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Dokteren 
 

Als u dit leest, zit de vakantie er al voor een gedeelte op 
en hebben we ook al aardig wat tropische dagen achter 
onze kiezen. De scholen zijn nog dicht, maar het 
kindervakantiewerk is alweer voorbij. En wat was het 
leuk. Ik heb het dan over het Bouwdorp in Someren, 
waar ik als vrijwilliger een heel klein steentje aan mocht 
bijdragen. 
Ik weet het, u hebt liever niet dat ik over ziek zijn en 
beter worden schrijf, maar dit keer kan ik het toch echt niet laten, want 
het is té leuk. Ik mocht namelijk voor het eerst een van de poppendokters 
zijn die de poppen en knuffels van de allerjongste deelnemers aan het 
Bouwdorp beter mocht maken. En dat heb ik geweten. Ruim 
tweehonderd kinderen en evenveel poppen en knuffels bezochten ons 
team van artsen, chirurgen en fysiotherapeuten. En wat waren ze ziek of 
zaten ze in de lappenmand. Van oorpijn tot buikpijn en van gebroken 
armen tot gebroken benen en nek. Van koorts tot allergieën, het kwam 
allemaal voorbij. Maar het mooiste van dit werk was toch wel dat we ze 
uiteindelijk allemaal beter konden maken. Met veel verband, medicijnen, 
rust en heel veel dikke knuffels krabbelden al onze patiënten weer 
helemaal overeind. Als dat geen dankbaar werk is, weet ik het niet meer. 
Hopelijk hebben wij van deze Luidklok ook weer een dankbare uitgave 
gemaakt en kunt u deze laatste vakantieweken lekker genieten van al de 
verhalen die u in dit exemplaar aantreft. Ik wens u dan ook nu weer veel 
leesplezier. 
 

Marie-Louise. 

Beste mensen 
 

Het is volop zomer en velen van u genieten van een welverdiende 
vakantie. Dat hoeft niet in een ver en exotisch oord te zijn, dat kan ook in 
ons eigen vertrouwde Asten. Maken we tijd voor elkaar: hoe leuk is dat! 
Voor de redactie van de Luidklok is het werkjaar echter alweer 
begonnen. Een nieuwe Luidklok staat weer op stapel en zal binnenkort 
bij u bezorgd worden. Met nieuws en informatie die van belang kunnen 
zijn. 
Zo is het bestuur heel blij te kunnen melden dat na het vertrek van 
Gemma Koomen het team van cliëntondersteuners is versterkt  met twee 
personen. Ad van Grootel en Koene Scheepstra zullen samen met Jan 
Bosch voortaan als cliëntondersteuner aan het werk gaan. 
Ik wens de heren veel succes met hun werk en u allen wens ik nog vele 
mooie dagen toe. 
 
Maud. 
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Volgend jaar weer 
 

‘Honderd punten met een dikke vette griffel!’ Dat geeft Riek Meulendijks 
de speciale scootmobieltocht, die op zaterdag 15 juni in en rond Oister-
wijk werd gehouden. 
Riek raakt er maar niet over uitgepraat, zo geweldig vond ze het. ‘Alles 
was tot in de puntjes geregeld. De organisatoren, de vrijwilligers, de 
EHBO-ers, iedereen stond voor ons klaar en iedereen was even aardig. 
Niets was teveel, terwijl ik eigenlijk toch best veel hulp nodig heb gehad, 
maar het was nooit een probleem voor de vrijwilligers.’ En terwijl ze dat 
zegt, pinkt ze even een traantje weg. 
‘Ja, daar word ik echt even een beetje emotioneel van,’ legt ze uit. Het is 
zo overweldigend om eens lekker in de watten te worden gelegd, dat ben 
ik eigenlijk helemaal niet gewend. De omgeving was prachtig en het was 
geweldig om eens even helemaal ergens anders rond te toeren. On-
danks een paar regenbuitjes hebben we volop genoten. Ons clubje van 
ruim twintig man liet zich nergens door tegenhouden, ook niet door de 
modderige paadjes. We reden er gewoon doorheen, maar de e-fietsen 
en scootmobielen zagen er daarna wel uit als mountainbikes na een 
zware, modderige tocht,’ vult ze lachend aan.  
Maar ook daar wisten de vrijwilligers volgens Riek wel raad mee. Ieder-
een die dat wilde kon zijn vervoermiddel schoon laten spuiten. ‘En zo 
kwamen we weer keurig netjes thuis aan, alsof er niets was gebeurd.’ 
Nog nagenietend in haar woning in De Lisse somt ze nog meer pluspun-
ten op. Dat iedereen met auto’s naar de vertrekplaats in Oisterwijk werd 
gebracht, dat de scootmobielen en e-fietsen keurig netjes met een 
vrachtwagen van de firma Hoefnagels werden vervoerd en dat de Astens 
Plus-supermarkt voor heerlijke lunchpakketten had gezorgd.  
‘En dat alles heeft ons geen cent gekost.’ En over dat laatste komt ze 
maar niet uitgepraat. ‘Eigenlijk zou een kleine bijdrage helemaal geen 
gek idee zijn. Want wie doet er nu eigenlijk nog iets voor niets?’  
De suggestie dat de vrijwilligers misschien wel een kilometerbijdrage 
vanuit de Seniorenvereniging hebben gekregen, stelt haar een beetje 
gerust. 
‘Hoe dan ook, alle vrijwilligers, inclusief de organi-
satie, hebben een dikke pluim verdiend. We heb-
ben ontzettend genoten en het is zeker voor her-
haling vatbaar,’ besluit ze enthousiast haar ver-
haal. 

