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Hardlopen 
 

Het is een echte hobby, nee eigenlijk is het een 
soort verslaving voor me, hardlopen. Ik kan nog zo 
moe zijn, maar na een rondje hardlopen, heb ik het 
gevoel de hele wereld weer aan te kunnen. 
Er zijn van die dagen dat er opeens een heleboel 
dingen tegelijk gebeuren, mooie dingen, verdrietige 
dingen, maar ook nare dingen. Nou, zo’n week heb 
ik nu net achter de rug. Ik heb ervan genoten, ik heb 
meegeleefd met anderen, heb staan juichen, maar ik heb me ook 
verdrietig en boos gevoeld. Het was een rollercoaster van emoties, zo 
kun je het wel noemen. En om al die verschillende emoties weer een 
beetje op een rijtje te krijgen, is hardlopen voor mij hét wondermiddel. 
Even lekker zwoegen, opboksen tegen de wind en de kilometers die voor 
me liggen. Genieten van mijn omgeving, van het zonnetje, van de 
konijntjes en de vogels die er vandoor spurten als ik voorbij kom gerend. 
Lekker mijn hoofd leegmaken. 
En zo zit ik nu weer met een fris hoofd en nieuwe energie achter mijn 
computer dit stukje te tikken. De stukjes die weer massaal zijn 
ingestuurd, staan al op hun plekje. Ik heb ze allemaal al gelezen en ik 
kan u melden dat het lezen ervan weer genieten wordt. 
Ik wens u dan ook heel veel leesplezier. 
 

Marie-Louise. 

Beste mensen 
 

In september 1944 kwam er voor het zuiden van 
Nederland een einde aan de Tweede Wereldoorlog. 
Dit jaar herdenken we dat dit 75 jaar geleden is. Al 75 
jaar vrede. Een mensenleven lang. Daarom wordt er 
dit jaar in de pers ruim aandacht aan besteed. Verhalen van mensen die 
ooggetuige waren of deze uit overlevering hoorden. Niet altijd de leukste 
herinneringen, maar wat een veerkracht en moed. 
Moeten wij deze periode in onze geschiedenis blijven herdenken? Ik 
denk van wel: ook na 75 jaar. Beseffen dat vrede niet zomaar komt 
aanwaaien. Je moet er wat voor doen, daar moet je aan werken. Vrede 
betekent niet alleen geen oorlog, vrede is ook hoe je met elkaar omgaat. 
Wat je  een ander gunt en van harte toewenst: vrede, vriendschap en 
veiligheid! 
Dat wens ik u allen toe. 
 
Maud. 
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Feesten en tradities. 
 

Denkt u nog weleens aan vroeger? Als er een feest was in de buurt, bij 
een gouden bruiloft of een priesterwijding? De hele straat werd versierd 
en iedereen hielp mee. Ik heb daar prettige herinneringen aan.  
Ik moest daar weer aan denken, toen onze buren Sjef en Annie op 
donderdag 8 augustus zestig jaar getrouwd waren. Ook onze buurt droeg 
een steentje bij aan de feestvreugde. Weliswaar niet alle bewoners van 
het plein, maar wij vormen met vijf echtparen de naaste buren. En met dit 
groepje hebben we de traditie in ere gehouden. Enkele maanden tevoren 
ontvingen wij de uitnodiging voor het feest. Wij zijn meteen bij elkaar 
gekomen om te overleggen hoe we dit aan zouden pakken. Enkelen 
waren met vakantie, maar dat mocht de pret niet drukken. Iemand van 
ons had nog een oude rozenboog en met wat aanpassingen werd hij 
pasklaar gemaakt om bij de voordeur van het bruidspaar te plaatsen. 
Onze kunstkerstboom moest er aan geloven. De takken hiervan werd 
gebruikt om de boog op te vullen. Iemand anders had op een markt 
mooie kunstrozen op de kop getikt en wij hadden nog wat Ledverlichting.  
’s-Maandags vóór het feest werd het echtpaar door een van de kinderen 
weggelokt voor een fietstochtje en toen ze terugkwamen was alles klaar. 
Zowel het bruidspaar als de kinderen waren bijzonder verrast met de 
versiering. ’s-Zaterdags werd alles weer afgebroken. 
Toen Sjef en Annie vijftig jaar getrouwd waren, hebben we ook het huis 
versierd en ook toen was het een succes. Toen Jan en ik ongeveer vijf 
jaar later ook vijftig jaar getrouwd waren, werd ook voor ons het huis 
versierd door dit burengroepje. Ook wij waren blij verrast met het 
resultaat. Als we nu over dik vijf jaar zestig 
jaar getrouwd zijn, hoop ik dat de buurt ons 
dan ook niet vergeet. We kunnen dan met 
recht zeggen, dat het een mooie traditie is. 
Maar op onze leeftijd mogen we niet te ver 
vooruitzien, want je weet maar nooit of het 
anders uitpakt. 
 

Lies Berkers. 
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Zingeving, wat is dat?  
 

Sommige activiteiten verdwijnen geleidelijk, omdat ze niet meer in de tijd 
passen. Zo herinner ik me de activiteiten van de werkgroep identiteit en 
zingeving. Die organiseerde toen voor de KBO regionale 
bezinningsdagen, beurtelings uitgevoerd door de afdelingen. Niet 
religieus van opzet, maar de geestelijk adviseur (Kalb) was steeds een 
welkome gast.  
Het was een spiritueel, maar ook gezellig samenzijn in Asten, Liessel, 
Vlierden of Deurne. Het ging dan niet over verenigingszaken, maar over 
de dingen die je tegenkomt, als je wat meer over de echte dingen van 
het leven na gaat denken, omdat de jaren gaan tellen. De verhouding 
met de kinderen die hun eigen gang gaan, twijfels over leven na de 
dood. Hoe kun je elkaar tot steun zijn? Een pastoor of dominee zou er 
weken over kunnen preken, maar het zijn problemen  van ons allemaal, 
ongeacht religie. Vroeger zouden dat verdiepingsdagen worden 
genoemd. Maar wij blijven in onze tijd liever bij de oppervlakte en willen 
de dingen nu liever wat luchtiger houden en niet alles aan het geloof 
koppelen. Het ging meer om wat “spiritualiteit” genoemd werd. 
Maar ook de belangstelling voor de “spirituele”  bijeenkomst werd 
gaandeweg minder door de opkomst van omroep MAX. Die bracht de 
onderwerpen, die sociaal gevoelig waren, maar al te graag op de buis 
met prachtige programma’s die je thuis op de bank kon volgen. De 
regionale werkgroep identiteit en zingeving verdween daardoor in de 
mist. Passend in de tijd? 
Ik was daarom verbaasd in de ONS te lezen dat er bij de Brabantse KBO 
nog steeds een werkgroep identiteit en zingeving bestaat. Overeind 
gehouden door Eva Geelen. Zij is zeer actief in het stimuleren van 
deelname aan gesprekken die wat dieper gaan dan ontspanning en 
financiële zekerheid. Zoals de lezing van 29 maart van Manu Keirse over 
“Verder na verlies”. Voor ouderen die met verlies geconfronteerd worden 
en dat is helaas maar al te vaak het geval. Of over de afnemende 
betekenis van de Brabantse religieuzen in deze tijd, voor Asten heel 
actueel. Of het verhaal van geestelijk verzorger Rieke Mees over de 
laatste levensfase van de mens, zeg niet dat het je niet aangaat. 
De redactie maakt de indruk weinig belangstelling  te hebben voor het 
vermelden of samenvatten van deze thema’s. Ik vind dat jammer en ik 
denk meerdere lezers met mij. Al weet  ik: bij de meeste lezers van de 
Luidklok moet je niet met deze beschouwingen aankomen, ze willen 
vrolijke kost, en die mag natuurlijk ook niet ontbreken. Ook de (eerdere) 
redactie heeft destijds aangegeven te kiezen voor lichtere onderwerpen. 
Het klepperen van een luidklok klinkt nu eenmaal prettiger in je oren dan  
het gedreun van een zware kerkklok. 
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Ik wil daarom een compliment geven aan het bestuur van de 
Seniorenvereniging Asten en Ommel dat een themagesprek over de 
laatste levensfase wil voorbereiden. Het is een moedig besluit en ik hoop 
dat er voldoende mensen op de uitnodiging ingaan. Je hoeft er echt niet 
zwaar op de hand voor te zijn.  Ik meld me al vast aan. 
 
