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Voorwoord  
 

Beste leden, lieve mensen, 
 

Allereerst heel hartelijk dank voor uw steun via 
Rabobank Clubsupport dat ons een prachtig 
bedrag heeft opgeleverd: daar kunnen we weer 
mooie dingen mee doen voor u! 
Op 11 oktober trad ons Seniorenkoor ‘St. Joachim’ 
op tijdens Korendag, met vijf andere koren.  
Het werd een hele leuke middag in het 
Ontmoetingscentrum, waarover u verderop nog 
meer kunt lezen. 
Rikken blijkt erg populair want binnen korte tijd 
hadden zich al 36 deelnemers gemeld voor de 
rikcompetitie, zodat er met 9 tafels gestart kon 
worden op 13 oktober. Veel kaartplezier gewenst! 
In de laatste editie van D’n Tesnuzzik stond een 
mooi artikel over het ontstaan van onze 
vereniging ruim 70 jaar geleden en de 
geschiedenis door de jaren heen. Veel dank aan 
Heemkundekring ‘De Lange Vonder’ voor de 
publicatie ervan. Het vormt tevens een mooie 
afsluiting van ons jubileumjaar! 
Om met de tijd mee te gaan, zijn we begonnen 
met betalingen via een QR-code: heel gemakkelijk 
voor iedereen. De penningmeester heeft 
daardoor niet zoveel cash meer in huis en u hoeft, 
als lid, geen cash meer op zak te hebben. Ook hier 
leest u meer over.  
Uit onze statistiek (met dank aan Peter Vogels) 

blijkt overigens dat 
onze leden in 
meerderheid hun weg 
vinden op de digitale 
snelweg: complimenten 
daarvoor! 
 
 
Uw voorzitter, 
Mariëtte Frijters  

Vooruitblik(ken)  
 

 

 
Overleden  
 

12 oktober: Dhr. Frits Maas, 84 jaar. 
13 oktober: Toon Rooijakkers, 92 jaar. 
16 oktober: Dhr. Carel van Goch, 79 jaar. 
 

Blog (door Tonny Jacobs-Pothof)  
 

Tonny's blog van deze maand kunt u vinden op 
onze website:  
 

https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/f
iles/2022/10/Hallo-beste-mensen-oktober-
2022.-1.pdf 
 

Allerzielen 
 

Op 2 november wordt Allerzielen gevierd. 
Door katholieken, maar ook door steeds meer 
anderen. Begin deze eeuw leek Allerzielen in ons 
land een rooms-katholieke gedenkdag op z’n 
retour. Maar de laatste jaren grijpen ook steeds 
meer niet-katholieken de dag aan als een moment 
om stil te staan bij overledenen. Of om, zoals 
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Mensen met verdriet hebben maar 
één behoefte: dat iemand naar ze 
luistert. 
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vaker gezegd wordt, het leven van geliefden te 
vieren. 
Wij sluiten ons hierbij aan en gedenken onze 
geliefden die voor ons van bijzondere betekenis 
zijn. Namen worden genoemd, herinneringen 
levend gehouden. 
Op woensdagavond 2 november, in de viering 
van Allerzielen in de H. Michaëlkerk, worden ook 
alle overleden leden herdacht van Senioren-
vereniging Beek en Donk. 
De viering begint om 19.00 uur.  Wij nodigen u 
hierbij van harte uit.  

 

Waar je ook bent, 
Ik zou het niet weten 
Niet in afstand of tijd te meten. 
Maar ik heb je bij me, diep in mij, 
Daarom ben je zo dichtbij. 

‘Toon Hermans’ 
 

Financiële hulp nodig?  
 
Is de energierekening wel 
heel hoog geworden.? 
En van de prijs van de boodschappen schrikt u 
ook elke keer weer? 
Hebt u moeite om de eindjes aan elkaar te 
knopen en weet u zelf geen oplossing? Dan kunt 
u terecht bij Nathalie Ansems. Zij werkt bij de 
LEVgroep als coördinator Schulddienstverlening 
(en is tevens dorpsondersteuner in Mariahout). 
Nathalie is bereikbaar via: 06-48532893 
of nathalie.ansems@levgroep.nl. 

