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Boormachine 
 

Met het constante gejank van een boormachine op 
de achtergrond, probeer ik me te concentreren op de 
stukjes voor de Luidklok. Dat valt niet echt mee, want 
het irritante geluid heeft zich inmiddels dwars door 
mijn botten een weg gebaand naar mijn hersenen. 
Me verzetten heeft echt geen zin, want dit kan nog dagen gaan duren. 
Vlak bij mij in de buurt zijn ze een groot gebouw aan het renoveren. Het 
is inmiddels helemaal in de steigers gezet. Kozijnen worden vervangen 
en muren en daken worden schoongespoten. Vandaag hebben ze 
besloten om alle voegen tussen de stenen weg te halen en dat zijn er 
veel. Heel veel. Dat doen ze gelukkig met een soort van boormachine of 
klophamer en dat geluid dringt echt overal doorheen. Waar ik ook ga 
zitten, overal klinkt het even hard. Er is geen ontkomen aan. Gewoon 
doorzetten, is dus de boodschap. En dat is gelukt, want op de mat ligt 
weer een mooi exemplaar van de Luidklok te schitteren. Met genoeg 
verhalen, activiteiten, terugblikken en suggesties. 
Veel leesplezier. 
 
Marie-Louise. 

Beste mensen 
 

Het is half maart en het zonnetje schijnt. En achter het vensterglas is het 
al behoorlijk warm. 
In februari hadden we al een paar van die zonnige, en voor de tijd van 
het jaar, warme dagen. De terrassen zaten dan ook vol mensen die 
genoten van het mooie weer. 
Je zou bijna denken dat het zo hoort. Een bijna zomerse lente die begint 
in februari. Maar wij hadden buiten het klimaat gerekend. Maart roert zijn 
staart en dat was goed te merken. De afgelopen week werd dat ons op 
niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt met regen, wind en zelfs 
hagelbuien. We waren al blij als het even droog was. Het is dan ook nog 
vroeg in het voorjaar en de winter laat zich niet zo maar verjagen. In 
deze overgangsperiode mogen we van het weer van alles verwachten. 
Mooie en minder mooie dagen, we zullen het er mee moeten doen. En 
natuurlijk wens ik u meer zonnige dagen, dan regen toe. Maar wat ik u 
het meeste toewens, is echte aandacht voor elkaar. 
 

Maud. 
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80 + 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid 
 

We zitten nu midden in maart te wachten op nieuwe records 
in de weersvoorspellingen, maar we blijven kleumerig 
wachten op beter weer. Verontwaardigd, want in onze 
moderne maatschappij denken we gewoon recht te hebben 
op lenteweer. Daarvoor hebben we toch ook de algoritmen 
van het KNMI. 
Toch zullen we ons moeten overgeven aan de wisselwerking van de 
seizoenen, het is de ritmiek van het leven. Ook als je ouder wordt, blijf je 
deze golfslag voelen. Je bent ver in de tachtig, maar als je de krokussen 
slaperig uit de grond ziet komen en getuige bent van de blijde galop van 
de koeien, als ze pas in de wei dartelen als bokkige prairiepaarden, 
dan… Dan krijg je de behoefte om ondanks je zware benen er maar 
weer een jaar tegenaan te gaan. Je bent de winter doorgekomen met 
anderhalf griepje, dankzij je wollen sokken en een goede laag 
Jaegerondergoed. Veilig in je luie stoel, vanwege het slechte weer 
buiten. Af en toe gezellig, maar het was pas op de plaats. 
Maar allez, het voorjaar staat ons van alles te beloven. Onzen hof die 
verwend wil worden, de feestdagen met Pasen, de dorpsactiviteiten, de 
reisjes in de vakantie, de fietstochten die overal georganiseerd worden. 
En dat allemaal in een stralende zon, dat hoort zo. We hebben als 
tachtigplussers de cirkelgang van de seizoenen al zo vaak meegemaakt. 
Het jaar rond en dan hoopten we steeds het volgend jaar een stapje 
verder gekomen te zijn. Een klas hoger op 
school, een loontje hoger bij je baas, 
vooruitgegaan in je vaardigheden, zonder 
pech de weg omhoog. 
Wie de tachtig gepasseerd is, is al lang blij 
dat hij of zij nog in de race van het leven zit, al 
wordt het peloton van Anhauers wel steeds 
groter. Maar de opgaande lijn is weg, de 
kunst is nu van de groei in de natuur te 
genieten. Ook al weet je, dat je eigen groei 
daarbij achter blijft. Zodat je je op andere 
mensen moet richten: je kleinkinderen, je 
dorp, je omgeving, je leeftijdgenoten van de 
KBO. Wie de ouderdom echt aanvaardt, kan 
dat ook. 
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Allemaal mooi gezegd, maar vaak komt het er niet van, de drempel ligt 
vaak te hoog. Maar met een beetje goede wil kun je een 
weekprogramma opstellen, waarmee je jezelf op de been kunt houden, 
zelfs al zijn die benen niet meer zo sterk. Je kunt kleine tochten maken 
met de KBO of het IVN, lezen in grootletterboeken, naar een lezing gaan 
met een nieuwe batterij in je hoorapparaat, reizen met ondersteuning of 
computeren vanuit een goede uitleg, wandelen met een wegwijzer, je 
wordt niet in de steek gelaten. Zeg nooit te snel tegen jezelf dat iets niets 
is voor mensen “zoals ik”, want dan ken je jezelf niet. Ik heb, na een paar 
jaar afhankelijkheid, ervaren hoe goed de wereld het met ons voor heeft 
en wil dat graag uitdragen. En tegen de lente zeg ik: 
‘Kom lieve lente, wacht niet te lang.’ 
 

Gerard ten Thije. 