Gerard ten Thije. 

Het was weer een mooie zomerreis 
 

0p 11 juni gingen we met twee bussen op stap. We vertrokken met mooi 
weer, dus de stemming zat er al meteen in. De eerste stop was in Veghel 
bij Siemei (industrieel erfgoed.) Het was niet de beste keuze voor onze 
doelgroep, want we moesten zelf koffie halen. En de ruimte was ook niet 
wat we gewend waren, maar de koffie was goed. De overvloedige lunch 
op de boot naar Leerdam maakte alles goed.  
Het was een mooie tocht over de Linge, het is altijd interessant om de  
omgeving vanaf het water te zien. Het glasblazersmuseum was de 
moeite waard, we kregen een geweldige show van het blazen van 
verschillende objecten, daar is heel wat arbeid voor nodig en wat was het 
warm! 
Na nog een lekker drankje op het terras gedronken te hebben gingen we 
naar Gaanderen voor een heerlijk diner. Om acht uur kwamen we 
voldaan weer thuis. 
 
Dit was de laatste keer dat ik de reis mee georganiseerd heb, ik laat het 
nu aan de “jeugd” over. In Henk van Kessel heb ik een goede opvolger 
gevonden, en ik wens hem dan ook veel succes! 
ik dank iedereen voor het vertrouwen dat jullie in mij gehad hebben. Ik 
heb het met veel plezier gedaan. 
 

Koosje Hoendervangers. 
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Veel pelgrims aanwezig tijdens bedevaart 
 

Een schraal zonnetje vergezelde de pelgrims op weg naar de kerk van 
Onze Lieve Vrouw Praesentatie in Ommel. De pelgrims kwamen in 
groten getale naar de kerk in Ommel en zo kon voorganger pastor W. 
Kalb een bomvolle kerk begroeten. De pelgrims waren samengekomen 
om de bedevaartviering ter ere van Maria Ten Hemelopneming bij te 
wonen. 
In zijn openingswoord gaf kapelaan Overbeek een beeld van de 
geschiedenis van de kerk van Ommel. Precies 575 jaar geleden werd de 
kerk van Ommel ingewijd door de toenmalige bisschop. Ook 
memoreerde Kapelaan Overbeek dat het 75 jaar geleden was dat 
Ommel gebombardeerd werd door het Duitse leger. Driekwart van 
Ommel werd hierdoor weggevaagd en er vielen vele doden.   
Pastor Kalb van KBO-Brabant gaf aan dat de traditie van de Kringen 
Deurne, Asten en Someren voor de KBO-leden een mooie gelegenheid 
is om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk tot Maria te bidden en te 
zingen. De door de pelgrims meegebrachte bedevaartkaars werd 
binnengebracht door Tjeu van Heugten, lid van de werkgroep uit 
Heusden, en kapelaan van Overbeek, die de kaars zegende en inwijdde.  
Na de openingswoorden en de kaarswijding door Kapelaan van 
Overbeek heette Jeanne van Etten, lid van het Kringbestuur KBO Kring 
Deurne, de aanwezigen welkom. Ze sprak over een mooie traditie die bij 
de KBO al jaren in ere gehouden wordt. Ook sprak ze een speciaal 
woord van welkom aan het koor “De Veengalm” uit Neerkant met 
dirigent Harrie Bootsma en organist Lodewijk Holskens. En verder sprak 
mevrouw van Etten de wens uit dat de traditie van deze KBO Bedevaart 
nog jaren voortgezet mag worden. Zij bedankte de werkgroep en wenste 
hen veel succes met de organisatie. Ook was het fijn dat de pastoors  
van de kerken in de Kring Deurne, Asten en Someren als concelebrant 
ook nu weer in de viering mee voorgingen of in de kerk aanwezig waren. 
Voorganger pastor Kalb ging vervolgens voor in de H. Mis en stipte in de 
overweging aan dat er eigenlijk weinig over het leven van Maria bekend 
is. In Marialiederen wordt Maria letterlijk de hemel in geprezen. Zij lijkt zo 
anders te zijn dan wij, gewone stervelingen. Wij zijn door zonde 
getekend, maar Maria is onbevlekt ontvangen. Zij heeft haar 
maagdelijkheid behouden en is toch moeder geworden, moeder van 
God nog wel. Zij heeft een voorbeeldig leven geleid. Ze is met lichaam 
en ziel ten hemel opgenomen, dat wil zeggen dat ze niet gestorven is.  
Dat alles maakt haar zo verschrikkelijk van ons. Ze lijkt wel een godin. 
Zij was vooral de moeder van Jezus en had het vaak moeilijk met zijn 
uitspraken en zijn keuzes. Deze moederlijke zorgen en angsten zijn van  
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alle tijden. Door de eeuwen heen bleef zij het voorbeeld van 
menselijkheid: haar zorgzaamheid, medeleven en steun voor allen die 
het moeilijk hebben, worden door de gelovigen zeer  gewaardeerd. Het is 
daarom dan ook fijn dat deze bedevaart zo gehouden kan worden in de 
gezamenlijke Kringen. Maria luistert naar ons bidden en goed luisteren is 
een erkenning van de ander. Als wij het alleen van de aarde moeten 
hebben, zijn we overgeleverd aan machtshebbers en aan het grote geld. 
Als we het alleen van de hemel moeten hebben, staan we niet meer met 
beide benen op de grond en verliezen we de naaste, die onze hulp nodig 
heeft, uit het oog. God heeft oog voor onze kleinheid, voor alles wat wij in 
ons kleine leven tot stand brengen. Het is voor Hem goed genoeg. Het is 
de hemel op aarde. Een mooie overweging die aansloeg bij de overvolle 
kerk van Maria in Ommel. 
De sfeer in de kerk was zeer aangenaam, mede door het prachtige 
zanggeluid van het gemengde koor De Veengalm uit Neerkant. Het koor 
werd prachtig ondersteund met het pianospel van Lodewijk Holskens. 
Het was fijn dat het koor tijdens de dienst  diverse Marialiederen ten 
gehore bracht en tot slot het lied ‘Onze Lieve Vrouwe van Ommel’ dat 
door alle aanwezigen uit volle borst met het koor werd meegezongen. In 
haar afsluitend dankwoord bedankte Jeanne van Etten allen die hun 
medewerking hebben gegeven om de viering tot een succes te maken. 
En nodigde ze de aanwezigen uit voor een kopje koffie in café De 
Pelgrim. Ook deze gezamenlijke Kringbedevaart is weer een geweldig 
succes geworden. 
 