 
Hobby of passie  
 
Mevr. Tiny Marinussen.  
 

Tiny is 54 jaar lid geweest van het dameskoor in 
Beek. Was dat een hobby of noem je dat passie? 
Toen het koor één jaar bestond werd ze benaderd 
door kapelaan Jan Engels of ze lid wilde worden. 
Omdat Tiny uit Uden kwam was dat een mooie 

manier om haar contacten hier uit te breiden 
want die waren nogal beperkt als vreemde in een 
nieuwe omgeving.  Hoe maak je vrienden of 
kennissen als je alleen maar thuisblijft voor de 
zorg van kinderen, dacht ze. Haar passie voor 
zingen was er toen al. Dit dameskoor bestond in 
het begin van de oprichting uit ongeveer 20 leden. 
Het was vooral de bedoeling dat ze bij 
begrafenissen, huwelijk en jubileummissen 
zouden zingen. Vrouwen werkten niet en konden 
daardoor makkelijk aanwezig zijn. Uiteindelijk 
kwamen er toch mannen bij 15 jaar geleden en 
dat gebeurde omdat hun dirigent was gestopt en 
ze geen ander(e) konden vinden. Dat was altijd 
wel een zorg als er een dirigent stopte. Wij 
hebben in ons bestaan van 55 jaar vijf dirigenten 
gehad. Dat zegt wel iets over ‘ons’ als koor hè, we 
zullen wel ons best hebben gedaan en gezellig zijn 
geweest. De eerste dirigente bij de oprichting was 
een vrouw, Jaan de Jong.  Daarna zijn het mannen 
geworden, Jan v.d. Heuvel, Cor van Wetten, Wim 
Smits en Hans Kempe.  
Begrafenissen waren natuurlijk wel vaak de 
moeilijkste missen en zeker als er jongeren of 
jongvolwassenen gestorven waren. Dat raakt je! 
Een anekdote van een begrafenisdienst wil ik wel 
vertellen. ‘Toen ik op het koor stond, keek ik over 
de balustrade naar beneden om de binnenkomst 
van de kist en stoet te zien. Ik schrok want ik keek 
in een open kist, zag zo het lijk liggen.  En wat ik 
nou juist nóóit deed is naar lijken gaan kijken van 
overledene.’ Het is verder ook nooit meer 
voorgekomen dat we bij een open kist hebben 
gezongen.  

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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Jammer genoeg is ons koor in november 2021 
opgeheven. Er waren te weinig leden nog en in 
coronatijd had het stil gelegen en dat was mede 
de doodsteek. Ik heb dit wel héél jammer 
gevonden. Hiermee stopte ook het sociale aspect.  
Het heeft me ook veel gebracht, snel veel mensen 
leren kennen in het toch vreemde dorp voor me.   
Ook ben ik actief lid geweest van volksdansclub 
‘De Buitenbeentjes’ die nu nog wekelijks dansen. 
Hier ben ik 15 jaar penningmeester van geweest, 
maar ik kan jammer genoeg niet meer dansen 
vanwege lichamelijke problemen. Door ook 
koersbal te spelen en toneel bij de bond van 
ouderen heb ik veel plezier gehad bij deze 
ouderenvereniging.  
Nu op m’n 91ste kan ik daar nog steeds op teren, 
zeker nu het lichamelijk allemaal wat minder 
wordt. Dit waren de dingen waar mijn hart naar 
uitging en volgens het Wikiwoordenboek noemt 
zich dat ‘passie’. 
Bedankt, Tiny, voor dit bijzondere verhaal! 

 
Kent u de casemanager al?  
U heeft er recht op! 
 
Een casemanager is een onafhankelijke, vaste 
begeleider waar iemand met bijvoorbeeld de 
diagnose Parkinson of Dementie vanuit de 
basisverzekering recht op heeft.  Deze 
casemanager heeft een specifieke opleiding 
gevolgd en begeleidt de patiënt en zijn/haar 
omgeving rond de complexiteit van de 
aandoening. De casemanager geeft praktische 
adviezen en bespreekt aan welke hulp(-middelen) 
behoefte is.  
 