Leef! 
 

Het bericht sloeg in als een bom. Een goede vriend 
van ons, plotseling overleden. We hadden nog 
grapjes gemaakt via Facebook en Whatsapp. 
Hadden elkaar nog gebeld. Hij was een tijdje geleden nog bij ons op de 
koffie geweest. Pas 68 jaar, een levensgenieter van heb ik jou daar, 
ondanks het feit dat zijn gezondheid dat niet altijd toeliet. Ik kon het niet 
geloven, maar ik moest wel. 
Diezelfde avond nog stond ik in zijn woonkamer en nam ik definitief 
afscheid van hem, samen met heel veel andere mensen. Hij was iemand 
die echt naar je luisterde, met je meeleefde en je met raad en daad 
terzijde stond. Je kon met hem lachen en met hem huilen. Hij was een 
Bourgondiër, hield van zijn kinderen, kleinkinderen, van reizen, maar 
vooral van het leven. 
Het crematorium puilde uit, tijdens de afscheidsdienst. Zoveel mensen 
waar hij zoveel voor had betekend. Wat zou hij genoten hebben van al 
die aandacht, maar vooral van al die mensen om hem heen. Hij was dan 
ook een echt mensenmens. 
Zijn gedachtenisprentje hangt nu bij ons op het prikbord. Met twinkelende 
pretogen lijkt hij me te volgen als ik door de kamer loop. Hoe vaak ik ook 
naar hem kijk, ik kan het nog steeds niet geloven dat hij er niet meer is. 
Nooit meer zijn spontane omhelzing, nooit meer die lieve kus op mijn 
wang… 
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Zijn dood bevestigt maar weer eens dat we moeten genieten van het 
leven. Elke dag weer. Van kleine dingen, zoals een zonnestraaltje in 
de winter, een dauwdruppeltje op een blad. Van elkaar, van een 
spontane groet, van een gezellig gesprek, van alles en iedereen om 
ons heen. Om maar met André Hazes junior te spreken: ‘Leef, alsof 
het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof 
het nooit echt af is. En leef, pak alles wat je kan!’ 
 

Marie-Louise. 

In gesprek met 85-plussers 
 

Aanleiding. 
De GGD onderzoekt periodiek de gezondheid van de ouderen van Asten. 
Het betreft een groot uitgezette enquête, met een respons van bijna 50%. 
Dankzij de gezondheidszorg en onze eigen inspanningen leven we steeds 
langer, waarvan ook meer jaren in goede gezondheid. Bij 85-plussers eist 
de leeftijd echter echt haar tol.  Hier lijkt alles samen te komen. Twee van 
de drie ouderen in deze doelgroep zijn alleenwonend en zijn beperkt tot 
ernstig beperkt in activiteiten. En dit heeft zijn weerslag op het 
welbevinden. De sociale contacten nemen af en de eenzaamheid neemt 
toe. Ook andere studies geven aan dat van de 85-plussers twee van de 
drie mensen eenzaam tot ernstig eenzaam zijn. Reden om eens achter de 
cijfers te gaan kijken. 
De beste manier om hier inzicht in te krijgen, is door met mensen zelf in 
gesprek te gaan. Als doelgroep is gekozen voor de 85-plusleden van 
seniorenvereniging Asten en Ommel, die op de Deken van Pelthof wonen. 
In augustus en september 2018 heb ik (Gemma), samen met Fons 
Hasselman, cliëntondersteuner KBO Kring Someren, dertig gesprekken 
gevoerd. Daarnaast zijn ook pastoor Scheepers, de bewonerscommissie 
en medewerkers van de Lisse geïnterviewd. 
 
Conclusies interviews. 
Doelstelling van de interviews was inzicht krijgen in wat nodig is om op 
hoge leeftijd zelfstandig te kunnen wonen en participeren (eenzaamheid 
voorkomen). 
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Wat betreft het wonen en de woonomgeving willen wij speciaal aandacht 
vragen voor: 
*  Toegankelijkheid van alle woningen met hulpmiddelen, ook van 
douche, wc en balkon. 85% van de ondervraagden gebruikt immers een 
rollator of rolstoel. 
*  Mogelijkheid om ramen open te zetten, zonder daarvoor op een krukje   
te hoeven staan. 
*  Warmteregeling van woningen. 
*  Onderhoud gangen en trappenhuis. 
*  De afvalcontainer, zodat mensen zelfstandig hun huisvuil  
kunnen deponeren.   
 
Wat betreft veiligheid. 
*  Extern is een goed werkende intercom en camera’s bij de deurbel en 
hal zijn nodig.  
*  Alarmering. Zeker omdat het om alleenstaanden van hoge leeftijd gaat, 
is een goed alarmeringssysteem een voorwaarde. Het huidige systeem is 
duur, werkt niet buitenshuis en wordt weinig gebruikt. Volgens ons een 
groot aandachtspunt. 
 
Wat betreft de zorg. 
Alle bewoners ontvangen ongeveer dezelfde HO, uitgedrukt in uren. Het 
leveren van maatwerk is een aandachtspunt.  Zo is er geen vervanging 
tijdens vakantie en extra inzet in verband met grote beurten. De 
problemen van de zorgaanbieder komen zo op het bordje van de 
zorgvrager. Mensen die zelf de zorg regelen of met inzet van de 
kinderen, hebben gemiddeld de dubbele tijd per week HO. 
 
Welbevinden, bezigheden, contacten. 
45% van de bezochte mensen heeft behoefte aan meer contacten. De 
gescheiden financiering van wonen en zorg maakt dat de Lisse steeds 
minder in beeld is. Dat is jammer, want qua infrastructuur is dat een 
organisatie die voor de bewoners van de Deken van Pelthof echt wat kan 
betekenen. 
 