Mocht u op enig moment  behoefte hebben om de processiekaars te 
laten branden, dan kunt u bellen naar kapelaan van Overbeek, tel.: 0493-
691415. 
 

Namens de werkgroep, Piet Matheij. 
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Seniorenvereniging-mededelingen 

Wie komt ons versterken? 
 

Na een aantal jaren met hart en ziel gewerkt te hebben voor onze 
redactie gaat onze steun en toeverlaat Lies Berkers ons verlaten.  
Daarom zijn wij nu op zoek naar iemand die het leuk vindt om ons team te 
komen versterken. 
 

Wij zoeken een man of vrouw die zich wil bezighouden met:  
- verzamelen van toegestuurde kopij 
- versturen van maandelijkse reminders 
- notuleren van de redactievergaderingen. 
- In overleg samenstellen van de jaarlijkse activiteitenkalender 
- opstellen van het jaarlijks werkschema 

Affiniteit met Word, Outlook of vergelijkbare programma’s is een pré, 
evenals het eventueel zelf willen en kunnen schrijven van artikelen. 
De werkzaamheden nemen zo’n zes á acht uur per maand in beslag. 
Trekt dit je aan en heb je zin om samen met de rest van de redactie een 
leuk blad in elkaar te zetten dat bij ruim 1500 senioren in de bus valt? 
Neem dan contact op met Marie-Louise Klomp.  
Tel.: 0493-695721 of e-mail: marie-louise.klomp@planet.nl. 
 

De redactie. 

Onze overledenen 
 
Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Theo Bakens     Asten 
87 jaar     overleden: 11 augustus 2019 
 
De redactie van De Luidklok verzoekt de familie om bij het overlijden van 
een KBO-lid een bericht te sturen aan het secretariaat van de KBO 
Asten/Ommel p/a Henk van Kessel, Voordeldonk 54, 5721 HM Asten, 
tel. 0493-697364, e-mail: secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
Er is een KBO Asten/Ommel vaandel beschikbaar wat in de kerk/
crematorium geplaatst kan worden voor de uitvaart. De familie kan dit 
aanvragen via het bovenstaande bericht met vermelding van tijd en 
locatie van de uitvaart. 
 

 

mailto:secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
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Seniorenvereniging Asten en Ommel zoekt vrijwilligers 
 

Er is geen instantie, organisatie of vereniging die kan voortbestaan 
zonder de hulp van vrijwilligers. Mensen, jong of oud, die de handen uit 
de mouwen steken om te helpen bij de uitvoering van taken en/of 
activiteiten. Zonder al die hulp kan een organisatie of vereniging vandaag 
de dag niet floreren. Dat geldt ook voor onze eigen Seniorenvereniging 
Asten en Ommel. Het bestuur van Sv Asten en Ommel is dan ook op 
zoek naar personen voor: 
 
Het bestuur. 
Wij zijn al geruime tijd bezig om bestuursleden te zoeken. Helaas heeft 
dat nog niet het gewenste resultaat gehad. Intussen draaien we door met 
de mensen die we hebben. Er is dus  dringend behoefte aan uitbreiding. 
 
Werkgroep Vieringen en activiteiten. 
De werkgroep vieringen en activiteiten heeft dringend behoefte aan 
uitbreiding. Indien u hier belangstelling voor heeft meldt u zich dan vooral 
aan. 
 
Werkgroep  Reizen. 
Na vele jaren zijn de dames Koosje Hoendervangers en Ank van der 
Klugt in maart gestopt met hun werk voor de Werkgroep Reizen. In 
samenwerking met Twintours  organiseert Seniorenvereniging Asten en 
Ommel in juni en in oktober een busreis voor haar leden. Wilt u hier meer 
over weten?  
Voor informatie over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met 
Henk van Kessel, Secretariaat: secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com. 
Tel: 0493-697364. 
 
Namens het bestuur:  Maud Cuppens. 

Alzheimer Café 
 

Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand 
plaats in Dienstencentrum De Beiaard aan de Pastoor de Kleijnhof 21 in 
Asten. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De 
zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis, aanmelden is niet 
nodig. 
Op dinsdag 1 oktober is het volgende Alzheimer Café. De inhoud is nog 
niet bekend. Raadpleeg hiervoor het Weekblad van Deurne. 
 

Alzheimer Café Peelland. 

mailto:secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
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Seniorenvereniging-activiteiten 

We gaan weer op reis met de S.V. Asten en Ommel 
 

We sluiten de zomer af met een reis op dinsdag 1 oktober 2019 en gaan 
naar de bruinkoolmijnen in Duitsland en de Alfa bierbrouwerij in 
Schinnen. We vertrekken rond 7.30 uur voor het bezoek aan de 
bruinkoolmijnen en onderweg stoppen we voor koffie met gebak. Hierna 
gaan we naar het bezoekerscentrum van de bruinkoolmijnen en gaat er 
een (Duitssprekende) gids mee op de touringcar voor een twee uur 
durende rondrit door het bruinkoolmijnengebied en bezoek aan de 
grootste dagbouwmijn in Hambach. 
Rond 13:00 vertrekken we weer richting Nederland met onderweg een 
stop voor een luxe koffietafel. Na de koffietafel rijden we naar de Alfa 
bierbrouwerij in Schinnen. Eerst ter inleiding een film, dan een 
rondleiding met gids en tot slot proeven we bier (of fris) met een hapje 
erbij. Houd er rekening mee dat er een paar trapjes te nemen zijn in de 
brouwerij. Rond 17:30 vertrekken we weer en onderweg stoppen we 
voor een heerlijk driegangendiner in Thorn. 
We verwachten rond 21:30 weer terug te zijn in Asten. 
 
Kosten: € 69,50 
Kaartverkoop: dinsdag 17 september 10.u  tot 11.30 u   in de Beiaard. 
 
Werkgroep reizen: Henk van Kessel, tel. 697364. 

Opgavestrook  voor de reis  op 1 oktober 2019 
 

Naam mevr:............................................................................... 
 
Naam dhr:.................................................................................. 
 
Adres:......................................................................................  
 
Tel:............................................................... 
Opstapplaats:  

□  Ommel            7.20 uur 

□  de Schop        7.30 uur 

□  de Klepel        7.45 uur 
Aankruisen wat van toepassing is.              Aantal personen:…… 
 
Graag dit strookje en gepast geld meenemen. 
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Ontmoetingspunt 
 
U bent elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom op 
ons ontmoetingspunt bij café Van Hoek op de Markt om bij te praten en 
nieuwtjes uit te wisselen. Op vertoon van uw ledenpas krijgt u ook nog 
korting op uw kopje koffie. Kom ook eens een keer, er valt heel wat te 
buurten. 
 
