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Vooruitblik(ken)

Voorwoord
Beste leden, lieve mensen,
U hebt het al kunnen lezen maar graag kom ik er
nog even op terug: ons initiatief om de fietshelm
te promoten, samen met Fietsvakman Van den
Berg. Jan van den Berg aarzelde geen moment
toen onze penningmeester hem voorstelde onze
leden 15% korting te geven (op vertoon van hun
ledenpas) en bij ons ontvangt u dan ook nog €
10,00 retour. We hopen dat velen van u er gebruik
van zullen maken en daardoor nog lang veilig
zullen fietsen.
Een ander initiatief wat we op willen zetten is
samen uit eten gaan. Verderop in dit nummer
vindt u daar meer informatie over. Vindt u het
gezellig om af en toe eens met anderen samen te
dineren? Geef u dan op als deelnemer. Vindt u het
ook leuk om het mede te organiseren? Meld u
zich dan voor de werkgroep: die is nodig om het
regelmatig op touw te kunnen zetten.
Als u dit nummer ontvangt, is Sinterklaas weer in
het land. Daarom kienen met een tintje. Ook de
kerstsfeer is inmiddels alweer volop overal
aanwezig. Dit betekent tevens dat de
voorbereidingen voor onze kerstbeleving in volle
gang zijn: een nieuwe manier om samen het
kerstfeest te vieren!
Uw voorzitter,
Mariëtte Frijters
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Mensen met verdriet hebben maar
één behoefte: dat iemand naar ze
luistert.

Overleden
26 oktober: Dhr. Piet Knaapen, 84 jaar.
28 oktober: Dhr. Ad Appeldoorn, 77 jaar.

Blog (door Tonny Jacobs-Pothof)
Tonny's blog van deze maand kunt u vinden op
onze website:
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/f
iles/2022/11/Hallo-beste-mensen-november2022.-1.pdf

Gezellig uit eten bij de
Seniorenvereniging Beek en Donk
Gezellig samen met een groep mensen genieten
van een driegangendiner, hoe leuk zou dat zijn.
Dat is een gedachte die leeft onder onze senioren.
Graag willen wij proberen om dit ook voor onze
seniorenvereniging op te pakken.
Informatiebulletin Seniorenvereniging – Bedonkske
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Het plan is om regelmatig een restaurant te
bespreken waar we met een groep mensen van
ongeveer 20 personen terecht kunnen. De
bedoeling is om op een woensdag- of
donderdagavond om 18.00 uur te beginnen:
hierdoor wordt het dan ook niet overdreven laat.
We willen dan zoveel mogelijk samen rijden met
een vergoeding voor de chauffeur. De gedachte is
om het menu vooraf af te spreken bij het
restaurant. Wij vragen dan van de deelnemers om
het bedrag over te maken dat wij op de avond aan
het restaurant betalen. De genoten consumpties
dienen dan ter plekke door u zelf betaald te
worden.

Graag willen wij weten of hier belangstelling voor
is. Vandaar dat wij vragen om te reageren via de
mail: pcemvogels@gmail.com. U kunt het ook
melden bij de inloop: elke 2e en 4e dinsdag van de
maand.
Om dit te laten slagen zouden wij graag met een
paar mensen een werkgroep ‘Gezellig uit eten’
willen opstarten om dit van de grond te krijgen.
Het hoeft echt niet veel werk te zijn, en zeker geen
verplichting, als we met meerdere zijn. Graag ook
hier uw reactie via: pcemvogels@gmail.com.

Hobby of passie
De hobby’s van Harrie en Zus van den Eijnde,
een echtpaar dat zeer betrokken is bij de
Seniorenvereniging