Algemeen. 
Het gesprek met de ouderen heeft veel opgeleverd aan informatie. Wij 
hebben veel levensmoed en zelfredzaamheid aangetroffen en ook heel 
veel inzet van mantelzorgers. Maar we hebben ook gezien dat de 
betrokken organisaties, als woningcorporatie en zorgaanbieders, als 
“eilandjes” werken, eerder gericht op hun eigen organisatie, dan op de  
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doelgroep. De cliënt centraal, daar schort het nog weleens aan. Onze 
seniorenvereniging moet hiermee echt aan de gang. In Someren-dorp 
worden inmiddels alle tachtigjarige leden van de Seniorenvereniging 
bezocht. Ook in Asten iets om over na te denken. De maatjesprojecten 
van ONIS kunnen wellicht ook bij de Seniorenvereniging Asten en 
Ommel worden opgepakt. 
 

Gemma Koomen,  
bestuurslid Seniorenvereniging Asten en Ommel,  
cliëntondersteuner KBO Kring Asten. 
 
PS. 
Wanneer u dit leest, ben ik verhuisd en ga ik voortaan als Nijmeegse 
door het leven. Vanaf deze plaats wil ik u hartelijk danken voor het mij 
geschonken vertrouwen. Ik hoop dat er in Asten gauw een opvolger voor 
mij wordt gevonden, zowel in het bestuur, als als cliëntondersteuner. Er 
is veel behoefte aan vrijwilligers. Het hoeft niet altijd veel tijd te kosten en 
het kan voor allerlei taken. Het geeft veel voldoening. Uit bovengenoemd 
onderzoek blijkt dat er bij ouderen veel behoefte is aan bezoek en aan 
aandacht voor elkaar. En voor het maken van beleid, het daadwerkelijk 
kunnen ondersteunen van onze ouderen, is het ook nodig dat we de 
stem van de oudere horen. 
Het ga u allen goed, 

Alzheimer Café Peelland 
 

Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand 
plaats in Dienstcentrum 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 7 mei is het volgende Alzheimer Café Peelland met als thema: 
Regelingen en mogelijkheden via de WMO. 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er voor mensen met 
dementie en voor hun mantelzorgers. Mensen met dementie willen vaak 
zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De WMO zorgt ervoor dat dit ook 
kan. Hiervoor is goede hulp en ondersteuning nodig. Gemeenten voeren 
de WMO uit en zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van deze 
ondersteuning. Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente 
aanwezig om het een en ander toe te lichten. 
 

John Bankers. 
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Onze overledenen 
Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag  
ons medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 

Mevr. M. van Gorp-Berkvens  De Lisse 
99 jaar  Overleden: 06-03-2019 
 

Mevr. D. Waals-Heldens  1e St. Jozefstraat 10 
82 jaar  Overleden: 12 maart 2019 
 

Dhr. R. Strik    De Lisse 
84 jaar  Overleden 11 maart 2019 
 

De heer R. Arts   1e Sint Jozefstraat 207 
84 jaar  Overleden: 17 maart 2019 
 

De heer H. Verdijsseldonck    
82 jaar  Overleden: 18 maart 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 of 
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. 

Seniorenvereniging-mededelingen 

Winkelen met korting bij De Midas. 
 

Wij brengen u in herinnering dat u op donderdag 16 mei in alle winkels 
van De Midas 10% korting krijgt op uw inkopen. Uiteraard niet op al 
afgeprijsde artikelen. Eveneens krijgt u geen korting op tablets en 
dergelijke in de winkel van Telecombinatie. Als u in aanmerking wilt 
komen voor korting, moet u wel uw KBO-pas tonen. Doe er uw voordeel 
mee. 
 

Het bestuur. 

mailto:secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
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Behoeftepeiling  
voor elektrische fiets- (E-fiets) of scootmobielcursus 
 