Het bestuur. 

Tochten met de scootmobiel 

De vorige keer stond het al in de Luidklok. Op woensdag 18 september 
wordt er in samenwerking met Van Schijndel Advies uit Deurne een 
speciale scootmobieldag gehouden. Tijdens het ochtendprogramma 
wordt de theorie behandeld. Het begint om 10.30 uur in de kantine van 
NWC, waarna er om 12.30 uur een lunch is voor de deelnemers. 
Het middagprogramma start om 13.30 uur, zoals gebruikelijk bij                      
De Schop aan de Lienderweg. Van 16.00 tot 16.30 uur is er een 
evaluatie.U heeft zich voor deelname op kunnen geven met het 
aanmeldformulier in de Luidklok van augustus.     
 
Voor verdere inlichtingen:  
Cor Verhagen Burg. Ruttenplein 303, 5721 DZ Asten. 
E-mail: vermana@chello.nl  tel. 0493-692782  

mailto:vermana@chello.nl
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Reminder: Workshop ‘Ons Veilig Thuis’ 
 

Zoals u in de vorige Luidklok heeft kunnen lezen, organiseren wij een 
informatiebijeenkomst met als thema: ‘Ons veilig thuis’. Deze 
bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 september van 13.30 tot 16.00 
uur in de Beiaard.  Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd 
zelfstandig thuis wonen. Maar is ons huis wel veilig genoeg? Hoe kun je 
onveilige thuissituaties voorkomen, zoals brand, braak en valincidenten? 
En hoe zit het met veiligheid in de directe woonomgeving? Met kleine 
aanpassingen en tips kun je je huis al veiliger maken. Je kunt veel zelf 
doen, maar het is ook mogelijk om met raad en daad te worden 
bijgestaan.  
De heren Hans Droppert en Leon van der Niet verzorgen deze 
bijeenkomst. Aan de hand van concrete voorbeelden van alle dag wordt 
de veiligheid in de woning onder de loep genomen en krijgt u handige 
tips om de veiligheid te vergroten.  
De workshop is tot stand gekomen binnen het project Ons Veilig Thuis 
van KBO-Brabant. Wij nodigen u heel graag uit voor deze bijeenkomst, 
maak daarom van deze kans gebruik. 
 
Datum: woensdag 25 september 2019 
Tijd:  13.30-16.00 uur 
Voor wie: leden èn niet-leden 
Waar:  De Beiaard - Grote Zaal 
Deelname: gratis - a.u.b. wel van tevoren opgeven  
  i.v.m. de organisatie 
Aanmelding: Bij voorkeur per mail: 
secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
òf via onderstaand aanmeldingsstrookje 
 

Wij hopen dat u van de partij zult zijn. 
 

Het bestuur. 

Aanmeldingsstrook: Bijeenkomst ‘Ons Veilig Thuis’ 
Dit strookje in de bus in De Beiaard doen a.u.b. 
 
Naam: ………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: …………………………... 
 
Aantal personen:…………………………... 

mailto:secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
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Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 

De Liederentafel.                                                                                      
Wanneer u deze Luidklok in handen heeft en lekker zit door te lezen, 
heeft de eerste Liederentafel van na de zomervakantie al 
plaatsgevonden op maandag 2 september.                                                
De mannen van Toffel Vier hebben voor ons nog één middag op de rol 
staan voor het jaar 2019. En daarna zien we elkaar pas weer terug in 
2020. Treffen we u ook weer op deze allerlaatste meezingmiddag van dit 
jaar? 

Wat?  Liederentafel met Toffel Vier.                                         
Waar:   In de Spiegelzaal van de Beiaard.                                      
Wanneer? Op maandag 4 november a.s.                                                    
Tijdstip:  Aanvang 13.30 uur tot 15.30 uur                                                        
  met halverwege koffie/theepauze.                                                        

Wie zelf ook iets voor wil dragen of zingen, helemaal goed. Ik zeg, doen! 

 
Spellenmiddag. 
Ook de Spellenmiddag gaat na deze zomervakantie weer van start.  
En we hebben er zin. 
Liefhebber van Skip-Bo, Scrabble, Triominos, Rummikub, Letra-Mix, 
Mens-Erger-je-Niet of een kaartspel? 
U bent van harte welkom  voor twee uurtjes spanning, spel, lachen en 
gezelligheid onder elkaar, maar vooral voor de ontmoeting met anderen. 
Wat?  De Spellenmiddag. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Wanneer?  maandag 9 september en 7 oktober. 
Tijdstip?  Aanvang 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur  
  met koffie/theepauze. 
 
We zien u heel graag komen die middag. 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

Nationale Seniorendag. 
Inmiddels heeft u het al een paar keer in de Luidklok kunnen lezen en 
elders in dit blad staat het aanmeldingsformulier. We hebben het over de 
nationale Seniorendag op vrijdag 4 oktober. 
Het bestuur wil alle 80-jarigen (en ouder) van onze Vereniging die 
middag  in het zonnetje zetten en biedt hen een verzorgde lunch aan 
plus een aangename middag met de mannenzanggroep Pro et Contra. 
Hopelijk gaan heel veel 80- plusleden van Asten en Ommel hiervan 
gebruik maken om  elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje 
en een drankje en gezellige muziek. 
Meldt u zich zo snel mogelijk aan via de aanmeldstrook in de Luidklok. 
Wij heten u dan van harte welkom op 4 oktober. 
(Mocht u zeer grote moeilijkheden hebben wat betreft vervoer, dan kunt 
u twee dagen van tevoren contact opnemen met Automaatje, bereikbaar 
onder 0493-441266. (Een mooi artikel over Automaatje stond in de 
Luidklok van afgelopen maand mei). 
 
Kerstvieringen. 
Een hete zomer en Kerstmis? Beetje vreemde combinatie, maar in de 
Werkgroep Vieringen en Activiteiten is men toch al gestart met de nodige 
voorbereidingen. 
Misschien ten overvloede nogmaals de data van de twee kerstmiddagen, 
waarbij we alle leden van onze Vereniging van harte uitnodigen om het 
jaar 2019 in een gemoedelijke  sfeer  af te sluiten. Noteert u of 
controleert u nog even de data? De Kerstvieringen zijn op woensdag    
18 en donderdag 19 december: aanvang 13.30 uur tot ongeveer                
16.30 uur. U leest er meer over in de volgende Luidklokken. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen. 