Informatiebulletin Seniorenvereniging – Bedonkske

Een actief en betrokken echtpaar op veel
verschillende vlakken.
Waarschijnlijk wel bekend bij velen, want ze
hebben hun sporen achtergelaten bij de
seniorenvereniging oftewel nog de KBO voor hun
gevoel.
Zus heeft zeker 15 jaar in het bestuur van de
toenmalige KBO gezeten en kijkt daar met veel
genoegen op terug. “Een gezellige bestuursclub
waar ik veel heb kunnen organiseren. Ik denk
terug aan de drukbezochte paas- en
kerstvieringen en andere activiteiten door het
jaar heen, waar vaak een vrijwilligersploeg van 10
man zich voor inzette.
Toen het digitale tijdperk zich aandiende, kwam
er ook een verandering in de bestuurscultuur en
dat vond ik lastiger en ik vond het dan ook tijd om
na 15 jaar het stokje over te dragen. Ik ben toen
een brei-, haak-, en knutselclubje op gaan zetten
en actief bij de fietsclub mee gaan doen.
Er werd me toen ook gevraagd of ik de zieken en
daarna de 90-jarigen wilde gaan bezoeken. Heel
fijn heb ik dat altijd gevonden. Ik begon
toentertijd met 12 90-jarigen en dat werden er al
gauw 40. De welvaart heeft duidelijk zijn deel
hierin gehad, denk ik. Nu heb ik sinds twee jaar dit
stokje overgedragen.
Wat ik ook vanaf m’n veertigste ben gaan doen is
pottenbakken. De kinderen en Harrie waren een
groot deel van de dag de deur uit en ik dacht, ‘nou
ben ikke weer aan de beurt’. Ik heb een
pottenbakkerscursus in Veghel gevolgd en Harrie
heeft voor mij een draaischijf gemaakt en al snel
had ik het ‘draaien‘ goed onder de knie. Als ze hier
thuis allemaal weg waren, haalde ik de draaischijf
tevoorschijn en kon dan heerlijk aan mijn potten
werken.”
Om een sprongetje naar Harrie te maken, die
wilde het pottenbakken ook wel leren. Hij kon
thuis mooi oefenen maar de draaischijf ging hem
niet zo goed af. Wel vond hij het fijn om met klei
te werken en ging meer vrijer werk maken zoals
beelden. Hij haalde overal zijn inspiratie vandaan
en heeft nu zijn passie liggen bij het maken van
mooie, bijzondere huisjes en kasteeltjes (zie foto).
Mooi dat ze samen eenzelfde hobby hebben!
Harrie is al jaren erg betrokken bij de seniorenvereniging en nóg steeds. Hij is lid van het
ouderenkoor St. Joachim en daar hadden ze al
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snel door dat Harrie meer in zijn mars had en werd
hij gevraagd voor penningmeester.
Harrie als actief lid brengt ook al jaren het
Bedonkske en de ONS rond.

Ook is er koffie en thee. Dus gezelligheid
gegarandeerd.
De aanvangstijd is 13.30 uur. U hoeft alleen maar
een mesje, een snoeischaar en een platte schaal
van minimaal 30 cm doorsnee mee te brengen.
Wie heeft groen in de tuin zoals conifeer, hulst
enz.? Het zou heel mooi zijn als je dat meebrengt.
Indien je kerstversiering wil aanbrengen, mag je
dat ook meebrengen
Inschrijving moet binnen zijn voor 5 december
(max. 20 personen).
De kosten zijn €16,00.
Vooraf betalen onder vermelding Bloemschikken
naar rekening NL 89 RABO 0112093302
Zus van den Eijnde-Vermeulen,
Rogier Monicxlaan 47, tel. 0492 464209.

Buiten de seniorenvereniging is Harrie ook een
tafeltennisman en heeft voor die club 30 jaar
fietstochten uitgezet. Je kunt niet zeggen dat dit
echtpaar, al 52 jaar getrouwd, niet betrokken is
geweest bij het wel en wee in het dorp. Hun
leeftijd van 81 speelt ook nu nog geen rol. Volop
betrokkenheid en activiteit rondom kinderen,
familie en het dorp. Chapeau Zus en Harrie, nog
vele mooie actieve jaren toegewenst.
Bedankt voor jullie verhaal!

Vervolgcursus enneagram

Groet, Lenie Huijbers

Bloemschikken
Op maandag 12 december 2022 gaan we weer
bloemschikken.