De gemeente Asten wil in samenwerking met seniorenvereniging Asten 
en Ommel, seniorenvereniging Heusden en mobiliteitsbureau 
VanSchijndelAdvies (VSA) uit Deurne in mei/juni 2019 een cursusdag 
elektrisch fietsen (E-fiets) verzorgen voor mensen met een eigen E-fiets 
of voor hen die er een willen aanschaffen. Ook voor mensen met een 
scootmobiel is er gelegenheid om zich in te schrijven voor eventuele 
deelname aan een cursusdag. 
Deze cursus is geheel gratis. 
Wij zullen eerst de behoefte moeten peilen om te bekijken of er 
voldoende mensen deel willen nemen. Afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen worden er keuzes gemaakt wat datum, locatie en aantal 
cursusdagen betreft. In totaal kunnen er 15 à 20 mensen op zo’n dag 
meedoen. VSA zal de inschrijvingen tot en met zondag 12 mei 2019 
verwerken en deze resultaten met de opdrachtgever (gemeente Asten) 
en seniorenverenigingen bespreken. Wij hopen op woensdag 15 mei 
2019 iedere inschrijver te kunnen berichten over de stand van zaken. 
Hopelijk kunnen we dan in mei/juni van start met alvast de eerste, gratis 
cursusdag.  
Wat gaan we doen op zo’n dag? 
Het ochtendprogramma duurt ongeveer van 09.30-12.30 uur. Iedereen 
wordt hartelijk welkom geheten en onder het genot van koffie en vlaai is 
er tijd om nader met elkaar kennis te maken. Ervaring leert dat er dan 
altijd direct allerlei fiets- en/of scootmobielverhalen worden verteld. 
Tijdens het ochtendprogramma zullen de heren Jan van Schijndel en/of 
Joost Bukkems een korte presentatie verzorgen. Er komt wat theorie aan 
bod en ook zullen ze wat praktische oefeningen en testen met u doen. 
Soms weten deelnemers ook nog niet goed hoe hun fiets of scootmobiel 
werkt. Wij willen iedere cursusdeelnemer meegeven dat ze kwetsbaar 
zijn in het verkeer. Oudere verkeersdeelnemers zijn zich vaak niet 
bewust van het risico of vinden het vervelend om beperkingen te 
bespreken. De openheid van deze doelgroep met eigen 
verkeerservaringen zal ook hier weer ogen openen. Door fysieke (kracht)
metingen en oefeningen worden beperkingen inzichtelijk gemaakt. Het 
gaat niet over goed en slecht, maar wel om het meedoen. Zo kunnen we 
van elkaar leren en leert u ook meer over uzelf. 
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Na een eenvoudige lunch volgt om 13.00 uur een kleine tocht van drie à 
vijf km. Tijdens deze tocht zal bij een aantal verkeerssituaties worden 
stilgestaan. Voor de meesten zullen dat geen onbekende plekken zijn, 
omdat ze hier wel vaker komen. Aan de deelnemers wordt gevraagd hoe 
zij tegen bepaalde situaties aankijken en hoe zij hier normaliter handelen 
met hun E-fiets of scootmobiel. Dat wordt door VSA op de buitenlocatie 
meteen besproken en toegelicht.  
Een belangrijk algemeen punt dat extra onder de aandacht wordt 
gebracht betreft het rijden in groepen. Dames en heren houd afstand, 
fiets niet boven je eigen kunnen en neem de tijd bij het oversteken. Het is 
zeker geen wedstrijd en we zullen samen gezellig eindigen. Na de 
fietstocht zullen we gezamenlijk kort evalueren en omstreeks 15.00 uur 
afsluiten. 
Ook blijkt altijd dat na zo’n leerzame en gezellige dag nog mensen even 
willen blijven napraten en eigen ervaringen van de dag willen delen. Dat 
vinden wij uiteraard geweldig, alleen zijn dan alle versnaperingen voor 
eigen kosten.  
Aanmelden (behoeftepeiling). 
Wilt u zich voor zo’n cursusdag aanmelden, dan kan dat via de website 
https://vanschijndeladvies.nl/fietsen/e-fietscursus tot zondag 12 mei 
2019. Wij hopen dan op woensdag 15 mei 2019 alle inschrijvers te 
berichten, nadat VSA alle resultaten met de gemeente Asten en de 
seniorenverenigingen heeft besproken. 
Mensen die géén computer hebben om zich in te schrijven, kunnen 
telefonisch contact opnemen met Henk van Kessel, secretaris 
seniorenvereniging Asten en Ommel, tel. 697364, zodat die even samen 
met u het formulier invult. 
 
Het bestuur. 

https://vanschijndeladvies.nl/fietsen/e-fietscursus
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Reminder: Lezing Over Noord-Korea:  
De verbeelde werkelijkheid 
 

Zoals u in de vorige Luidklok heeft kunnen lezen organiseren wij in 
samenwerking met Bibliotheek Helmond Peel op 17 april om 20.00 uur 
een lezing over Noord-Korea met als titel: “De verbeelde werkelijkheid”. 
De lezing wordt verzorgd door de heer Marc Roth, eigenaar van een 
reisorganisatie die onder meer reizen naar dit meest gesloten land van 
de wereld organiseert. Daarnaast heeft hij het land enkele malen zelf 
bezocht en heeft hij enige tijd geleden met twee gidsen en een chauffeur 
door een groot deel van het land getrokken. 
In zijn lezing gaat de heer Roth in op vragen als: wat waar is en wat is de 
waarheid als gesproken wordt over Noord-Korea?  Is de werkelijkheid die 
we daar te zien krijgen überhaupt wel waar? Wat is realiteit? En kunnen 
wij daar überhaupt een oordeel over vellen met de informatie die wij 
hebben?  
U kunt zich op de site van bibliotheek Helmond-Peel aanmelden voor 
deze lezing. Leden van Seniorenvereniging Asten en Ommel en 
Bibliotheekleden krijgen op vertoon van hun lidmaatschap €1,- korting op 
de toegangsprijs van € 6,- 
 
Datum:woensdag  17 april 2019 
Tijd:   20.00u - 21.30u 
Waar:   Bibliotheek Asten 
Toegangsprijs: € 6,- per persoon 
Aanmelding:  Via de site van bibliotheek Helmond-Peel: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl. Klik op de kop activiteiten en dan op de 
knop lezingen. U kunt zich ook opgeven bij de balie van de bibliotheek, 
iedere werkdag tussen 14.00 en 17.30 uur. 
 

Het bestuur. 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl
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Seniorenvereniging-activiteiten 

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  

Werkgroep Vieringen en Activiteiten.  
 

De Liederentafel 
Een verslagje van de Liederentafel van maandag 11 maart vindt u elders 
in dit blad. Wel kan ik u vertellen, wanneer de volgende, maar tevens ook 
laatste meezingmiddag zal zijn. Want dan gaan we richting de 
zomervakantie. 
Wat?  Liederentafel met zanggroep Toffel Vier. 
Wanneer? Maandag 6 mei. 
Waar?  In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Tijdstip:  Van 13.30 u tot 15.30 u met halverwege de middag een 
keelsmeer-pauze. Neem gewoon vrienden of vriendinnen mee op deze 
allerlaatste middag. Met een groot aantal zangliefhebbers belooft het 
weer een gezellige, muzikale happening te worden. 
 