Opfrisbijeenkomst Veilig Verkeer Nederland 
 

Verkeersregels veranderen, wegen worden drukker en er verschijnen 
nieuwe vervoersmiddelen in het straatbeeld. Het is voor iedere wegge-
bruiker belangrijk om up-to-date te blijven. Is uw kennis als automobilist 
van het verkeer nog up-to-date? Hoe prettig en veilig voelt u zich in het 
verkeer? Wilt u weten wat u kunt doen om veilig te blijven rijden? 
In deze opfrisbijeenkomst vanuit VVN Asten-Heusden-Ommel, in samen-
werking met Seniorenvereniging Asten en Ommel, beperken we ons tot 
het theoretisch gedeelte van het opfrissen van uw algemene kennis. We 
nemen met u de algemene theorie en verkeerssituaties door, zodat u  
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op de hoogte bent van de regels die vandaag de dag gelden in het 
verkeer. Dhr. Harrie Manders verzorgt de bijeenkomst namens VVN 
Asten. We bieden u in deze bijeenkomst niet de gelegenheid tot een 
praktische toets als automobilist. Hiervoor kunt u altijd een afspraak 
maken bij een plaatselijke rijschoolhouder. 
Heeft u zelf vragen die u graag behandeld wilt zien tijdens deze 
bijeenkomst? Vermeld ze op de antwoordstrook en wij zorgen ervoor 
dat uw vraag aan bod komt. 
De opfrisbijeenkomst wordt gegeven op 23 oktober in Centrum de 
Beiaard, van 19.30 tot 22.00 uur (inclusief pauze). Er kunnen dertig 
personen deelnemen aan deze bijeenkomst. Bij een groter aantal 
aanmeldingen zal er op korte termijn een tweede avond georganiseerd 
worden. Er zijn er geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.  
 

U kunt de opgavestrook tot 25 september inleveren via een mailbericht 
aan secretaris Henk van Kessel via 
secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com, of in de brievenbus bij 
Centrum de Beiaard deponeren. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Opgavestrook: 
 
Ja, ik wil deelnemen aan de opfrisbijeenkomst VVN Asten-Heusden-
Ommel op 23 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur  
in Centrum de Beiaard. 
 
Naam          ...................................................... 
 
Adres          ...................................................... 
  
In bezit van rijbewijs        Ja /  Nee 
 
Ik heb een vraag die ik op de bijeenkomst graag behandeld wil zien 
(vragen die tevoren worden ingeleverd kunnen op de avond zeker 
beantwoord worden, omdat we ze inpassen in het programma): 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………. 

mailto:secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
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Wandelen met de Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
Onze wandeling van donderdag 26 september vertrekt van de Baraque 
Michel, met zijn 675 m boven de zeespiegel de op één na hoogste top 
van België. Deze plek heeft zijn naam te danken aan Michel Schmitz, 
een Rijnlandse vluchteling, die rond 1865 een hut (Bracht op zijn Duits) 
in het braakliggende gebied bouwde. Later ontstond uit die hut de eerste 
veenherberg, nu uitgegroeid tot een florissant café-restaurant, waar we 
welkom zijn na de tocht om bij een Belgisch pintje de dag door te 
nemen.We wandelen de venen in en het eerste wat opvalt is, het Priors-
kruis. Een kruis uit 1605 van massief eiken, met onder een bronzen 
luifeltje een uit hout gesneden Christus van een onbekende kunstenaar. 
Let ook eens op de zeskantige grenspalen met de letters B en P die in 
1839 zijn geplaatst langs de grens die sinds 1830 België en Pruisen 
scheiden.Wat verderop ligt links het veengebied Les Portales en rechts 
Les Wéz Portales, wat wil zeggen: turfgrachten. Op deze plek werd 
tientallen jaren lang turf gestoken. Midden in het veengebied staan drie 
grenspalen dicht bij elkaar: een zeshoekig exemplaar uit 1880, een 
tweede van leisteen uit 1815 met de letters B (Bütgenbach) KN 
(Koninkrijk der Nederlanden) en W (Weismes), de derde paal dateert uit 
1756 met de inschriften LUX (Luxemburg) en LIMB (Limburg), twee 
prinsdommen die aan elkaar grensden. Als we al deze grenzen 
gepasseerd zijn, wandelen we langs de Hill. Het pad zit hier vaak vol 
met spekgladde wortels en loopt een eind door een oeroude puinstroom 
die honderden kwartsietblokken mee sleepte, hier is het wat klimmen en 
klauteren.Er volgt een fotogeniek veengebied met berkenopslag: de 
Grand Bongard. Vervolgens lopen we over drassige veenpollen op zoek 
naar een doorwaadbare plaats in de Hill. Daarna beklimmen we de 
Hertogenheuvel, een merkwaardig natuurfenomeen. Het bestaat uit 
roodbruin graniet dat je volgens geologen nergens anders aantref in de 
venen.  Wie wil, kan nu doorlopen naar Eupen, maar wij draaien terug 
en nemen een brede, stijgende weg naar de Ruisseau du Bonheur, de 
rivier van het kleine geluk. Vervolgens gaan we langs en door de Geitz 
busch naar de Noir Flohay om weer bij de Hill uit te komen en om 
vandaar terug naar de Baraque Michel te wandelen. 
Het is een paar km verder rijden, maar dan wandel je wel door een 
gebied dat wij in Nederland niet kennen. Het is echt een heel speciale 
tocht. Voor Immer weer wordt deze tocht gehouden op zondag  
22 september. De Stappers maken deze wandeling op donderdag             
26 september. Welkom op deze Ardennen tocht. 
Voor info:   loetvanbeers@upcmail.nl  en 0493-692119. 
                  jo.jurgens@kpnmail.nl en 06-48360783. 
 

mailto:loetvanbeers@upcmail.nl
mailto:jo.jurgens@kpnmail.nl
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Fietsen met De Trappers 
 

Op de woensdagen 11 september en 9 
oktober stappen De Trappers weer op hun 
fiets voor een tocht van 30 km.  
Ze vertrekken om 13.30 uur bij De Beiaard.  
De 50 km-groep vertrekt op woensdag 25 
september om 10.00 uur vanaf De Beiaard.  
 
Werkgroep Fietsen. 

Een Trapper vertelt 
 

Deze woensdag 14 augustus is het prachtig weer om te fietsen. Dit is de 
laatste tijd wel eens anders geweest: te heet of teveel regen. Daarom 
zijn een paar fietstochtjes niet door gegaan, maar vandaag kunnen we 
gelukkig gaan fietsen. 
Er staat  wel een beetje wind, maar we hopen dat die straks gedraaid is, 
zodat we de wind weer in de rug hebben als we terug rijden. In twee 
groepen, want we zijn met 32 fietsers, rijden we richting Ommel. In Om-
mel rijden we langs de camping  naar het oude tramstation. Hier buigen 
we af richting Vlierden. Via de mooie weg door de Bikkels komen we bij 
de spoorwegovergang. We maken een kleine pauze, vooral om te con-
troleren of Louis het tempo bij kan houden. Louis mag voor deze ene 
keer in het midden fietsen  en niet voorop. 
De route is door Jo en ondergetekende uitgestippeld en wij mogen dus 
voorop rijden. Na de korte onderbreking rijden we door richting de pa-
lingkwekerij in de Rijpelberg. Hier genieten we van een heerlijke kop kof-
fie en natuurlijk een broodje paling. We zitten lekker op het terras, want 
het duurt natuurlijk eventjes voor al die broodjes gesmeerd zijn. Intussen 
kunnen we ook een beetje kletsen en uitrusten. 
We vervolgen de weg en maken een rondrit door de Rijpelberg. Na even 
gewacht te hebben bij de oversteek van de drukke Deurneseweg komen 
we bij het station Brouwhuis en het winkelcentrum. Door het prachtig 
park en via de brug over de vijver rijden we richting Zaal Vissers. Na een 
paar honderd meter draait de eerste groep rechts af om via een mooi 
pad langs het voetbalveld te rijden. De tweede groep heeft dit niet in de 
gaten en fietst rechtdoor. Maar we vinden elkaar weer bij het tunneltje en 
fietsen uiteindelijk gezamenlijk naar Asten via de Diesdonck, Reeweg en 
Ommelseweg waar we rond 16.00 uur weer aankomen bij de Beiaard. 
 