De workshop wordt gehouden in het
ontmoetingscentrum onder leiding van twee
kundige dames.
Informatiebulletin Seniorenvereniging – Bedonkske

Het enneagram is een manier om meer over jezelf
te weten te komen. Ook zul je beter begrijpen
waarom je vaak op een bepaalde manier reageert,
of waarom je je in bepaalde situaties niet op je
gemak voelt, of juist wel! Het enneagram is een
heel oud model over 9 types. Een van die types is
het meest dominant bij je, ook al herken je ook
eigenschappen in andere types. Er is geen goed of
slecht type, ieder heeft zijn functie.
Door je enneagram type te kennen, ga je op een
andere manier naar jezelf kijken en dat geeft je
tools om jezelf beter te leren begrijpen, én niet
geheel onbelangrijk: je leert ook een ander te
begrijpen. Daar kun je dan ook naar handelen. En
daardoor op een bepaalde manier met de ander
communiceren.
Ria Kastelijns heeft over dit interessante
onderwerp een lezing gegeven afgelopen juni en
heeft nog plaats bij de vervolgcursus voor meer
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verdieping over dit onderwerp, namelijk op
dinsdagochtend van 10.00 – 11.30 uur
op 17 jan – 31 jan – 14 febr – 7 mrt 2023.
Deze zal plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum
in een kleine ruimte.
De cursus kost € 20,00 voor vier bijeenkomsten,
inclusief koffie of thee. (De koffie en thee en de
gehuurde
ruimte
worden
door
de
Seniorenvereniging Beek en Donk betaald).
Betaling vooraf via banknummer NL44 ABN
0443874484 t.n.v. M.A.W. Kastelijns-Potma of
contant aan Ria op de eerste ochtend van de
bijeenkomst.
Aanmelden bij Ria via: ria@ademcoach.nl.

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

Marjon Bouw:
Ik heb de Beekse kerk gefotografeerd omdat het
Bedonkske de december editie uitgeeft.

Informatiebulletin Seniorenvereniging – Bedonkske

Het afrikaantjesveld is langs de Lieshoutseweg
gefotografeerd waar normaal prei of aardbeien
staan.

Koken, door Wim Maas
U koopt een krop of een
zakje gesneden ijsbergsla
en na 2 dagen moet u de
rest weggooien omdat
er bruine randen aan
zitten. Of u koopt een
rode paprika waarvan u
de helft maar nodig heeft
en met de andere helft niet weet wat u er mee
moet doen. In deze rubriek wil ik u graag tips
geven hoe u zo weinig mogelijk weggooit en u
koken weer leuk gaat vinden. Dit keer hebben we
het over het
bewaren van groente.
Tip 1. Als u een krop ijsbergsla koopt snijdt hem
dan niet door maar haal de bladeren er af welke u
nodig heeft. Laat de krop heel en doe hem in een
zip zak (die u goedkoop bij de Action kunt kopen)
en leg hem in het groenten vak van de koelkast.
Hij blijft dan zeker 2 weken goed zonder bruine
randjes.
Tip 2. Hebt u champignons
of paprika over, snij deze
dan in plakjes en leg ze op
een schaal in de diepvries.
Als het bevroren is doe het
dan in een zip zak en leg
terug in de diepvries. Als je
de champignons of paprika
nodig hebt, doe ze dan bevroren in de pan, dus
laat niet eerst ontdooien.
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Digitale tips
Deze keer géén ‘Ben ik er tóch
ingetrapt!’, maar tips over
cookies van Wim de Wijs. Hij gaf
een lezing over ‘digitale nalatenschap’ waarbij
ook andere vragen aan bod kwamen.
De presentatie was gericht op de digitale aanpak
voor en na overlijden.
In deze aflevering iets over cookies.
Waarom cookies?
Na het oproepen van een site start als eerste
meestal de cookieprocedure. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door de internetbrowser op
de harde schijf van uw computer worden
geplaatst.
Meestal komt de aanwijzing ‘ alles selecteren’
als eerste naar voren. Beter is om vanwege
veiligheid alleen met functionele cookies de
site te bezoeken. Hiervoor kun je het vakje
‘ selecteren/aanpassen’ aanklikken. Door het
vakje van analytische en tracking cookies niet
aan te vinken worden eventuele onveilige
advertenties en video’s geblokkeerd.
Wat doen deze cookies?
• Functionele cookies
Met deze cookies wordt noodzakelijke
informatie bijgehouden van uw bezoek aan de
website. Bijvoorbeeld of u ingelogd bent of niet.
Deze cookies bevatten ook de boodschappenlijst, wensenlijst e.d. Meestal staan deze
cookies al aangevinkt en kunnen ook (meestal)
niet verwijderd worden.
• Analytische en tracking cookies
Door het websitebezoek van jou te analyseren
wordt het gebruik van een site in de gaten
houden. Dus wordt bekeken wat je aan het
doen bent! Met deze twee laatste cookies krijg
je ook gepersonaliseerde informatie in de vorm
van advertenties en video’s. Met hulp van
derden wordt informatie op maat geboden op
websites zoals Google, Facebook, etc.