 
 
Ook in Laarbeek (bij De Zorgboog, Tot uw Dienst 
en Savant) zijn casemanagers actief op het gebied 
van Dementie maar ook bij NAH (Niet Aangeboren 
Hersenletsel) en de ziekte van Parkinson. U kunt 
de hulp van zo'n casemanager krijgen na 

verwijzing van een huisarts, geriater of neuroloog 
en kunt dan zelf kiezen vanuit welke organisatie u 
de hulp wenst. 
 

Dank jullie wel!  
 
Seniorenvereniging Beek en Donk bedankt Rabo 
Helmond-Peel Noord voor haar financiële 
bijdrage van € 597,23 en dankt iedereen die in de 
maand september op uw eigen vereniging 
gestemd heeft. Met deze bijdrage kunnen wij ons 
bestedingsdoel realiseren. 
  
Sinterklaas kienen  
 
Op maandagavond 28 november om 19.30 uur 
gaat er weer gekiend worden bij Senioren-
vereniging Beek en Donk. Dit vindt plaats in het 
Ontmoetingscentrum. 

 
Margit Straatman is opnieuw bereid gevonden 
om de avond te presenteren en de nummers op 
te noemen. De entree is € 5.00 en men ontvangt 
hiervoor een kienkaart met in de pauze een 
consumptie. Betaling contant of met QR-code. De 
avond heeft als thema Sinterklaas. 
De kaart waarmee men de hele avond speelt, is 
gratis. Wil men met meer kaarten spelen en zo de 
kans op een prijs verhogen, dan kost dat € 1.00 
per kaart. Voor fiches wordt gezorgd.  
Deze activiteit is in principe alleen voor de leden. 
Er zijn ook nu weer leuke prijzen te winnen die 
mede te maken hebben met het thema natuurlijk.  
Opgeven vóór 19 november via 
seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com. 
Voor meer informatie: 
www.seniorenverenigingbeekendonk.nl.  

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com
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De hobbyfotograaf  

 
Lenie Huijbers stuurde een foto met tekst die voor 
zichzelf spreekt.  
 

 
 
Marjon Bouw zorgde voor herfstsfeer: 
 

 
Een afbeelding van de prachtige heemkamer. 
 

 

Radio Kontakt is nu Omroep PeelRand 

Sinds februari van dit jaar is Radio Kontakt 
veranderd in Omroep PeelRand. Niet alleen is dit 
een naamsverandering, maar ook het 
programma-aanbod is anders geworden. Het 
uitzendgebied is eveneens groter geworden 
omdat een samenwerking is aangegaan met de 
lokale omroep van Gemert-Bakel. Op televisie is 
Omroep PeelRand te ontvangen via alle bekende 
providers, zoals Ziggo (kanaal 45) en KPN (kanaal 
1309). Hier zijn allerlei reportages en 
programma’s te zien, gemaakt door de 
vrijwilligers van de omroep. Ook de gemeentelijke 
politiek komt wekelijks aan het woord op tv. 
Tussen deze programma’s door kan het nieuws 
gelezen worden via Tekst TV. Alle tv-items zijn 
eveneens te zien via het YouTube-kanaal van 
Omroep PeelRand. Het nieuws en alle overige 
berichtgeving zijn tevens te lezen op 
www.omroeppeelrand.nl en de Facebookpagina 
van Omroep PeelRand. 
Onder de naam ‘OSR 920’ zijn de 
radioprogramma’s in en rond Laarbeek te 
beluisteren via de vertrouwde FM-frequentie 
106.8 MHz. Ook via alle providers en b.v. Ziggo 
(radiokanaal 1902) en KPN (radiokanaal 1009) zijn 
de programma’s te horen. Dat geldt ook voor alle 
zogenaamde ‘slimme speakers’ en de website 
www.omroeppeelrand.nl. Het nieuwe 
radiostation OSR 920 brengt een mix van muziek 
uit alle jaren en richt zich op de echte 
muziekliefhebbers. Niet alleen de bekende 
muziek is hier te horen, maar ook de wat minder 
bekende nummers komen voorbij. Veel 
luisteraars reageren erg positief op deze unieke 
muziekmix. Ieder uur is er het wereldnieuws, 
gevolgd door berichtgeving uit Laarbeek en 
Gemert/Bakel.  
Met alle veranderingen komt de omroep 
tegemoet aan de landelijke wens voor meer 
samenwerking tussen lokale omroepen. Tevens 
wil Omroep PeelRand de toekomst van de 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
http://www.omroeppeelrand.nl/
http://www.omroeppeelrand.nl/
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omroep veiligstellen. Er is nu een club mensen 
met veel kennis op het gebied van de 
broodnodige techniek. Het verder verbeteren van 
de programma’s is ingezet en gaat de komende 
tijd verder. Vragen, opmerkingen en alle soorten 
berichtgeving kunnen gestuurd worden naar 
info@omroeppeelrand.nl.   
Ben van Riel, Voorzitter 
 

