blijkt Gods hand te zijn. 

Als je dan muziek hoort 
en het blijken engelen te zijn. 
Dan ben je niet heengegaan, 

maar naar huis gegaan.  
 

Hobby of passie 
Pieter Rooijackers: de Grote Oogst 
 

La Grande Moisson oftewel de Grote 
Oogst op de Champs  Elysées! 
 

Dhr. Pieter Rooijackers heeft een prachtig 
verhaal te vertellen over een gebeurtenis bij de 
Arc de Triomph en de Champs Elysées in Parijs 
meer dan 30 jaar geleden. 

Pieter was toentertijd voorzitter van de H.M.T 
(Historisch Motoren en Tractoren vereniging) en 

werd benaderd door de KPJ of zij mee wilde doen 
met een 'dors' evenement. Franse jonge boeren 
hadden op de Champs Elysées ter gelegenheid 
van hun jubileum 16.000 pallets met tarwe 
ingezaaid die geoogst moesten worden!  
Ze wilden het dorsen op de ouderwetse manier 
demonstreren onder de voorwaarde dat het een 
oude dorstkast moest zijn. Na wat onduidelijke 
correspondentie in het frans, stemden ze in.  Er 
werd bij de H.M.T naar een goed werkend model 
gezocht met een goede aandrijfmotor erbij die 
hiervoor in aanmerking zou komen! Er werd er 

een gevonden die na een opknapbeurt  met een 
kleine vrachtwagen vervoerd zou worden. Een 
delegatie van 7 personen waaronder Pieter, 
begeleidde deze machines, want er moest ook 
nog met ze gewerkt worden!  Op zaterdag werd 
er eerst de stad verkend en daarna  de 
verzamelplaats van de machines opgezocht waar 
ze de nodige instructies zouden krijgen voor de 
oogstmanifestatie op zondag.  
'De tekst en uitleg was een grote puinhoop' aldus 
Pieter, 'waardoor we ons afvroegen hoe het 
zondags zou gaan. Dan ook maar even naar de 
Champs Elysees gaan kijken en wat verbaast ons 
op de vooravond van de dorsdag; niets te zien, 
helemaal leeg!'  'Als dat maar goed komt!!' 
'Zondagochtend vroeg moesten we aantreden in 
klederdracht, compleet met klompen en naar de 
machines toe vanwaar we in optocht naar de 
Champs Elysées zouden gaan. En tot onze grote 
verbazing was de Champs helemaal verkeersvrij;   
en een groot korenveld lachte ons toe, wat ’s 
nachts opgebouwd was'. 
'Om half twee konden we beginnen met dorsen, 
wannen, malen en stro snijden. Horden 
fotografen, TV mensen, journalisten en ander 
publiek waren aanwezig, wàt een sfeer! 
Honderden mensen hebben we blij gemaakt met 
een bosje tarwe en een foto. Later op de middag 
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kregen we een warme maaltijd die we zittend 
tegen de schoven hebben gegeten, wat ook weer 
voor veel belangstelling en foto’s zorgde. Met 
pijn in ons hart moesten we rond zes uur onze 
spullen weer pakken, maar wát een belevenis 
was dit.' Het grote plein werd daarna met grote 

machines afgemaaid en meteen daarachter 
werden door de 1500 helpers symbolisch nieuwe 
plastic aren geplant.  
'Moe en voldaan en een prachtige ervaring rijker 
keerden we huiswaarts. Dit was zo bijzonder dat 
dit me nog steeds in herinnering komt en ik het 
graag wilde delen!' 
 

Groet, Pieter Rooijackers 
 

Yoga 55+ Laarbeek 
 
Bij deze willen we u informeren over de toekomst 
van de Yoga 55+ Laarbeek. 
Liset Paulussen heeft een zware maar 
weloverwogen beslissing moeten nemen om, na 
28 jaar, te stoppen met Yoga 55+. 
We bedanken haar voor al haar jaren trouwe 
inzet voor de vereniging. 
De stoelyoga hebben we na wat gesprekken 
onder kunnen brengen bij Lieselotte Bekkers en 
dat zal dan ook voortgezet worden zoals 
voorheen, met ondersteuning van Rian Donkers. 
Er is een eerste proefles geweest en men zal per 
november van start gaan op de dinsdagochtend. 
Op dit moment is deze groep vol en we willen 
eerst de doorstart maken. 
Heb je vragen of wil je informatie, dan kun je 
terecht bij Rian Donkers, vrijwilliger Yoga 55+ 
Laarbeek: tel. 06 209 32 434. 
Yoga 55+ komt dus helaas ten einde want, na veel 
informatie ingewonnen te hebben, blijkt, dat 
iedere kandidaat een eigen praktijk heeft en er 

geen belangstelling is voor dit concept binnen de 
vereniging. 
We zijn nog één keer samen gekomen om deze 
bijzondere tijd goed af te sluiten. 
Onder het genot van een hapje en een drankje 
hebben we afscheid genomen en zal iedereen 
het voor zichzelf gaan invullen. 
 