Wijziging zorgverzekeringen 2023
Ieder jaar worden er vanuit de overheid
veranderingen
aangebracht
in
de
zorgverzekering. Hieronder de belangrijkste
veranderingen voor u op een rij.
Informatiebulletin Seniorenvereniging – Bedonkske

Na 12 november alle premiestijgingen bekend
Op dit moment van schrijven heeft slechts één
zorgverzekeraar
de
premie
van
de
basisverzekering bekend gemaakt en dat is
zorgverzekeraar DSW. Zij zijn ieder jaar de eerste
en de premiestijging van € 9,75 per maand, die zij
in september al publiceerden, geeft een indicatie
voor
premiestijging
van
de
andere
zorgverzekeraars. Uiterlijk 12 november moet de
polis
van
uw
huidige
verzekeraar met de nieuwe
tarieven in uw mailbox komen
of op uw deurmat vallen.
Inmiddels zult u deze dus al ontvangen hebben.
De wijzigingen op een rij
1. Houd rekening met een premiestijging van €
120,- per jaar. De zorgtoeslag voor mensen
met een laag inkomen neemt ook toe.
2. Zorgverzekeraars mogen werkgevers- en
ledencollectiviteiten geen premiekorting meer
geven op de basisverzekering. Op de
aanvullende verzekeringen mag nog wel
korting gegeven worden. Ook mogen in de
aanvullende verzekeringen extra voordelen,
zoals teruggave van de jaarlijkse contributie
van een vereniging, afgesproken worden.
3. Het eigen risico (voor zorg uit de
basisverzekering) blijft hetzelfde in 2023:
€ 385,4. In de basiszorgverzekering zijn de volgende
wijzigingen aangebracht. De vergoeding van
hoge dosering vitamine D komt te vervallen.
De zorg als gevolg van langdurige klachten bij
herstel van het coronavirus wordt verlengd. Er
gaat kritischer gekeken worden naar welke
zorg zinnig is en welke niet.
Uw contributie vergoed bij aanvullende
verzekering VGZ of CZ
Bent u via de collectiviteit van KBO-Brabant
verzekerd bij een van de
partnerorganisaties van KBOBrabant: VGZ, CZ of Zilveren
Kruis? Zij geven een korting op de aanvullende
verzekering. VGZ en CZ vergoeden bovendien
jaarlijks het lidmaatschap van onze vereniging als
u een aanvullende verzekering via KBO-Brabant
afsluit. Op de website van KBO-Brabant staat hoe
u die teruggave kunt regelen (https://www.kbobrabant.nl/onsvoordeel/). U hebt in ieder geval
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nodig: uw KBO-lidmaatschapsnummer (staat op
uw ledenpas) en uw klantnummer bij VGZ of CZ.
Bent u niet bij een van deze twee verzekerd en
was u toch al van plan om over te stappen naar
een andere zorgverzekeraar? Denk dan eens aan
een van deze twee!

Informatie voor KBO-leden die zijn
verzekerd bij CZ via ons collectief
Lidmaatschapsgeld 2022 vergoed!
Onze KBO-Afdeling heeft een
collectieve verzekering lopen met
CZ. Sommige van onze leden
hebben via dat collectief een
zorgverzekering afgesloten. De naam van deze
aanvullende verzekering is: ‘Aanvullende
Verzekering CZ Leden’. Goed nieuws: u kunt uw
lidmaatschapsgeld over 2022 van onze vereniging
vergoed krijgen als u deze specifieke verzekering
heeft. Dat kan tot een maximum van 25 euro.
Let op: alléén als u de aanvullende verzekering CZ
Leden heeft afgesloten! En het kan alleen over
2022.
Op de website van KBO-Brabant staat hoe u dit
moet aanpakken. U moet een zogenaamde
contributiebrief aanmaken en indienen bij CZ, net
zoals u dat doet voor uw normale rekeningen.
De website van KBO-Brabant biedt een
voorbeeldbrief aan. Ga naar:
https://www.kbo-brabant.nl/uw-kbocontributie-retour-via-cz-in-2022/
Collectief van de Kring/Afdeling per 2023
omgezet naar collectief KBO-Brabant
Overigens wordt het lokale collectief vanaf 2023
automatisch omgezet naar het collectief van KBOBrabant.
Helpdesk bij KBO-Brabant
Onze koepelvereniging KBO-Brabant heeft vanaf
14 november een telefonische helpdesk paraat
staan. Voor vragen over de
collectiviteitsverzekeringen die KBO-Brabant
aanbiedt, bij VGZ, CZ en ZilverenKruis/Aon kunt u
bellen met de genoemde verzekeraars, maar ook
met KBO-Brabant: (073) 303 64 49. Van 9.00 uur
tot 12.30 uur.
Informatiebulletin Seniorenvereniging – Bedonkske