 
 
Biljarten  
 
Men denkt dat biljart voor mannen is. Dat is 
absoluut niet het geval. Intussen biljarten er een 
aantal dames in de competitie.  
Er is een A- en een B-poule de winnaars van deze 
poules strijden tegen elkaar om het 
kampioenschap. Jan van Neerven (poule A) won 
van Mariëtte Frijters (poule B) en werd 
clubkampioen.  

Stand A-poule: 
1. Henk Jansen  5 punten uit 2 partijen;  
2. Hans Venrooij  3 punten uit 1 partij;  
3. Frits Poulisse  3 punten uit 2 partijen. 

Stand B-poule: 
1. Theo Verheijen 6 punten uit 3 partijen;  
2. Mies Verhoeven 5 punten uit 2 partijen;  
3. Mariëtte Frijters  5 punten uit 3 partijen. 
De biljartuitslagen van 't Bedonkske zijn voortaan 
te zien op de website van: 
www.seniorenverenigingbeekendonk.nl.  
onder hoofdstuk: nieuws. 

Goed te weten over Wonen en Wocom 

Wocom heeft aangegeven dat het 
inloopspreekuur in het 
Ontmoetingscentrum is gestopt 

vanwege onderbezetting. Vooralsnog is daar geen 
oplossing voor gevonden. Dit is éénmalig vermeld 
in de MooiLaarbeekKrant. 
Echter als iemand behoefte heeft, kun je de 
klantenservice bellen (0493-497666) en kan er 
naar wens iemand op afspraak langs komen. Ook 
is het dan mogelijk om een afspraak te maken in 
de Waterpoort.  
Voor doorstroming op de woningmarkt en hulp 
daarbij zijn in Laarbeek twee verhuiscoaches 
(regisseurs) bij Wocom ter beschikking. Wil je 
daar gebruik van maken, dan kun je via de site 
daarvoor een formulier invullen. 
 

Kunstlezing Auguste Rodin   
Beelden als iconen van de moderne tijd 
 
Ze zijn wereldberoemd Rodins beelden van De 
Denker, De Kus, Balzac en veel andere. In musea en 
beeldentuinen over de hele wereld komen we ze 
tegen. Hij is zonder twijfel de belangrijkste 
beeldhouwer van de 19e en het begin van de 20e 
eeuw. Zijn werk wordt gezien als het startpunt van 
de moderne beeldhouwkunst en zijn manier van 
werken en ideeën vormen voor veel beeldhouwers 
een onuitputtelijke inspiratiebron. 
 