Spellenmiddag. 
De spellenmiddag draait heel erg goed. Er staat er weer eentje op de rol. 
Komt u ook eens meedoen? 
Wat?   Spellenmiddag. 
Wanneer? maandag 8 april. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Tijdstip:           Van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur met korte koffiepauze. 
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Ontspanningsmiddag in de Lisse. 
Onze leden die in de Lisse en de aanleunwoningen van de Deken van 
Pelthof wonen, kunnen zich gaan verheugen op een fijne 
ontspanningsmiddag. Die wordt aangeboden door het bestuur van de 
Senioren Vereniging van Asten en Ommel. Dat gebeurt op woensdag   
15 mei tussen 9.30 en 10.30 uur. Onder het genot van een hapje en een 
drankje gaan ze genieten van een leuk en gezellig muzikaal optreden. 
Het programma begint om 14.30 uur, maar vanaf 14.00 uur kunt u al een 
plaatsje in de zaal van het restaurant bemachtigen. 
 
Kaartjes voor deze ontspanningsmiddag. 
We willen heel graag weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen voor 
deze ontspanningsmiddag. Daarom geven we gratis kaartjes weg. Die 
kaartjes kunt u op vertoon van uw pasje afhalen op dinsdag 7 mei tussen 
09.30 uur en 10.30 uur, bij twee dames van de werkgroep, in de hal van 
de Lisse. U komt toch zeker ook? 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen.  

Liederentafel 
 
Op maandag 11 maart was het alweer de tweede 
Liederentafel van 2019. Ongeveer dertig bezoekers 
hadden weer en wind getrotseerd om weer een 
zangmiddag met Toffel Vier mee te maken. 
Het was jammer, dat Theo van Brussel heeft moeten afhaken als 
accordeonist. Namens alle aanwezigen hartelijk dank voor je jarenlange 
inzet bij de zangmiddagen van Toffel Vier. Wij wensen je het beste voor 
de toekomst.  
Gelukkig heeft Toffel Vier een vervanger gevonden in de persoon van 
Harrie van Heugten, die de zangers begeleidde op zijn gitaar. Het was 
even wennen, maar na een paar nummers ging het van een leien dakje. 
Harrie, fijn dat je dit wilt doen.  
Op 6 mei is de volgende Liederentafel. Bijzonderheden kunt u lezen in 
het artikel over de Liederentafel bij de Vieringen en Activiteiten. Bent U 
er dan ook weer bij? 
 
Lies Berkers. 
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 Tochten met de scootmobiel 
 

Op woensdag 17 april wordt de eerste tocht van 2019 met de 
scootmobiel georganiseerd. De tochten worden elke derde woensdag 
van de maand gehouden met uitzondering van de maand juni. Dan is de 
tocht op donderdag 20 juni in verband met een andere activiteit van de 
AGV op woensdag.  
Voorwaarde voor deelname is wel dat u met een volle accu aan de start 
verschijnt. Houd er verder ook rekening mee dat uw accu 30 km. kan 
afleggen voordat hij leeg is. De tochten zijn meestal rond de 25 km. De 
snelheid is ca.13 km per uur. 
Wij vertrekken op om 13.30 uur vanaf Sporthal de Schop. Vrijwilligers die 
deze tochten willen begeleiden, zijn altijd welkom. 
     
Voor verdere inlichtingen: Cor Verhagen  
Burg. Ruttenplein 303 5721 DZ Asten. 
E-mail: vermana@chello.nl  tel. 0493-692782. 

Wandelen met de Stappers 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
Zondag 14 april gaat Immer Weer en donderdag18 april gaan de 
Stappers een tocht maken in de Voerstreek. Een mooi wandelgebied net 
over de grens ten zuidoosten van Maastricht. 
De Voerstreek bestaat uit zes deelgemeenten, namelijk Moelingen, Sint 
Gravens-Voeren, Sint Martens-Voeren, Sint Pieters-Voeren, Remersdaal 
en Teuven. Het is het enige stukje Vlaanderen dat aan de oostkant van 
de Maas is gelegen. De oppervlakte is ongeveer 50 vierkante kilometer. 
Er stromen drie riviertjes, de Voer, de Noor en de Berwinne. 
Deze stromen vormen de leidraad voor een prachtige lentewandeling. De 
drie stromen hebben het oorspronkelijke hoog-plateau veranderd in een 
dalenlandschap met een grote variatie aan planten en dieren. Onderweg 
worden pittoreske dorpen en gehuchtjes aan gedaan, met vaak 
monumentale kerken, kastelen en boerderijen. De vele wegkruisen en 
kapellen langs de route zijn typisch voor het rijke roomse leven. Het zijn 
monumenten van devotie, die vaak een rijke historie met zich 
meedragen. Het is opvallend hoe mooi ze zijn gerestaureerd. 
We starten de tocht in het dal en gaan via holIe wegen en weidepaadjes 
die ons uit het dal omhoog leiden, om dan ruimte te bieden aan  

mailto:vermana@chello.nl
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schitterende vergezichten over het golvende landschap. We zien 
prachtige weilanden, enkele boomgaarden en verspreid liggende grote 
boerderijen in de bekende vakwerkstijl. Opvallend op deze tocht zijn de 
holle wegen waar het bezaaid ligt met vuursteen en waar we enkele zeer 
grote dassenburchten kunnen bewonderen en de spoorlijn, gelegen op 
32 meter hoogte. Met een 253 meter lange brug bij Morisnet is het de 
langste spoorbrug van België.  
De wandeling is niet zwaar en de wegen en paden zijn goed begaanbaar 
De stukken door de grasvelden zijn drassig, maar goed te doen. Wij zijn 
wel wat modder gewend. De tocht loopt door een zeer afwisselend 
landschap, zoals vers geploegde akkers, weilanden, holle wegen en 
graften. En dit allemaal in een prachtig beekdal. 
Wees welkom op een van deze wandeldagen. 
 