De hobbyfotograaf  

 
Karin van den Heuvel 
stuurde deze 
prachtige foto. 
Ergens op de Heikant. 
 
 
 
Marjon Bouw liet ons 
de herfst zien in beelden. 
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Koersballen  
 
In samenwerking met 
Seniorenvereniging Beek 
en Donk. 
Wanneer: Elke maandag;  
Aanvang: 14.00 uur; 
Waar: Waterpoort (ingang Rubenslaan). 
 

Bridge-cursus voor senioren 
(Toon Relou) 
 
Op 2 november start ik met de bridge-cursus. 
Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur in 'De Dreef' in 
Aarle-Rixtel. 
Deze cursus is voor beginners en gevorderden. 
De inschrijfkosten bedragen € 10,00. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
  
U kunt zich aanmelden bij: 
Toon Relou,  
tel: 0492 386133 

 
Bloemschikken 
 
Op maandag 13 december willen we graag weer 
gaan bloemschikken. De workshop wordt 
gehouden in het Ontmoetingscentrum onder 
leiding van twee kundige dames. Ook is er koffie 
en thee dus gezelligheid gegarandeerd. 

 
We beginnen om 13.30 uur en u hoeft niets mee 
te brengen, alleen een mesje of snoeitang.  
Kosten € 15,00 all-in.  
Bel of stuur een email naar Zus van de Eijnde, 
Rogier Monicxlaan 47. Tel.: 0492 464209 of via 
email: harriev3@gmail.com.  
Vooraf betalen met vermelding: bloemschikken 
december; IBAN: NL 92 RABO 0112 0961 58 t.n.v. 
Seniorenvereniging Beek en Donk. 

Kunstlezing Picasso op 18 november   
 

In oktober 1902 ging Pablo Picasso voor de 
derde keer zonder veel hoop van Barcelona 
naar Parijs. Daar aangekomen trok hij in bij de 
dichter Max Jacob op diens kamertje aan de 
Boulevard Voltaire. Ze waren samen zo arm dat 
ze een eenpersoonsbed moesten delen. Hij was 
toen verplicht ‘s nachts te werken omdat Jacob 
overdag in een textielfabriek werkte en het bed 
dus ’s nachts nodig had. Zelf sliep hij dan 
overdag. 

Ze hadden in 1903 nauwelijks geld voor brood 
of verwarming. Dus verdwenen er stapels 
schetsen, tekeningen etc. van Picasso in de 
stinkende potkachel. Hij stelde zijn schilderijen 
tentoon in de winkel van een matrassenmaker 
voor een gemiddelde prijs van 10 francs, maar 
hij verkocht er niet een. 71 jaar later werd in 
New York zijn doek Buste voor het venster 
geveild voor 375.000 dollar. Toen al een 
kolossaal bedrag, maar in geen enkele 
verhouding met zijn laatst verkochte werk voor 
een prijs van 86.000.000 dollar! Dat juist 
Picasso’s Parijse periode zo gewild is bij musea 
en verzamelaars komt waarschijnlijk omdat de 
veelal in blauw en roze geschilderde taferelen 
in de arme wijk Montmartre van melan-
cholieke, rondreizende zigeuners en circus-
artiesten tot de verbeelding spreken. In 
tegenstelling tot de romantische taferelen  die 
in die tijd populair zijn. Hij schildert daar de 
echte wereld zoals hij die ziet. Dr. Ger Jacobs 
neemt u mee naar het Parijs uit de tijd van 
Picasso in een vertellende lezing, voorzien van 
veel afbeeldingen van schilderijen, in de 
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omgeving van de Moulin Rouge en Mont-
martre.  
De lezing wordt gehouden op donderdag 18 
november, aanvang 14.00 uur in het 
Ontmoetingscentrum, uiteraard met in 
achtneming van de dan geldende coronaregels. 
De kosten voor leden van de senioren-
verenigingen in Laarbeek bedragen € 6,50 en 
voor niet-leden € 7,50. Dit is inclusief een kopje 
koffie of thee. Van harte welkom op 18 
november. 
 