Peter Verweijen. 



20 

 

Blij(f) Actief Ommel    
 

We hebben de zomer weer achter de rug en 
de r zit weer in de maand. Toch rekenen we 
nog wel op een mooie septembermaand en 
ook in oktober worden we nog vaak verwend 
met mooie herfstdagen. Deze zomer had 
alles, van bloedheet tot storm en alles 
daartussen. 
Tijdens de hittegolf hebben we één keer het koersballen niet laten 
doorgaan. Het leek niet verantwoord om tijdens de code oranje de 
deelnemers naar De Kluis te laten komen. Op zulke dagen kun je maar 
beter in huis blijven en je niet inspannen. Al met al was het toch een 
mooie zomer. En als iedereen op vakantie is, is het toch fijn om een 
gezellige dag te hebben bij Blij(f) Actief om samen te zijn met andere 
mensen of om te koersballen. 
Wie zin heeft, kan altijd aansluiten als deelnemer, voor een gezellig kopje 
koffie, of als vrijwilliger. De deur staat altijd voor u open. Wilt u meer 
weten, dan kunt u contact opnemen met Tonnie de Boer (0493-693721)  
of loop eens binnen bij Dagactiviteiten Blij(f) Actief in De Kluis in Ommel. 
 
Annelies Dittner. 

Lunch voor 80-plussers met Pro et Contra. 
 
Op vrijdag 4 oktober.is het Nationale Ouderendag. Net als vorig jaar 
biedt het bestuur van Seniorenvereniging Asten en Ommel al onze 80-
plussers een lunch aan. In de Luidklok van augustus heeft al een 
vooraankondiging gestaan.  
In deze Luidklok kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden voor deze 
lunch en gezellige middag. Voor de organisatie is het makkelijk wanneer 
u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt, uiterlijk vóór 21 september. 
Wij hopen dan ook zo veel mogelijk 80-plussers (en eventueel ook hun 
jongere partner) op deze vrijdag 4 oktober te mogen verwelkomen. 

+ 



21 

 

Wat kunt u verwachten? 
Wat:      Een lunch voor onze 80-plussers  
      met een optreden van Pro et Contra. 
Datum:     vrijdag 4 oktober. 
Tijdstip:    Aanvang 13.00 en duurt tot 16.30 uur. 
Voor wie:  Leden van Seniorenvereniging Asten en Ommel  
      geboren in 1939 of  eerder.  
      Partners jonger dan 80 jaar zijn ook welkom.                   
Waar:       In de grote zaal van de Beiaard. 
Kosten:     Eigen bijdrage is voor leden € 5,00.  
      Is uw partner géén lid van onze Vereniging,                        
      dan is de  bijdrage € 15,00.  
      U kunt uw bijdrage betalen op 4 oktober bij de entree. 

  
Aanmelding: per e-mail:      
janvandenoever@outlook.com of maudcuppens@kpnmail.nl  
       
Of met onderstaande aanmeldstrook, die u kunt inleveren in de 
brievenbus van de KBO in de Beiaard. 
Telefonisch aanmelden kan ook:  
Jan v.d. Oever, 06-10792887 of Maud Cuppens, 0493- 691327. 
 
 

Aanmeldstrook  lunchbijeenkomst voor 80 plussers op 4 oktober 
 
(Graag zo snel mogelijk aanmelden, in ieder geval vóór  21 september) 
 
Naam:
…………………………………………………………………………………… 
 
Adres:
…………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:
………………………………………………………………………………… 
E- mail: 
…………………………………………………………………………………… 
 
Aantal personen:………………………… 

mailto:janvandenoever@outlook.com
mailto:maudcuppens@kpnmail.nl


22 

 

Activiteiten Hof van Bluyssen       
 
In het Hof van Bluyssen aan de Wilhelminastraat vinden diverse 
activiteiten plaats die ook toegankelijk zijn voor niet-bewoners. U kunt 
daar dus vrijuit binnenlopen, ook al woont u heel ergens anders. Bij de 
activiteiten achter in deze Luidklok vindt u een overzicht van de diverse 
activiteiten. 
 

Voor meer informatie: Mariska Slegers,  
coördinator Welzijn Hof van Bluyssen. 
E-mail Mariska Slegers: m.slegers@amaliazorg.nl  tel: 0493-328444. 

Activiteiten woonzorgcentrum De Lisse 
 

In De Lisse vinden wekelijks diverse activiteiten plaats. Ook niet-
bewoners kunnen deelnemen aan deze activiteiten. Bij de activiteiten 
achter in deze Luidklok vindt u een overzicht van de diverse activiteiten. 
 

Voor informatie: Marlies Meeuwis, begeleider welzijn Savant De Lisse.  
E-mail: marlies.meeuwis@savant-zorg.nl. 

Middag van bemoediging 
 
Reeds 33 jaar wordt er in de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van 
Ommel een speciale middag voor zieken en ouderen georganiseerd. 
Vanaf dit jaar zijn er echter twee veranderingen: de naam Ziekenmiddag 
is veranderd in Middag van bemoediging en deze middag vindt niet 
meer plaats op de tweede dinsdag van september, maar op de tweede 
dinsdag in de Mariamaand oktober.De middag is niet alleen bedoeld 
voor hen die ziek zijn, maar ook voor hen die op zoek zijn naar bemoe-
diging in hun leven, ongeacht leeftijd of levenssituatie. Iedereen is van 
harte welkom.  

mailto:m.slegers@amaliazorg.nl
mailto:marlies.meeuwis@savant-zorg.nl
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De Middag van bemoediging zal dit jaar op dinsdag 8 oktober 2019 van 
14.00 uur tot 16.00 uur plaatsvinden.  
Op deze middag zijn voldoende helpers en verpleegkundigen present. 
Extra voorzieningen, zoals kussens, een rolstoel en dergelijkemoet u zelf 
meebrengen. Wij willen u verzoeken om op tijd aanwezig te zijn in de 
kerk, zodat wij ook daadwerkelijk om 14.00 uur kunnen beginnen met de 
eucharistieviering. Dit om er voor te zorgen dat iedereen om 16.00 uur 
weer tijdig kan worden opgehaald. 
Neem voor opgave en informatie  zo spoedig mogelijk en uiterlijk tot 7 
oktober contact op met Pieternel van Horssen, De Loo 4, 5724 AS 
Ommel, tel. 06-22945829, e-mail p.vanhorssen@outlook.com  
Wij hopen dat alle deelnemers na afloop met voldoening en gesterkt 
door de voorspraak van Maria kunnen terugzien op een mooie middag. 
 

Namens de werkgroep Middag van bemoediging,  
Kapelaan Harold van Overbeek en Pieternel van Horssen, voorzitter. 
 
P.S.Wijzigingen in uw post- en/of mailadres: gaarne doorgeven aan 
Pieternel van Horssen. 
 