Het toverwoord in Rodins werk is ‘de beweging’. Hij 
breekt radicaal met steriele beelden en levenloze 
composities die zijn professoren van de Ecole des 
Beaux-Arts voorschrijven. Hij wil de mens van zijn tijd 
laten zien. Niet alleen de buitenkant, maar vooral 
datgene wat het lichaam uitdrukt. Met zijn 
ongeëvenaarde kennis van de anatomie is hij in staat 
om in kleine nuances van het menselijk lichaam het 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:info@omroeppeelrand.nl
http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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leven en emotie weer te geven. Hij maakte nooit een 
afbeelding van de mens, maar altijd een verbeelding. 
In een preutse, burgerlijke maatschappij schroomt 
hij niet zowel ‘onvoltooide’, ‘lelijke’ als 
‘aanstootgevende’ beelden te maken. Auguste Rodin 
is een grootheid waarvan pas na zijn dood duidelijk 
wordt dat hij degene is geweest die de poort naar de 
beeldhouwkundige vrijheid wagenwijd heeft 
opengezet. In een lezing met diapresentatie, zal Dr. 
Ger Jacobs ingaan op de betekenissen van het werk 
van Rodin. Hij heeft ze zelf in Parijs bestudeerd en 
vastgelegd in zijn doctoraalscriptie.  De lezing is op 
donderdag 17 november om 14.00 uur in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, entree voor 
leden € 5,00, voor niet leden € 6,50; dit is inclusief 
een kop koffie of thee.   
 

 
Vervolg bridge 
 
Voor mensen die belangstelling 
hebben om kennis te maken met het bridgespel 
bestaat hiervoor de mogelijkheid. 
Daarnaast wordt er een vervolgcursus gegeven 
aan mensen die de beginselen van het bridgespel 
al hebben mogen ervaren.  
De eerste bijeenkomst is woensdag 12 oktober 
a.s. van 13.00 tot 15.00 uur.  
De bridgelessen worden gegeven in de Huiskamer 
van de Waterpoort, ingang Rubenslaan.  
Voor verdere informatie en opgave kun je contact 
opnemen met Hannie Somers, tel. 06-29158679 
 

Ben ik er tóch bijna ingetrapt! 
 

Dit hoorde ik gisteravond op een verjaardag van 
een vriendin van me: 
 

Ik had een eiken kastje te koop en heb dit op 
marktplaats gezet. Al snel kreeg ik een reactie van 

een leuke jonge vrouw Nathalie. (Was te zien op 
profielfoto.) 
Ze had interesse in het kastje en we kwamen 
overeen dat het € 50,00 moest kosten. ‘Zullen we 
het met een tikkie regelen’, vroeg ze, maar 
tegelijkertijd gaf ze aan dat ze het zelf niet op kon 
halen. Maar goed als ik een verhuisbedrijf 
inschakel komt die wel langs. Ik stuur jou een link 
van dat bedrijf en als jij daarop klikt komt het in 
orde was haar voorstel.  Ik heb het bedrijf nog 
gecheckt en dat bestond, dus daar was ik wel 
gerust op.  
Ik kon niet met een tikkie werken en vroeg mijn 
dochter die net binnenkwam om hulp. Ik zal jou 
mijn tikkie doorsturen zei mijn dochter en dan kan 
jij dat weer naar haar doorsturen. Maarrruh je 
moet haar wel eerst laten betalen en dan pas 
ingaan op haar voorstel om die link aan te klikken, 
want wij willen eerst ons geld, 
zei mijn dochter nog. 
Toen ik Nathalie vroeg eerst via 
mijn Tikkie te betalen en daarna 
pas de link van het 
verhuisbedrijf aan te klikken, 
probeerde ze mij nog over te halen om eerst de 
link aan te klikken. Toen ik zei dat de koop dan 
niet door zou gaan verdween zij van de app. 
Meteen bekroop me het gevoel dat hier iets niet 
klopte. Die link aanklikken zou voor ons 
verregaande gevolgen hebben gehad. Gelukkig is 
het nu zo verlopen. Dat kastje staat nog steeds 
bij mij thuis. ‘Niet erg.’ 
 
Ook hier: blijf altijd alert op (internet)oplichters, 
het kan via allerlei manieren iedereen gebeuren! 
 