Foto Puzzeltocht zondag 7 november. 
Leuke buitenactiviteit, gezellig en sportief. 
 
Zondagmiddag 7 november is er weer een leuke 
Wandel Foto Puzzeltocht. Een fijne buiten-
activiteit in de mooie kleuren van de herfst.     
Er is een wandeltocht uitgezet van ongeveer 4 
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. Alle 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: De Dorpstuin, Parklaan 2  

• Zondagmiddag 7 november.                                                               

• Starten tussen 13.00 uur en 14.30 uur.   

• Kosten: Leden gratis, niet-leden € 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 aantal 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.  
 

Gastvrouw/gastheer Eetpunt Beek en Donk 
 

Voor het Eetpunt in Beek en Donk zijn wij op zoek 
naar een nieuwe gastvrouw/gastheer die het 
team van vrijwilligers kan versterken.  
Onze gastvrouwen verzorgen de maaltijd voor 
senioren, alleen-gaande en andere inwoners die 
in gezelschap van anderen willen eten. Tussen de 
middag zijn vanaf 12.00 uur tot 13.00 uur onze 
gasten van harte welkom om de warme maaltijd 
te nuttigen. Als gastheer/gastvrouw creëer je 
een warme en gastvrije omgeving, je draagt bij 
aan de sfeer en het gezellig ontmoeten van 
elkaar tijdens de maaltijd.  
Wil je meer weten over taak en informatie?  
Op dit moment zijn we op zoek naar versterking 
op dinsdag en zou het fijn zijn wanneer we een 
gastvrouw/gastheer kunnen toevoegen als 
invaller als een andere vrijwilliger verhinderd is.  
Voor meer informatie, of om een afspraak te 
maken voor een oriënterend gesprek, kun je 
contact opnemen met Suzan de Koning of 
Maartje Keizers, dorpsondersteuners Beek en 
Donk op telefoonnummer; 06 19502192 of via 
mail: suzan.dekoning@levgroep.nl. 
 

Cultuurgroep 
 
Net als iedereen wilden wij, de cultuurgroep, 
naar een 'normaal' leven met theater. Daarom 
stelden we in augustus voor om te inventariseren 
welke mogelijkheden we konden realiseren. We 
gaven aan dat er de nodige beperkingen waren 
voor ons om het op de oude manier te regelen. 
- Kaarten die besteld worden, moeten ook 
worden afgenomen.  
- Kaarten worden uitsluitend op naam verkocht. 
Kaarten zijn niet overdraagbaar. 
- Geen gezamenlijk pauzedrankje.  
Helaas hebben we moeten constateren dat deze 
beperkingen het veel moeilijker maken en veel 
minder gezellig om op de oude manier te werken.  
We snappen dat corona voor terughoudendheid 
heeft gezorgd bij onze leden. Begrijpelijk. 
Daarom hebben we helaas moeten besluiten dat 
wij deze activiteit niet meer oppakken.  
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Nieuws website 
 
Veel activiteiten zijn weer opgestart of komen 
eraan. Kijk daarom eens op de website  
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
onze-agenda/  want hierin staan alle komende 
activiteiten opgenomen. Kijk ook even in de 
nieuwsberichten die regelmatig aangepast 
worden.  
Hulp bij computergebruik (PC, Laptop, Tablet, 
Mobiele telefoon etc.) 
Inmiddels zijn we een aantal keren bij elkaar 
gekomen in de Waterpoort. En wij mogen zeggen 
dat het erg goed loopt. Een flink aantal mensen 
weet de weg al te vinden, ook voor alleen een 
kop koffie en een gezellig gesprek.  
Veel vragen hebben wij kunnen beantwoorden.  
Ook hebben wij problemen kunnen oplossen. 
Hulp bij installatie van apps voor corona, 
aanvragen van een papieren corona check, ov-
jaarkaart aanvragen etc. Wij proberen ook advies 
te geven als er iets vervangen moet worden bv. 
printers.  
Elke tweede en vierde dinsdag is er een inloop. 
Kijk even in het Bedonkske of op de 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: 
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 
ontvangt u een handig opvouwbaar tasje, ook als 
u een nieuw lid aanmeldt.  

Welkom bij Seniorenvereniging  

Vanaf oktober hebben zich als 
nieuw lid aangemeld: 
Dhr. Frans Jansen 
Mevr. Maria Jansen-Biemans 
Dhr. Frans van Lierop 
Dhr. Rian Somers, gastlid 
Mevr. Hannie Somers- van Berlo, gastlid 
Mevr. Tessy Goffin 
Mevr. Marjorie de Ridder- Bos 
Dhr. Ad van de Laar 
Mevr. Jeanne van de Laar- van Uden 
Mevr. Tinie Barten- Jansen 
 
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 
 

Zoveel kopij! De redactie doet er het zwijgen toe. 
Maar u moet natuurlijk wel blijven inzenden! 
 