Voor info  loetvanbeers@upcmail.nl  en 0493-692119. 
                jo.jurgens@kpnmail.nl en 06-48360783. 

Wandelen met De Trappers 
 

Het is prachtig weer en volgens het KNMI verbreken we vandaag een 
warmterecord: 19 graden. Op deze mooie dag in februari gaan we wan-
delen op de Stippelenberg en parkeren de auto’s bij het boswachters-
huis. 
Onder een stralende zon maken we een mooie tocht. Regelmatig zien 
we omgewoelde grond, een teken dat ook hier wilde zwijnen aanwezig 
zijn. Helaas zie ik er geen, wel ontzettend veel vogeltjes. Na een wande-
ling van vier km arriveren we bij restaurant Nederheide. Hier gaan we 
koffie drinken en eventjes een beetje uitrusten. We kunnen kiezen of we 
binnen of buiten willen zitten. Aangezien het prachtig weer is, gaan we 
lekker op het terras in het zonnetje zitten. Het personeel heeft goed zijn 
best gedaan want er zijn een twintigtal stoelen voor ons gereserveerd. 
We hebben een schitterend uitzicht over het water: het zwemgedeelte en 
de rest van de afgraving. Na een bezoekje aan het toiletgedeelte vervol-
gen we onze tocht. 
Nadat we de drukke weg naar de Rips overgestoken zijn, kunnen we 
weer volop van de natuur genieten. Na een poosje komen we bij het 
grindpad en zien we in de verte het witte landhuis van de vroegere tex-
tielbaron liggen. Tussen de nog net niet bloeiende rododendrons lopen 
we terug naar het boswachtershuis waar de auto’s staan. Toch lekker 
zeven kilometer gewandeld. 
 

 

 

mailto:loetvanbeers@upcmail.nl
mailto:jo.jurgens@kpnmail.nl
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De vooruitzichten voor 13 maart waren een stuk minder goed. Een 
hevige storm heeft voor veel overlast gezorgd. Er zijn tientallen bomen 
omgewaaid. Er bestond de mogelijkheid dat we veel last zouden hebben 
van versperde paden en takken op de weg dus heb ik maar een route in 
het dorp uitgestippeld. Maar helaas: woensdag 13 maart is er een zwaar 
bewolkte hemel en een stevige wind en valt er regelmatig een bui. Toch 
ga ik naar de Beiaard om te kijken of er wandelaars zijn die de regen en 
wind willen trotseren. En jawel hoor: een wandelaar staat te wachten en 
wel Jan L. We wachten samen even, maar er komt niemand meer bij. 
Dan besluiten we maar om in de Beiaard een kopje koffie te drinken. En 
om het nog aangenamer te maken, nemen we er ook nog een 
speculaasje bij. Aangezien er niemand meer bij gekomen is, besluiten 
we maar om naar huis te gaan. 
 

Peter Verweijen 
 

Fietsen met De Trappers 
 

Op woensdag 10 april start het Fietsen met De Trappers weer. De 30 km
-groep vertrekt om 13.30 uur bij De Beiaard. De 50 km-groep fietst op 
woensdag 24 april. De start is om 10.00 uur eveneens bij De Beiaard. Op 
woensdag 8 mei is de 30 km-groep weer aan de beurt. Dan is de start 
om 13.30 uur bij De Beiaard. 
 

Werkgroep Fietsen. 

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: Sabine Veeger, coördinator Welzijn Hof van 
Bluyssen. E-mail s.veeger@amaliazorg.nl telefoon: 0493-328444. 

Blij(f) Actief Ommel   
 

Het is lente! Bomen komen weer in het blad, tuinen worden 
klaargemaakt voor de zomer. Wat voor een zomer zal het dit jaar 
worden? Net zo warm als vorig jaar, een echte Hollandse zomer? We 
laten ons verrassen. 
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In de zomer is het voor veel mensen ook weer tijd om op 
vakantie te gaan. Het is ons in alle jaren gelukt om de 
Dagactiviteiten Blij(f) Actief open te houden en we hopen 
het ook dit jaar weer te doen. Of het zal lukken, weten we 
nog niet. Dat is afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat aanwezig kan 
zijn. Ook vrijwilligers hebben recht op een welverdiende vakantie. We 
gaan ons best doen. 
Sommige mensen zien op tegen de vakantietijd: buren zijn weg, kinderen 
op vakantie. Blijf dan niet thuis zitten kniezen, maar kom gezellig op 
woensdagmiddag een kopje koffie drinken, een kaartje leggen of doe 
mee met een activiteit. Zoals u in het programma in deze Luidklok kunt 
lezen, zijn er meer leuke activiteiten, zoals bakken of een Wellness 
middag. Ook bent u van harte welkom op vrijdagmiddag bij het 
koersballen, niet alleen gezellig maar ook nog eens goed om te 
bewegen. En zelfs als het bewegen niet zo gemakkelijk meer gaat, 
koersballen kan altijd. 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. 
 

Door Annelies Dittner. 

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 meer informatie: Marlies Strik, begeleider welzijn Savant De Lisse.  
E-mail: Marlies.strik@savant-zorg.nl. 

IVN-wandelingen voor senioren 
 

*  Op woensdag 10 april wandelen in het Leudal, aan de Roggelseweg 
tussen Roggel en Haelen. Vertrek om 13.00 uur bij De Stulp,   
terugkomst om ca. 16.30 uur. 
*  Op dinsdag 23 april wandelen over het Struinpad in de Verheven Peel, 
bij de picknickplaats bij de Molenbaan 35 in Meijel.                            
Vertrek om 9.00 uur vanaf De Stulp. Terugkomst om ca. 12.30 uur. 
*  Op woensdag 8 mei wandelen in De Vloeten, langs de Lieropsedijk 
aan het begin van de Vlerkenseweg. Vertrek om 13.00 uur vanaf De 
Stulp. Terugkomst om ca. 16.30 uur. 
 