Promoten fietshelm
Seniorenvereniging Beek
en Donk vindt het
belangrijk dat haar leden
veilig kunnen fietsen. Zij
heeft met de plaatselijke
Fietsspecialist Van den
Berg een overeenkomst
afgesloten dat leden op
vertoon van hun ledenpas
15% korting krijgen op de aanschaf van een
fietshelm.
Bij Seniorenvereniging Beek en Donk kunnen ze
zich dan melden voor nog eens 10 euro beloning.
Vooral de leden van de fietsclub van de vereniging
gaan al steeds meer over tot de aanschaf van een
fietshelm.
In het maandblad ONS van KBO-Brabant stond
onlangs een artikel met bovenstaande actie en
het bestuur van Seniorenvereniging Beek en Donk
heeft dit nu voortvarend opgepakt en is blij dat
Fietsspecialist Van den Berg zonder aarzelen zijn
medewerking toezegde. Men hoopt dat de leden
er veelvuldig gebruik van zullen maken voor nog
vele veilige fietskilometers! Voor meer
informatie:
www.seniorenverenigingbeekendonk.nl

Wist u dat …….
…. U de tekst over verzekeringen goed moet lezen
om eventueel voordeel te behalen?
…. Rikken op donderdagmiddag een groot succes
is?
…. Er steeds meer dames zijn die biljarten leuk
vinden en dit ook gaan doen?
…. Er op 11 december een grote kerstmarkt is op
het Piet van Thielplein?
…. Gezamenlijk eten belangrijk is voor uw
gezondheid?
…. Wij nu een rubriek hebben over ‘eten’?

Optredens in de ‘Gasterij de Regt’
24 november: Sonore Blaaskapel
15 december: kerstconcert
29 december: Irma en Erica (2 zangeressen)
Alle avonden van 19.00 uur tot 21.00 uur.
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Bedonkske in 2023

Nr

Verschijnt op

Kopij binnen op

1

19 december

9 december

2

23 januari

13 januari

3

27 februari

17 februari

4

27 maart

17 maart

Welkom bij Seniorenvereniging
Vanaf oktober hebben zich als
nieuwe lid aangemeld:
Mevr. Hennie van Dijk – Jacobs,
Dhr. Ton van Vijfeijken,
Mevr. Jeanne van Vijfeijken –
van der Sanden,
Dhr. Toon Scheepers,
Mevr. An Scheepers – van de Akker,
Dhr. Nico Bolk,
Mevr. Irma Bolk – Bukkems,
Dhr. Martien van de Loo,
Mevr. Thea van de Loo – Vos,
Mevr. Els Malinak – van Kessel,
Mevr. Joke Koolstra,
Dhr. Hennie Gijsbers,
Mevr. Liesbeth Gijsbers – Reemers,
Dhr. Sjors Janssen,
Dhr. Huub van Kessel,
Mevr. Lisette van Kessel – Sengers.
We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen en
wensen jullie veel plezier met de diverse
activiteiten van de Seniorenvereniging Beek en
Donk!
Lidmaatschap
We blijven u uitnodigen nieuwe
leden aan te brengen: iedere 50plusser in Beek en Donk is van
harte welkom bij onze vereniging.
Informatiebulletin Seniorenvereniging – Bedonkske

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.