Digitale nalatenschap  
 

Op maandag 17 oktober hebben we een 
presentatie van Wim de Wijs gehad met als thema 
digitale nalatenschap. Net als vorige keer in mei, 
was er ook nu weer veel belangstelling. Ruim 40 
aanwezigen hebben een hele leerzame middag 
gehad, waar met behulp van plaatjes en films 
uitgelegd werd wat digitale nalatenschap zoal 
inhoudt. 
Alles wat met digitale nalatenschap te maken 
heeft, werd behandeld. Testamenten, bankzaken, 
belastingen, providers. Accounts zoals Google, 
Facebook etc. passeerden de revue. Hierdoor 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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kwamen veel vragen los die door Wim prima 
beantwoord werden. Het programma was 
overvol, zeker door de vele goede vragen. Al met 
al zeer nuttig en leerzaam. Voor diegenen die 
aanwezig waren, komt er nog een bijlage met tips 
en links naar handige websites. Mochten er 
desondanks toch nog vragen zijn, dan kunnen 
deze tijdens de inloop, die elke 2e en 4e dinsdag 
van de maand in de Waterpoort is, gesteld 
worden. Of stuur een mail naar 
pcemvogels@gmail.com. Kijk ook eens op onze 
website: 
www.seniorenverenigingbeekendonk.nl. 

 

Geslaagde korendag  
Seniorenkoor Sint Joachim uit Beek en Donk 

Op dinsdag 11 oktober heeft ons Seniorenkoor 
een Korendag georganiseerd. Voor deze Korendag 
werden 5 koren uitgenodigd. De koren kwamen 
uit Lieshout, Gemert, Boekel, Erp en Ittervoort. 
Met ons eigen koor daarbij waren dat 6 senioren-
koren. Dit was ook de eerste keer dat we een koor 
uit Limburg konden beluisteren. Totaal waren er 
180 zangers. Het optreden was erg gevarieerd met 
een breed scala van verschillende liederen en 
stijlen. Het was onzeker of het Anker vrij zou zijn 
door het huisvesten van de asielzoekers.  Daarom 
moesten we uitwijken naar het 
Ontmoetingscentrum. Dit is ons erg goed 
bevallen, de capaciteit van de zaal was toereikend. 
Het was een gezellige middag waar de koren hun 
beste beentje voor hadden gezet. Je kon goed 

merken dat de koorleden er zin in hadden na die 
lange tijd door corona gedwongen niet meer deel 
te kunnen nemen aan dit soort bijeenkomsten. 
Wij kunnen terugzien op een geslaagde gezellige 
middag waar toch weer een groot aantal ouderen 
een fijne middag hebben gehad. 

 
Wist u dat ……. 
 
…. U uw wensen kenbaar kunt maken over een 
activiteit die u graag zou willen meemaken? 
…. U voor € 10,- gastlid kunt worden bij een 
andere seniorenvereniging?  
…. er een app is om van kunst te genieten in 
Laarbeek? Ga naar Playstore: Ontdek Laarbeek. 
Maar ook deze website is interessant: 
https://www.landvandepeel.nl/nl/de-
regio/laarbeek/ontdek-laarbeek 
 

Bedonkske in 2022 
 

 
 
 
 

 

Optredens in de ‘Gasterij’ 
 

27 oktober: Pierre van Dongen 
3 november: Visserskoor de Walnoten 
24 november: Sonore Blaaskapel 
 

Welkom bij Seniorenvereniging  
 

Vanaf september heeft 
zich als nieuwe lid 
aangemeld: 
 

Mevr. José Gruyters. 
 

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

Nr Verschijnt op Kopij binnen op 

12 21 november 11 november 

1 19 december 9 december 

2 23 januari 13 januari 

3 27 februari 17 februari 

4 27 maart 17 maart 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:pcemvogels@gmail.com
http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
https://www.landvandepeel.nl/nl/de-regio/laarbeek/ontdek-laarbeek
https://www.landvandepeel.nl/nl/de-regio/laarbeek/ontdek-laarbeek
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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 2022 is € 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 2022 
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.  