Informatie bij Rinus Manders, tel. 06-49986693. 
 

mailto:Marlies.strik@savant-zorg.nl
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Klassieke klanken 

 

Op zondag 17 maart is alweer het voorlaatste concert 
van dit seizoen gehouden in In de Gloria. Het 
Belgische orkest Cordes en Bleu, bestaande uit zes 
musici, heeft een mooie muzikale reis aangeboden 
die over vele continenten en naar vele componisten heeft geleid. Het 
was weer volop genieten en dat hebben veel mensen, waaronder een 
aantal leden van onze vereniging, dan ook gedaan. 
Op 7 april staat het afsluitende concert van dit seizoen gepland. In 
samenwerking met de Academy of Music and Performing Arts wordt 
tijdens dit concert de Asten Classic Award uitgereikt. Echt een aanrader 
voor onze leden.  
Meer informatie vindt u op: www.klassiekeklanken.nl 
 

Anna Lammers. 

Logeerhuis Plezant 
 

In Lieshout, gemeente Laarbeek, is sinds vorig jaar logeerhuis Plezant 
van start gegaan. 
Dit is een prettige en gastvrije accommodatie in Lieshout waar mensen 
met (een vermoeden van) dementie kunnen logeren, variërend van 
enkele dagen tot een langere periode. Hierdoor kunnen wij de 
mantelzorg tijdelijk ontlasten, zodat die even op adem kan komen of 
misschien zelf op vakantie kan gaan. 
Dit logeerhuis is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Het logeerhuis 
is een experiment en wordt gefinancierd door de zes gemeenten en 
zorgverzekeraar CZ. De kosten van het verblijf kunnen wij daardoor vrij 
laag houden en bedragen € 25 per nacht, inclusief uitstapjes, drank etc. 
Plezant is gehuisvest in een vleugel van woonzorglocatie Franciscushof 
in het centrum van het Brabantse Lieshout. Een prettige accommodatie 
met een fijne tuin en sfeervolle kamers, waar zeven gasten kunnen 
logeren. Uw logeerkamer is van alle gemakken voorzien en heeft een 
eigen badkamer. U kunt ook gebruik maken van onze gezellige 
woonkamer of rustgevende loungekamer. Bent u benieuwd naar Plezant 
en wilt u een kijkje komen nemen? Loop dan eens binnen tijdens een 
open huis wat tot en met 6 juli iedere eerste zaterdag van de maand 
tussen 13.30u en 15.00 uur gehouden wordt. U bent van harte welkom, 
de koffie staat klaar. 

http://www.klassiekeklanken.nl
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Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden 
te bespreken en een kennismakingsgesprek te plannen. Zo kunnen we 
het verblijf in Plezant samen goed voorbereiden. Ook uw huisarts, een 
wijkverpleegkundige, de WMO-consulent of een casemanager dementie 
kan de aanmelding verzorgen. 
Plezant is bereikbaar via info@zorgboog.nl of telefonisch op nummer 
0900-8998636 (cliëntencontactcentrum de Zorgboog). Voor meer 
informatie kunt u ook kijken op www.ikkiesvoorons.nl. 
 

Léonne Hezemans, Logeerhuis Coördinator de Zorgboog 

De Rabobank Clubkas Campagne start weer 
 

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne mogen leden van de 
Rabobank Peelland Zuid stemmen uitbrengen op verenigingen en/of 
stichtingen die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld 
waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht 
worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting. 
In het kalenderjaar 2019 mogen leden van de Rabobank die voor            
1 februari 2019 lid zijn geworden, in de periode 4 tot en met 30 april 2019 
hun stemmen weer uitbrengen op hun favoriete vereniging en/of 
stichting. De leden van de Rabobank worden eind maart 2019 schriftelijk 
en met een unieke inlogcode door de Rabobank uitgenodigd hun 
stemmen uit te brengen. Ieder lid van de Rabobank mag vijf stemmen 
uitbrengen die een financiële waarde vertegenwoordigen, afhankelijk van 
het totaal beschikbaar bedrag (€ 275.000,00) en het aantal uitgebrachte 
stemmen. Er mag maximaal één stem op dezelfde club worden 
uitgebracht. Met deze actie wil de Rabobank haar betrokkenheid laten 
zien bij het verenigingsleven in de gemeenschappen Asten, Deurne, 
Mierlo en Someren en voorts bijdragen aan het mooier, sterker en 
leefbaarder maken van de regio Peelland Zuid. 
De verenigingen waarop gestemd kan worden, moeten aan een aantal 
criteria voldoen, zoals ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, 
gevestigd zijn in het werkgebied, de hoofdbankrekening aanhouden bij 
Rabobank Peelland Zuid en nog een aantal voorwaarden. Juist in deze 
tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker 
wordt, is deze campagne een extra stimulans om wensen te laten 
uitkomen. Om te kunnen stemmen moet je lid zijn van Rabobank 
Peelland Zuid. Onderdeel van dit gratis lidmaatschap is dat u uw mening 
kunt laten horen, profiteren van aantrekkelijke ledenvoordelen en niet op 
de laatste plaats de clubkas van uw favoriete verenigingen kunt spekken  

http://www.ikkiesvoorons.nl
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via de Rabobank Clubkas Campagne. Het lidmaatschap kan heel 
eenvoudig worden aangevraagd en wel via www.rabobank.nl/
leden.Vanaf 2014 doet een vereniging/stichting niet langer automatisch 
mee, maar moet iedere vereniging/stichting zich aanmelden. 
Seniorenvereniging Asten en Ommel zal zich tijdig aanmelden voor 
deelname aan de clubkas campagne 2019. Eveneens is het vanaf 2014 
verplicht om aan te geven voor welk doel de opbrengst wordt gebruikt. 
Door de vermelding van het doel op de stemsite, kunnen de leden van 
de Rabobank zien, waarmee ze de vereniging/stichting steunen.  
De Seniorenvereniging heeft als doelen opgegeven: 
      * Dagbesteding Ommel. 