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

Initiatiefgroep Gemeenschapskracht (IG)
Laarbeek
kent
een
Initiatiefgroep
Gemeenschapskracht (IG), bestaande uit acht
afgevaardigden uit de vier Laarbeekse kernen, die
door het versterken van de gemeenschapskracht
het aantal zorgvragen willen verminderen. De
kern van hun werk is het stimuleren van ‘zorg voor
elkaar’. Om meer gemeenschapszorg te krijgen
gaat de initiatiefgroep in gesprek met
verenigingen en organisaties die hierbij een rol
kunnen spelen.
Onlangs heeft ook het bestuur van de
Seniorenvereniging gesproken over samenwerking op het gebied van versterking van de
gemeenschapskracht in Beek en Donk. Daarbij is
7
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onder andere de afspraak gemaakt dat de IG de
komende tijd regelmatig een stukje gaat
verzorgen voor het Bedonkske om de aanleiding
en de noodzaak voor bedoelde versterking onder
de aandacht van de leden te brengen. Hieronder
volgt de eerste inbreng van de Initiatiefgroep
Gemeenschapskracht.

Opening 4e huiskamer in Beek en Donk
(uit de Mooi Laarbeek Krant van 6 maart 2030)
Vrijdag werd in de Beekse Akkers de 4e
buurthuiskamer van Beek en Donk feestelijk
geopend. Het initiatief voor deze huiskamer
kwam van de buurtvereniging in de wijk.
Bewoners van de buurt kunnen er elkaar
ontmoeten, er wordt vergaderd, spelletjes
gedaan of gewoon bij een kopje koffie een praatje
gemaakt.
De behoefte aan deze huiskamer ontstond nadat
de buurtvereniging zich drie jaar geleden opnieuw
uitvond. Na een bericht dat ook de Zorgboog
wegens personeelsgebrek moest stoppen met
thuiszorg, groeide het besef dat bewoners zelf in
actie moesten komen. Er meldden zich nieuwe
mensen voor het bestuur, bewoners leerden
elkaar weer kennen en vormen van onderlinge
hulp werden opgezet. Met een schuin oog werd
daarbij gekeken naar andere buurtverenigingen.
De behoefte aan een eigen ruimte waar men bij
elkaar kon komen groeide. Tijdelijk was er wel een
oplossing maar toen ook de gemeente wilde
meewerken kon een grote groep vrijwilligers aan
de slag. Het eigen honk aan het Berkendijkje werd
werkelijkheid. Met een gezellige borrel werd deze
dus vrijdag onder grote belangstelling officieel in
gebruik genomen.
Ingezonden door de Initiatiefgroep Gemeenschapskracht

Website
Onze tweede bijeenkomst in het kader van de
digitalisering werd weer door veel mensen
bezocht. Gebleken is dat we dit moeten blijven
doen. Dus volgend jaar staat dit weer op het
programma. Graag horen we van u of er speciale
onderwerpen aan de orde moeten komen.
Sinds een aantal weken publiceren wij de
activiteiten en uitslagen van biljarten en het
Informatiebulletin Seniorenvereniging – Bedonkske

rikken op de website onder de nieuwsberichten
kijk op:
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
Alle nieuwsberichten die jullie direct moeten
weten, zetten wij daarop. Denk aan excursies,
kienen, fietshelmen promotie noem maar op. Als
je wilt weten wanneer iets wordt georganiseerd
kun je ook op de agenda kijken.
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/
onze-agenda/
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 dat niet lukken, 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. Let op: vanaf 1 januari tot 11.30 uur!
Let op: extra inloop op 29 november i.v.m.
kaartverkoop!

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.