Middag van bemoediging in de kerk van Ommel  
(Voorheen Ziekenmiddag)  
dinsdag 8 oktober. 
 
Thema: “Maria, wij zijn u dankbaar voor 75 jaar vrijheid.” 
 

14.00 uur: Heilige Mis                                                                       
Tijdens de Heilige Mis zal de Regionale Ziekenkaars worden gezegend 
en ontstoken. Deze kaars kan gedurende het jaar op verzoek worden 
ontstoken. Hiervoor kunt u contact opnemen met kapelaan van 
Overbeek tel. 0493-691415. Wanneer u het antwoordapparaat krijgt, 
spreek duidelijk in dat u de ziekenkaars wilt laten branden en óók op 
welke dag.  
 

15.00 uur:  Koffie met speculaas 
 

15.30 uur:  Plechtig Lof 
 

16.00 uur:        Einde van de middag 
 

 
 
 
 

mailto:p.vanhorssen@outlook.com
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Onis Maaltijdservice 
 

We blijven tegenwoordig steeds langer thuis wonen. 
Maar wat te doen als niet alles meer zo vlot of 
vanzelfsprekend gaat? Onis Ouderenwerk biedt een 
aantal diensten aan, waaronder de Maaltijdservice. 
Iedere dag een verantwoorde maaltijd op tafel zetten, 
is soms (tijdelijk) niet mogelijk. Heeft u er wel eens aan gedacht om 
het af te wisselen met een maaltijdservice? Dit zijn verse maaltijden van 
Vers Aan Tafel die direct na bereiding worden ingevroren. De maaltijden 
worden éénmaal per week op een vaste dag bij u thuisbezorgd. Deze 
maaltijdservice kan een oplossing zijn na een ziekenhuisopname, een 
vakantieperiode van uw mantelzorger, als u slechter ter been wordt of als 
uw partner is overleden. 
Ook mensen die een dieet volgen, kunnen bij de maaltijdservice terecht. 
Bent u een kleine eter, dan zijn er speciale kleinere porties te bestellen. 
Per keer bestelt u minimaal 6 maaltijden. U heeft geen wekelijkse 
bestelverplichting, u bepaalt namelijk zelf hoe vaak en wanneer u bestelt.  
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: 
  
Carien Meeuws 0493-441236 of Lindy Smits 0493-441244. 

Mantelzorgers ontmoeten elkaar 
 

In het voorjaar is in De Ruchte in Someren een zelfhulpgroep voor man-
telzorgers van mensen met dementie gestart. Bedoeld voor mensen uit 
Asten en Someren. De ervaringen van de deelnemers zijn positief: ‘Fijn 
om tips en ervaringen uit te wisselen’, ‘deed me goed dat ik een luiste-
rend oor had voor mijn verhaal’, ‘ik wist niet wat een volgende stap, zoals 
opname in een verpleeghuis allemaal betekent, nu kan ik me hierop beter 
voorbereiden’, ‘het blijft binnen de groep, dat is fijn.’   
 

Uitwisselen en hart luchten. 
Wilt u met anderen die voor iemand zorgen die dementie heeft een kopje 
koffie drinken? Ervaringen en tips uitwisselen? Of gewoon even uw hart 
luchten? Dan is deze zelfhulpgroep iets voor u. Elke bijeenkomst wordt er 
aan de hand van een thema met elkaar gesproken. Bij meerdere aanmel-
dingen wordt er een tweede groep gestart op een ander dagdeel.  
 

Informatie en aanmelden. 
De bijeenkomsten zijn gratis. Voor aanmeldingen en informatie neemt u 
contact op met Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant, tel. 040-
2118328, e-mail: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl of met het Onis steun-
punt mantelzorg, tel. 441246. 
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Een presentje voor een mantelzorger 
 

Verras een (jonge) mantelzorger in Asten of 
Someren met een gratis presentje op de Dag van 
de Mantelzorg.  
Leef je met iemand samen die langdurig ziek is? Geef je, onbetaald, 
extra zorg, aandacht en ondersteuning aan een kind of een ouder, of 
is er een vriend of buur voor wie je hulp onmisbaar is? Dan noemen 
we dat mantelzorg. Je kiest er niet voor, het overkomt je. 
Op 10 november is de Landelijke Dag van de Mantelzorg.                        
De werkgroep mantelzorg, bestaande uit mantelzorgers of 
vertegenwoordigers van organisaties waar mantelzorgers actief zijn, geeft 
in Asten en Someren aandacht aan deze dag door op zaterdag 9 
november mantelzorgers te verrassen met een presentje. Dit wordt bij 
hem of haar thuis bezorgd. Ken je een mantelzorger waarvan je vindt dat 
hij/zij als waardering een presentje verdient? 
Elke vorm van het geven van mantelzorg wordt gewaardeerd, hoe groot 
of klein ook: een man die 24 uur per dag zorgt voor zijn hulpbehoevende 
vrouw, maar ook de broer die iedere week met zijn zorgbehoevende zusje 
gaat wandelen. Meldt haar/hem aan voor een leuke attentie! Denk naast 
een volwassene, ook aan een jongere! 
Aanmelden kan tot en met 27 oktober 2019 bij Onis Steunpunt 
Mantelzorg. 
 

t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl, 0493-441246. 
m.lenders@oniswelzijn.nl 0493-441253. 

mailto:t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl
mailto:m.lenders@oniswelzijn.nl
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Workshop bloemschikken 
 

De tweede geplande workshop bloemschikken wordt op woensdagmid-
dag 9 oktober van 13:30-16:00 uur gehouden in atelier Sfeermomenten 
aan de Wolfsberg 65 in Asten. De kosten bedragen € 27,50 en er moe-
ten zich minimaal tien deelnemers aanmelden. 
Corine Swinkels biedt deze workshop aan in haar eigen atelier en zorgt 
voor de inkoop van de bloemen. Bij de bijeenkomst is inbegrepen een 
kop koffie/ thee met iets lekkers én u gaat naar huis met een mooi 
bloemstuk door uzelf gemaakt (met de nodige hulp en aanwijzingen na-
tuurlijk). 
Als u aan deze activiteit zou willen deelnemen, dan kunt u zich hiervoor 
t/m 20 september aanmelden op het volgende e-mailadres: 
 

sfeermomenten@gmail.com onder vermelding van najaarscreatie senio-
renvereniging. Telefonisch aanmelden kan op 06-46456243. 

mailto:sfeermomenten@gmail.com
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Activiteiten vanaf 9 september t/m 18 oktober 

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Spellenmiddag Ma. 9 september – in de huiskamer van  
De Beiaard van 13.30 uur tot 16.00 uur 

Fietsen met  
De Trappers – 30 km 

Wo. 11 september om 13.30 uur  
bij De Beiaard 

Verkoop kaartjes na-
jaarsreis 

Di. 17 september van 10.00 tot 11.30 uur in 
De Beiaard 

Scootmobielcursusdag Wo. 18 september  v.m. ochtendprogramma 
(theorie) om 10.30 uur 
n.m. middagprogramma vertrek om 13.30 uur 
vanaf de Sporthal a/d Lienderweg 