* Het organiseren van excursies. 
* Belangenbehartiging. 
* Het organiseren van een activiteit voor leden van 80 jaar en ouder. 
* Het geven van voorlichting en de bekende kerstvieringen. 

Vorig jaar werd de Rabobank Clubkas Campagne afgesloten met een 
grote finale Roadshow. Tijdens deze show werd aan de 
Seniorenvereniging Asten en Ommel een cheque uitgereikt ter grootte 
van € 1.392,30. Langs deze weg willen wij de leden van de 
Seniorenvereniging Asten en Ommel, die lid zijn van de Rabobank 
Peelland Zuid verzoeken om in de periode 4 tot en met 30 april een stem 
uit te brengen op de Seniorenvereniging Asten en Ommel. Voorts willen 
wij de leden van Seniorenvereniging die nog geen lid zijn van Rabobank 
Peelland Zuid verzoeken lid te worden van deze bank, zodat men in 
2020 kan deelnemen aan de clubkascampagne.  
De belangrijkste voorwaarden voor het lidmaatschap zijn: 

*  Bankieren bij de Rabobank Peelland Zuid; 
*  Geen lid zijn van een andere bank; 
*  Niet in dienst zijn van Rabobank Peelland Zuid; 
*  Niet in staat van faillissement verkeren; 
*  18 jaar of ouder zijn; 
*  Wonen of werken in de gemeente  
   Asten, Deurne, Mierlo of  Someren. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar:                                
www.rabobank.nl/peellandzuid. 

Frans van Seccelen,  
penningmeester Seniorenvereniging  
Asten en Ommel. 

http://www.rabobank.nl/leden
http://www.rabobank.nl/leden
http://www.rabobank.nl/peellandzuid
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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 

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Spellenmiddag Ma. 8 april in de huiskamer van De Beiaard  

van 13.30 uur tot 16.00 uur 

Fietsen met  

De Trappers  30 km 

Wo. 10 april  

vertrek om 13.30 uur bij De Beiaard 

Scootmobieltocht Wo. 17 april – om 13.30 uur  

bij de Sporthal aan de Lienderweg 

Lezing over Noord-Korea Wo. 17 april van 20.00 tot 21.30 uur 

in de Bibliotheek te Asten 

Wandelen met De Stap-

pers 

Do.18 april - verzamelen om 8.00 uur 

bij de Beiaard. 

Fietsen  

met De Trappers  50 km 

Wo. 24 april – om 1.00 uur bij De Beiaard 

Liederentafel Ma. 6 mei – om 13.30 uur  

in de Spiegelzaal van De Beiaard 

Afhalen kaartjes ontspan-

ningsmiddag in De Lisse 

Di. 7 mei in de hal van de Lisse  

van 09.30 uur tot 10.30 uur. 

Fietsen De Trappers 30 km Wo. 8 mei – vertrek 13.30 uur bij De Beiaard 

Ontspanningsmiddag Wo. 15 mei van 14.30 uur tot ca. 16.15 uur  

in de zaal van het restaurant  in De Lisse 

Scootmobieltocht Wo. 15 mei – om 13.30 uur  

bij de Sporthal aan de Lienderweg 

Midas kortingsdag Do. 16 mei (zie artikel in deze Luidklok) 

KBO-ontmoetingspunt 

  

Elke dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

in Café van Hoek 

Activiteiten vanaf 8 april t/m 17 mei 2019 
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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 

Handwerken Rode Kruis Elke dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 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 uur 

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 uur tot 11.30 uur Crea o.l.v. Betsie Jansen. 

1e en 3e week van de maand – Groep 1 

2
e
 en 4

e
 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 

Bakactiviteit en kaarten Wo. 3 april 

Paaseieren schilderen en kaarten Wo. 10 april 

Paasactiviteit afmaken en kaarten Wo. 17 april 

Oud Hollandse spellen en kaarten Wo. 24 april 

Geheugenspel en kaarten Wo. 1 mei 

Kienen en kaarten Wo. 8 mei 

Werllness-middag en kaarten Wo. 15 mei 

Koersbal Elke vrijdag van 13.30 tot 16.30 u. 
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Kopij voor het volgende nummer                                                                            

kan worden ingeleverd tot  en met vrijdag 19 april  2019 

Activiteiten Restaurant Hof van Bluyssen (vrije toegang) 

Liederentafel met Theo van Brussel Vrij 12 april van 15.00 -16.00 u. 

Liederentafel met Theo van Brussel Vrij 26 april van 15.00 -16.00 u. 

Liederentafel met Theo van Brussel Vrij 10 mei van 15.00 - 16.00 u. 

Liederentafel met Theo van Brussel Vrij. 24 mei van 15.00 - 16.00 u. 

Breiclub Elke maandag van 14 tot 16 u.  

met leden van ZijActief, Asten 

Activiteiten in De Lisse 

Handwerken (Rode Kruis) Maandag van 14.00 tot 16.00 u. 

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

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

Sjoelen en Rummicub Dinsdag van 14.00 tot 16.00 u. 

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

Kaarten Dinsdag van 19.30 tot 22.30 u. 

Gym (De Lisse) Woensdag van 10.30 tot 11.15 u. 

Geheugentraining Vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 u 

Crea Donderdag van 10.00 tot 11.30 u 

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

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

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 
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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                     

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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