Website 
 
Als het nieuwe Bedonkske bij u op de mat valt 
hebben wij weer een presentatie gehad van Wim 
de Wijs met als thema ‘digitale nalatenschap’. 
Hopelijk heeft u er wat van opgestoken. 
Daarnaast heeft Wim ook zeker een aantal tips en 
trucs aan u uitgelegd waar u beslist veel plezier 
van zult hebben. Wat ook blijvende aandacht 
moet krijgen, is de fraude op het internet. Dit blijft 
ons allemaal bezighouden. Wij proberen in elk 

geval om hier attent op te zijn. Als het kan, 
publiceren wij regelmatig praktijkvoorbeelden. 
Wij zien die van u graag tegemoet! 
Op onze website publiceren wij berichten over al 
onze activiteiten die op het programma staan of 
al geweest zijn. Het is zeker de moeite waard 
hiernaar te kijken, ook of er iets aan het 
programma is veranderd. Kijk ook even naar de 
agenda: deze wordt wekelijks aangepast naar de 
laatste stand. 
Hulp bij computergebruik (PC, Laptop, Tablet, 
Mobiele telefoon etc.) 
Graag nodigen wij u uit om eens een keer langs te 
komen, om uw vraag of probleem te laten 
bekijken. Mocht u niet altijd langs kunnen komen, 
dan mag u ook bellen of mailen. Anders kunt u 
altijd even gezellig een kop koffie of thee komen 
drinken.  
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl. 
 
Inloop: iedere tweede en vierde 
dinsdag van de maand.  
 

 
Digitaal overheidszaken regelen 
Tegenwoordig moet je zaken steeds vaker digitaal 
regelen, vooral overheidszaken. Denk aan de 
digitale Berichtenbox van MijnOverheid en zaken 
als DigiD, de corona-app, huur- en zorgtoeslag, 
studiefinanciering, rijbewijs, (verkeers)boetes, 
pensioen en uitkeringen.   
Er zijn zo’n 4 miljoen Nederlanders die moeilijk of 
niet kunnen omgaan met die digitale overheid. 
Deze groep is divers; het gaat om ouderen, 
nieuwkomers en laaggeletterden, maar ook om 
jongeren die misschien wel goed overweg kunnen 
met sociale media maar het aanvragen van een 
DigiD of hun studiefinanciering toch lastig 
vinden.   

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. 
 
 
 
 
 
 

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 
- Financiële hulp: Nathalie Ansems 
06-48532893; nathalie.ansems@levgroep.nl 
 
 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
mailto:pcemvogels@gmail.com
mailto:martien_w@hotmail.com
mailto:leo_van_sinten@hotmail.com
mailto:maartje.keizers@levgroep.nl
mailto:suzan.dekoning@levgroep.nl
mailto:nathalie.ansems@levgroep.nl
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Voor hulp bij vragen over de digitale overheid kan 
men terecht bij het Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) in de bibliotheek. Speciaal 
opgeleide bibliotheekmedewerkers helpen 
mensen met het vinden van informatie op 
internet en ze verwijzen hen door naar de juiste 
instanties. 
Het Informatiepunt sluit mooi aan bij de 
cursussen rondom 
computergebruik die de 
bibliotheek aanbiedt. Denk 
aan Klik & Tik en 
Digisterker. Het 
Informatiepunt is een gratis 
voorziening, ook voor niet-
leden van de bibliotheek!  
  
Kijk voor meer informatie op:  
www.bibliotheeklagebeemden.nl/IDO 
  

Van de redactie: 
 

De vorige keer zijn we gestart met de rubriek ‘Ben 
ik er tóch (bijna) ingetrapt’. Het zijn 
waargebeurde verhalen die we met u delen. Van 
voorbeelden van anderen kunt u leren alert te 
zijn. Daarom … als u ook iets heeft meegemaakt, 
laat het ons weten!  
We hebben voor het eerst ook de rubriek ‘Wist u 
dat ….’. Daarvoor hebben we ook uw hulp nodig, 
anders is de rubriek snel weer van tafel en dat zou 
jammer zijn.  
De rubriek: Hobby of passie kunnen we nog niet 
opnieuw starten. 
Er zijn zoveel mensen met een hobby of passie! 
Kent u iemand? 
U mag ons gerust een tip geven. Wij zorgen voor 
de rest. 
U kunt uw reactie mailen naar  
ingeborgwesterbeek@gmail.com 
  
We wachten uw reactie af. 

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,  
tel. 06 51054019 
e-mail: ingeborgwesterbeek@gmail.com. 