Verschijningsdatum Bedonkske in 2021 

Nr. Verschijnt op Kopij binnen op 
   

12 22 november 12 november 

1 27 december 17 december 

HULP nodig? Kom naar de inloop! 

Hebt u hulp nodig bij computergebruik (PC, 
Laptop, Tablet, Mobiele telefoon etc.)? 
Peter Vogels Tel.: 06 30375665 
e-mail pcemvogels@gmail.com 
Martien Wagelmans Tel.: 06 58839366 
e-mail: martien_w@hotmail.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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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 22 november 2021.)  

 
Puzzel van de maand november 
 

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

Oplossing vakantienummer oktober:  
Thuiswerken 
 

Prijswinnaars oktober: 
Mevr. Jeanne Kooijmans 

Dhr. Eize van der Vegt  

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes 

met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 

vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. in Flevoland 18 

scheepstouw 19 mislukking 21 luitenant 22 harde 

wind 24 per adres 25 in hoge mate 26 

onderdanigheid 27 Europeaan 28 tot afscheid 30 

namelijk 31 water in Friesland 33 kiem 34 

catastrofaal 37 inwonend 40 mager 41 ik 42 

doorn 45 dartel 48 sint 49 circa 50 Chinese munt 

51 als onder 53 geweldig 54 gewoon 56 

bergweide 57 muzieknoot 58 slingerplant 59 

lidwoord 60 tijdperk 62 Chinees gerecht 63 

metalen staafje 65 zangnoot 66 Scandinaviër 68 

vleesstokje 70 hemellichaam 71 

provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 
een zeker iemand 5 onzin 7 Europeaan 8 Bijbelse 
priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 
jachtexpeditie 15 boetedoening 17 loopstok 18 
toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig 
samen 32 bloeiwijze 35 niet in werking 36 iedere 
persoon 38 afslagplaats bij golf 39 filmpersonage 
42 flink en sterk 43 waterverf 44 onzin 45 
nachtrust 46 pianospeler 47 tegoed 48 lijn 52 
eiergerecht 55 moeder 61 gravin van Holland 62 
honingdrank 64 grappenmaker 65 droog (van 
wijn) 67 plus 69 overmatig. 
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Agenda wekelijkse activiteiten 
 

Alle activiteiten worden gehouden in het  
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, tenzij anders is 
aangegeven. 
 
 

Dag 
Activiteit  
en plaats 

Tijd 
Contact-
personen 

Telefoon 

Maandag 
Wandelen 1-5, 7 en 10 km 
Waterpoort 

9.00-11.15 uur 

  

 
Beweegtuin 'Hart voor elkaar' 
Waterpoort beweegtuin 

10.15-11.15 uur 
Gerda en Henk 
Berkers 

tel. 0492 784238 

 Koersballen 14.00-16.00 Henk Berkers tel. 0492 784238 

Dinsdag Yoga op stoel 10.30-11.30 uur R. Donkers tel. 06 20932434  

 
Seniorenkoor 
bij v.d. Burgt 

13.30-15.30 uur P. Hamelijnck tel. 0492 462081 

Woensdag 
Fitness 
Sportcentrum 

11.00-12.00 uur 
  

 
Biljarten 
Dames en heren 

13.00-17.00 uur J. Kerkhof     tel. 0492 462073 

 
Tafeltennis 
Zaal 'Oude Molen' 
Otterweg 

9.00-11.00 uur 
Stefan 
Hamelijnck  

tel. 06 55196436 

 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 
Gerda en Henk 
Berkers 

tel. 0492 784238 

 Samen fietsen 
Vertrek: 9.30 uur  
Heuvelplein 

Rien en Nellie Hendriks 
Stien van Duijnhoven 
Angeline Klessens 

tel. 06 25588494 
tel. 0492 468675 
tel. 0492 462092 

Vrijdag  Dansen 't Buitenbeentje 09.30-11.00 uur Wilma Snijders tel. 06 25244033 

 
Fitness 
Sportcentrum 

11.00-12.00 uur 
  

 
 

 

Tip, leuk en/of belangrijk om te weten: 
Wilt u het Bedonkske digitaal ontvangen? 
Dat kan!  
Geef dat door aan Bert van Oosterom: 
bertvanoosterom7@gmail.com. 
. 
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