Van de redactie:
Er gaat weleens iets mis bij het maken van het
Bedonkske. Vandaar deze rectificatie:
In het stukje van Mevr. Marinussen in het
Bedonkske van november 2022 is per abuis de
dirigent Dhr. Theo van de Weijer niet genoemd.
(De eerste dirigente bij de oprichting was een
vrouw, Jaan de Jong. Daarna zijn het mannen
geworden, Jan vd Heuvel, Theo van de Weijer, Cor
van Wetten, Wim Smits en Hans Kempe.)
Ook in deze uitgave komen we met nieuwe
rubrieken. Wim Maas, bekende kok in Beek en
8
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Donk, gaat een rubriek over koken voor ons
verzorgen. Zijn eerste bijdrage staat hier al in.
Naast deze rubriek willen wij graag een
werkgroep oprichten die samen ‘Gezellig Uit eten’
gaat regelen. Reacties naar
pcemvogels@gmail.com
Voor mensen zonder auto een prachtige manier
even ‘eruit’ te zijn.
De Leeskring
Helaas heeft de leeskring na corona geen vervolg
gekregen. Daarvoor zijn we afhankelijk van
mensen die dit willen verzorgen als werkgroep.
Zowel de ochtend- als de middaggroep heeft
(nog) geen mensen die dit willen of kunnen
overnemen. Om deze activiteit op te starten
hebben we nieuwe mensen nodig die dit willen
doen. Natuurlijk bedanken we graag de mensen
die de leeskring jarenlang hebben verzorgd.
Allerlei reacties over de onderwerpen in dit blad
kunt u mailen naar
ingeborgwesterbeek@gmail.com
We wachten uw reacties af.

Kerstmodeshow Marcienne een succes
Op woensdagmiddag 9 november gingen ruim 50
senioren op weg
met de bus naar
Kirchhoven (net
over de grens in
Duitsland)
om
voor de 27ste
keer
een
modeshow
bij
Marcienne
te
bezoeken.
Dit
keer was de
kerstmodeshow weer aan de beurt. Men werd
heel hartelijk ontvangen in een zaal in kerstsfeer
met koffie en gebak: het laatste werd
binnengebracht, vergezeld van feestelijk
vuurwerk.
De mannequins showden de wintercollectie met
stijlvolle en heel draagbare kleding, opgeleukt
met allerlei accessoires. Daarna kon iedereen zijn
gang gaan in de winkel.
Voor degenen die er voor het eerst bij waren, was
er een rondleiding achter de schermen om te zien
hoe daar alles wordt gemaakt.
Informatiebulletin Seniorenvereniging – Bedonkske

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 19 december 2022.)

Prijswinnaars van de puzzel in november:
Oplossing puzzel november: Bladblazer
Prijswinnaars:
Mevr. Joke Janssen
Dhr. Pieter Bloemers

Puzzel van de maand december
Een
Doorloper
met
een
gemiddelde
moeilijkheidsgraad.
Stuur het antwoord naar het secretariaat, want u
kunt een bloemenbon van €10,- winnen! Per
9
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adres max. 1 oplossing. Na loting onder de goede
oplossingen krijgen de winnaars bericht. De

oplossing vóór vrijdag 9 december sturen naar
het secretariaat: Kerkstraat 56 of per e-mail:
seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com.

Horizontaal:
1 riv. in Frankrijk; inheemse kraai; bergspleet - 2 verdikte huid; smakelijk;
zwaardwalvis - 3 dakbedekking; Ierland; bereide dierenhuid; ontastbare stof - 4 dood dier;
bagger; adellijk persoon - 5 ongevuld; grote papegaai; draagdoek - 6 Europees Kampioenschap;
rustteken; voorwerp; pl. in Limburg - 7 een weinig; riv. in Frankrijk; voldoende - 8 nummer;
postscriptum; dwergplaneet; editie; pl. in Flevoland - 9 op de wijze van; op alle plaatsen; licht
dronken; dof - 10 deel v.e. geweer; hoge grassoort; revanche - 11 ingeving; bloeimaand;
snijwond; Engels bier - 12 zo-even; via; gauw; dit is.
Verticaal:
1 opstootje; gering; vrouwtjesaap - 2 mannelijk persoon; eikschiller; bergplaats 3 brandstof; Balt; verfplank - 4 Nieuwe Testament; Europese taal; broer van Kaïn - 5 Bijbelse
Informatiebulletin Seniorenvereniging – Bedonkske
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priester; snelle gang; Zuid-Amerikaans lastdier - 6 boomvrucht; spoorstaaf; voorteken 7 welpenleidster; benzineblik; jong varken - 8 peuter; grens; opgooi - 9 barenspijn; loterijspel;
op een keer - 10 schreeuw; gapen - 11 Engelse edelman; watervogel; deel v.e. trap 12 toetsinstrument; katachtig roofdier; reeds - 13 in orde; brede laan met bomen; deel v.e.
platenspeler - 14 stadium; vrees; afgeronde steen.