Bedonkske digital ontvangen 
Bert van Oosterom; tel. 06 39271384 
e-mail: bertvanoosterom7@gmail.com 
Adresverandering/overlijdensbericht  
Doorgeven aan het secretariaat: Kerkstraat 56,  
5741 GL Beek en Donk. Francien Vereijken: e-mail: 
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 het Bedonkske tot het nieuwe blad 
verschijnt! (In de week van 21 november 2022.) 
 

Prijswinnaars van de puzzel in oktober: 
 

Oplossing puzzel oktober:  

71983 
 

Prijswinnaars: 
 

Dhr. Henk Berkers, 
Mevr. Anita Zabelitzky. 

 
Puzzel van de maand november 
 
Een Zweedse puzzel met een gemiddelde 
moeilijkheidsgraad.  
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 7 november sturen naar 
het secretariaat: Kerkstraat 56 of per e-mail: 
seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com.

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/IDO
mailto:ingeborgwesterbeek@gmail.com
mailto:ingeborgwesterbeek@gmail.com
mailto:seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com
mailto:mvanderrijt@msn.com
mailto:seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com
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Valpreventie 
 

In april hielden wij een educatiebijeenkomst over valpreventie. 
Velen van u bezochten de avond en kregen nuttige informatie en allerlei tips over dit belangrijke 
onderwerp. 
Het is op dit moment erg actueel en daarom voor u een checklist zodat u voor uzelf kunt nagaan in 
hoeverre u nog wat zou kunnen verbeteren. 
 

Vooraankondiging: Opfriscursus Rijvaardigheid voor 55-plussers 
 
Na de bijna twee jaar van coronamaatregelen gaan de Seniorenverenigingen van de vier kernen van 
Laarbeek weer een opfriscursus Rijvaardigheid organiseren. Deze is bestemd voor bestuurders van 
personenauto’s binnen de gemeente Laarbeek die de leeftijd van 55 jaar zijn gepasseerd. 
Om zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen, 
organiseren de vier Seniorenverenigingen i.s.m. VVN afdeling Laarbeek opnieuw deze opfriscursus. 
Deze bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte welke in een nog af te 
spreken kern in Laarbeek wordt gegeven, is verspreid over drie dagdelen (op dinsdagvoormiddag 7, 14 
en 21 maart). Het afsluitende praktijkgedeelte, een rijvaardigheidsrit in uw eigen auto met een 
rijinstructeur, wordt op 28 maart afgenomen.  
Deelname aan de opfriscursus en de uitslag hiervan hebben geen enkel gevolg voor het rijbewijs en de 
rijbevoegdheid.  
In de volgende nieuwsbrief staat meer informatie over hoe u zich aan kunt melden en wat de kosten 
zijn. 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
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Agenda wekelijkse activiteiten  
 

Alle activiteiten worden gehouden in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, tenzij anders is 
aangegeven.  
Let op: bij twijfel de website raadplegen: www.seniorenverenigingbeekendonk.nl 
 

Dag Activiteit  
en plaats 

Tijd 
Contact-
personen 

Telefoon 

Maandag Wandelen 1-5, 7 en 10 km 
Waterpoort 

9.00-11.15 uur 
Gerda en Henk 
Berkers 

tel. 0492 784238 

 Beweegtuin 'Hart voor elkaar' 
Waterpoort beweegtuin 

10.15-11.15 uur 
Gerda en Henk 
Berkers 

tel. 0492 784238 

 Koersballen start weer in 
oktober 2022 

13.30-16.00 
Gerda en 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 Nordic walking 
hoofdingang Waterpoort 

10.00 uur 
 

 tel. 0492 784238 

 
Fitness 
Sportcentrum 

10.00-11.00 uur   

 
Biljarten 
Dames en heren 

13.00-17.00 uur J. Kerkhof     tel. 0492 462073 

 
Bridgeles 
Waterpoort 

13.00-15.00 uur Hannie Somers Tel. 06 29158679 

 
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 
Gerda en Henk 
Berkers 

tel. 0492 784238 

 
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 
Angeline Klessens 

tel. 06 25588494 
tel. 0492 462092 

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

 
Fitness 
Sportcentrum 

10.30-11.30 uur 
  

 

 

http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
http://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/