Fietsen met  
De Trappers – 50 km 

Wo. 25 september om 10.00 uur bij  
De Beiaard 

Workshop ‘Ons veilig 
thuis’ 

Wo. 25 sept. - van 13.30 uur tot 16.00 uur 
in De Beiaard 

Wandelen  
met De Stappers 

Do. 26 september –  
verzamelen om 8.00 uur bij De Beiaard 

Najaarsreis Di. 1 oktober – vertrek    
* Ommel – 7.20 uur       * De Schop – 7.30 uur 
* De Klepel – 7.45 uur 

Nationale Ouderendag Vrij. 4 oktober van 13.00 uur tot 16.30 uur 

Fietsen met  
De Trappers – 30 km 

Wo. 9 oktober om 13.30 uur bij De Beiaard 

Workshop  
bloemschikken 

Wo. 9 oktober van 13.30 uur tot 16.00 uur in 
Atelier Sfeermomenten, Wolfsberg 65 

Spellenmiddag Ma. 14 oktober – in de huiskamer van  
De Beiaard van 13.30 uur tot 16.00 uur 

Scootmobieltocht Wo. 16 oktober vertrek om 13.30 uur  
vanaf de Sporthal a/d Lienderweg 

Ontmoetingspunt  
Seniorenvereniging 

Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00  
in Café van Hoek 
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Kijk voor KBO-activiteiten, nieuws en achtergrondinformatie, foto’s 
van eerdere activiteiten en de complete Luidklok ook eens op  

www.kbo-astenommel  

Wekelijkse activiteiten in De Beiaard 

Buurtkamer Elke maandag van 9.30 uur tot 11.45 uur  

Koersbal Elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur  
in de grote zaal. 

Alzheimer Café  
Peelland 

Elke 1e dinsdag van de maand.  
Zaal open vanaf 19.00 uur.  

Ouderenvereniging  
Nooitgedacht (biljarten) 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur 

Ouderenbridge Elke dinsdag. Aanvang 13.15 uur.  
Inschrijven vanaf 12.45 uur 

Dansgroep  
Jong van Hart 

Elke woensdagavond  
van 19.30 uur tot 22.00 uur 

Rikconcours Elke vrijdag. Aanvang 13.30 uur.  
Inschrijven vanaf 13.15 u. Niet op 4 okt.! 

Blijf Actie(f) Ommel 

Elke vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur Koersbal. 
Elke woensdag om 12.00 uur gezamenlijke maaltijd. 
Elke woensdag van 9.30 u tot 11.30 u Crea  o.l.v.van Betsie Jansen. 
1e en 3e week van de maand – Groep 1 
2e en 4e week van de maand – Groep 2 
Dit is bekend bij de deelnemers 
De crea stopt in mei en gaat in september weer beginnen 
Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur 

Sjoelen en kaarten Wo. 11 september 

Meer bewegen voor ouderen en kaarten Wo. 18 september 

Quizvragen en kaarten Wo. 25 september 

Oud Hollandse spellen en kaarten Wo. 2 oktober 

Vragenderwijs en kaarten Wo. 9 oktober 

Bakactiviteit en kaarten Wo. 16 oktober 

Koersbal Elke vrijdag  
van 13.30 tot 16.30 uur 
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Activiteiten Restaurant Hof van Bluyssen (vrije toegang) 

Breiclub Elke maandag van 14.00 tot 16.00 
u. met leden van ZijActief, Asten 

Kaartmiddag Elke maandag en donderdag vanaf 
14.30 uur 

Di-fiets                                              
Op de 1e etage staat een Di-
fiets. Al fietsend maakt u een 
tour door Asten of omgeving 

Elke dag vanaf 9.30 uur 
Meer informatie bij de receptie of 
bij het restaurant 

Biljarten – In de hal staat een 
biljart. Beschikbaar als de be-
woners van Hof van Bluyssen 
er geen gebruik van maken. 

Elke dag vanaf 9.30 uur 
Meer informatie bij de receptie of 
restaurant 

Activiteiten in De Lisse 

Handwerken (Rode Kruis) Maandag van 14.00 tot 16.00 uur 

Wellness  (1x per 2 weken) Maandag van 14.30 tot 16.00 uur 

Gym (Deken van Pelthof) Dinsdag van 9.00 tot 9.45 uur 

Sjoelen en Rummicub Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 

Wandelen (mei t/m september) Dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur 

Kaarten Dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur 

Gym (De Lisse) Woensdag van 10.30 tot 11.15 uur 

Geheugentraining Vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 uur 

Crea Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur 

Kienen AGV (1x per 2 weken) Donderdag van 14.15 tot 16.30 uur 

Bioscoop (1x per maand) Donderdag van 19.00 tot 21.00 uur 

Gym (De Lisse) Vrijdag van 10.30 tot 11.15 uur 

Geheugentraining Vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur 

Koersballen Vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur 

Optredens “Muziekpaleis” 1x per maand 

Kopij voor het volgende nummer kan worden 
ingeleverd tot maandag 21 oktober. 
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Colofon 
Bestuur: 
Voorzitter:                       Maud Cuppens             tel. 691327 
                                       maudcuppens@kpnmail.nl 
Secretariaat:  Guus Zeebregts.     tel. 692629 
   Henk van Kessel    tel. 697364   
   secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com                                                                                         
Penningmeester: Frans van Seccelen   tel. 693584                                
Leden:    Anna Lammers    tel. 692866                                    
   Annelies Dittner    tel. 842754                            
   Jan van den Oever   tel. 06-10792887   

Cliëntondersteuners:     Jan Bosch      tel. 692533 
                                      Ad van Grootel                    tel. 693365. 
                                 Koene Scheepstra    tel. 06-24300377  

Ledenadministratie: Rina Slaats    tel. 06-25350565
   rinaslaats@gmail.com                                                                 

Klussendienst:      Jan van Oorschot   tel. 692576      

Belastinghulp:   Iedere eerste vrijdag van de maand                                                      
   van 9.00 tot 11.00 uur                                                                                         
   (Alleen na afspraak. Bel hiervoor tel. 671234   
               ‘s ochtends of ‘s middags op maandag t/m donderdag)
Sociaal Team Asten:                                                                                                          
   Loket: maandag, dinsdag en donderdag 9.00 u. – 12.00 u. 
   De Beiaard - Pastoor de Kleijnhof 21 Asten                     
   Telefonisch: maandag tot en met vrijdag                                  
   van 9.00 tot 17.00 uur (0493) 671234                                                           
   Website : www.sociaalteam-asten.nl                                             
   MaiL: sociaalteam@asten.nl.                                               

Rekeningnr. KBO Asten/Ommel: NL21RABO0103630597 Rabo Asten 

Website KBO:  www.kbo-astenommel.nl 

 

De Luidklok:                                                                                                                        
Eindredactie: Marie Louise Klomp    tel. 695721  
 marie-louise.klomp@planet.nl            
Redactielid: Mieke Martin    tel. 692203          
Redactieadres: Lies Berkers,Molenplein 5   
 5721XJ  Asten                                          
E-mail: deluidklokkbo@hetnet.nl  tel. 691984          
Lay-out: Frits Sannen    tel. 693028 

http://www.sociaalteam-asten.nl/
mailto:deluidklokkbo@hetnet.nl
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