Kerst met Teresa van de Ven
Teresa van de Ven, geboren in Nistelrode, is regisseur, docent acteerkunst en
regiecoach. Zij studeerde af aan de Toneelacademie te Maastricht. Zij is een
gedreven mens; zij werkt vanuit een persoonlijke fascinatie voor wat mensen drijft in deze wereld.
Zij werkte bij Opera Hall in Brussel, waarvoor zij ook deelnam aan een groot aantal operaproducties in
Madrid, Barcelona, Lissabon, Keulen, München, Amsterdam en Brussel.
Daarnaast gaf zij les aan de Dansacademie in Tilburg en het Koninklijk Conservatorium in Brussel.
Vanaf 2011 tot nu is Teresa van de Ven bezig met het geven van lezingen en cursussen over de dichter en filosoof
Dante Alighieri. Zij organiseert hierover ook reizen naar Italië waar zij de deelnemers rondleidt in zijn
voetsporen. In coronatijd organiseerde zij wandelingen in de natuur, ook in Beek en Donk, waar de

deelnemers kennis konden maken met deze dichter door de vertolking van zijn werk door acteurs en
een sopraan. Op deze kerstmiddag voor onze Seniorenvereniging zal zij, samen met een partner, ons
meenemen in een knusse sfeer van kerstverhalen met passende muziek, waarbij zij ook amusante
anekdotes uit haar eigen verleden zal vertellen.

Kerstbeleving 2022
Woensdag 14 december in het Ontmoetingscentrum
Aanvang: 13.30 uur Zaal open 13.15 uur
Programma:
• Welkomstwoord door voorzitter Mariëtte Frijters
• Gedicht Mia Debeij
• Kerstbeleving met Teresa van de Ven en partner (Zie artikel over Teresa)
• In de pauze vindt ook de verkoop plaats van loten waarmee u mooie prijzen kunt winnen
• Vervolg Kerstbeleving
• Zang Seniorenkoor St. Joachim
Natuurlijk ook koffie met iets lekkers (bij binnenkomst) en enkele consumpties.
Na afloop wordt gezorgd voor de inwendige mens.
• Trekking loterij
• Einde middag rond 17.00 uur.
Kaartverkoop: dinsdag 29 november tijdens de inloop in de Waterpoort van 10.00 en 12.00 uur.
Kosten: € 8,00 per persoon. Betalen met QR-code is mogelijk. Alleen toegankelijk voor leden
Seniorenvereniging Beek en Donk.
Is vervoer op 14 december voor u een probleem, geef het aan ons door.
Wij hopen u op woensdag 14 december te mogen begroeten.
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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

Contactpersonen

Telefoon

Maandag

Wandelen 1-5, 7 en 10 km
Waterpoort

9.00-11.15 uur

Gerda en Henk
Berkers

tel. 0492 784238

Gerda en Henk
Beweegtuin 'Hart voor elkaar'
10.15-11.15 uur Berkers
Waterpoort beweegtuin

tel. 0492 784238

Dinsdag

Woensdag

Koersballen start weer in
oktober 2022

13.30-16.00

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

Nordic walking
hoofdingang Waterpoort
Fitness
Sportcentrum
Biljarten
Dames en heren
Bridgeles
Waterpoort
Tafeltennis
Zaal 'Oude Molen'
Otterweg

Donderdag

10.00 uur

tel. 0492 784238

tel. 0492 784238

10.00-11.00 uur
13.00-17.00 uur J. Kerkhof

tel. 0492 462073

13.00-15.00 uur Hannie Somers Tel. 06 29158679
9.00-11.00 uur

Stefan
Hamelijnck
Gerda en Henk
Berkers

tel. 0492 784238

9.00-11.15 uur

Gerda en Henk
Beweegtuin 'Hart voor elkaar'
10.15-11.15 uur Berkers
Waterpoort beweegtuin

tel. 0492 784238

Wandelen 1-5, 7 en 10 km
Waterpoort

Samen fietsen
Vrijdag

Gerda en Henk
Berkers

Vertrek: 9.30 uur
Heuvelplein

Rien en Nellie Hendriks
Angeline Klessens

Volksdansen 't Buitenbeentje

09.30-11.00 uur Wilma Snijders

Fitness
Sportcentrum

10.30-11.30 uur
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tel. 06 25588494
tel. 0492 462092
tel. 06 25244033
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