  
Marie-Louise. 
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Scootmobieltocht in den vreemde 
 

Het zou wat overdreven zijn de scootmobiel tot voertuig van het jaar te 
verklaren, maar het mag zich wel op de belangstelling van ouderen 
verheugen. Vanwege de ellende die we er mee gehad hebben - genoeg 
daarover - maar het voertuigje is toch een aanwinst gebleken voor 
mensen die slecht ter been zijn of niet in staat zijn te lopen of te fietsen. 
De seniorenvereniging van de KBO volgde deze ontwikkeling en 
ondersteunt maandelijks een begeleide tocht voor scootmobielen. Met 
beperkingen, want de radius is erg beperkt. Met één accu van 35 km 
kom je niet ver van huis en heb je na een paar ritten alle paadjes wel 
gehad. 
Op 15 juni werd eenmalig het epicentrum van de tocht verlegd. 
Zorgvuldig voorbereid door coach Cor Verhagen samen met een aantal 
vrijwilligers. Goed geheimgehouden, zodat we pas kort voor de tocht 
vernamen dat we naar Oisterwijk zouden gaan. Bekend van de tachtig 
vennetjes die rondom het mooie dorp liggen. De vertrektijd, half tien, 
werd bij lange na niet gehaald, dankzij  het uitvoerige ceremonieel 
waardoor je het gevoel kreeg dat er iets bijzonders stond te gebeuren. 
De stemming was opperbest. Stoornissen als het slechte weer en 
wegafsluiting werden goed verwerkt. De organisatie was tot in de puntjes 
voorbereid. De grote wagen van Hoefnagels had voldoende ruimte om 
de fietsen en scootmobielen te bergen. 
De tocht was een demonstratie van Astense degelijkheid. Altijd rechts 
rijden, zodat er een oranjekleurig lint ontstond van scooters en fietsen 
van de vrijwilligers. Het baarde toch wel enig opzien in de prachtige 
omgeving van Oisterwijk. Cor had enkele knooppunten samengevoegd. 
Hij wist de mooiste plekken van Oisterwijk te vinden, met hier en daar 
een vennetje of een wegvluchtend konijntje. Met veel onderbrekingen 
waarin we gelegenheid kregen om te praten, want onderweg lukte dat 
niet zo. Halverwege werd de lunch gebruikt in Klein Oisterwijk met dank 
aan De Plus. 
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De organisatie dankt terecht de deelnemers aan de tocht. Er was 
inderdaad wat moed voor nodig om mee te doen. En wij willen de 
vrijwilligers bedanken. 
 

Gerard ten Thije, deelnemer. 

Feest  
 

Eind mei was het feest bij de zusters Franciscanessen in Asten: zuster 
Martine van Oosterhout en zuster Angela Meulendijks vierden hun 60-
jarig Professie feest. Beide zusters zijn lid van onze vereniging en dus 
togen Rina Slaats en ik op een mooie  middag in juni naar de 
Wilhelminastraat. Daar werden we hartelijk ontvangen en na onze 
felicitaties met bloemen voor de beide jubilaressen volgde een gezellige 
middag.  
Wij kennen de zusters in de Wilhelminastraat als De Missiezusters en in 
die hoedanigheid werden beide zusters na hun professie uitgezonden 
naar de missie. Zuster Angela helemaal naar het verre Kalimantan, het 
vroegere Borneo. Daar heeft zij meer dan veertig jaar gewerkt in het 
onderwijs. Een school opgericht die begon met drie leerlingen, maar 
uiteindelijk uitgroeide tot een volwaardige school. ‘En,’ zei zuster Angela 
met enige trots: ‘alle meisjes vonden na hun opleiding vlug een baan.’ 
Zuster Martine werd uitgezonden naar Noorwegen waar zij 30 jaar 
gewerkt heeft. Ook zij kijkt met voldoening en dankbaarheid terug op 
haar missiewerk. Nu genieten zij van hun welverdiende rust in de 
beslotenheid van het kloostergedeelte van Amaliazorg in de 
Wilhelminastraat. 
Zusters hartelijk dank voor de fijne gesprekken en de gezellige middag. 
De KBO wenst u beiden alle goeds toe. 
 
Maud Cuppens. 
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Bezorgen ONS en Luidklok 
 

Een korte beschrijving over wat je zoal kunt meemaken 
als je de luidklok en ONS rondbrengt. 
Je moet opletten dat de boekjes gelijk over de twee 
fietstassen verdeeld zijn, anders is je fiets niet stabiel. 
En bij het rondbrengen moet je niet eerst een tas 
leegmaken en daarna pas de ander, maar om beurten  
een boekje uit je tas nemen. Het is soms wel lastig als 
je opeens een windvlaag krijgt als je fietstassen nog 
bijna helemaal vol zitten, want dan dondert je fiets om en moet je de 
boekjes weer oprapen die uit de fietstas schuiven. Ook bij het uit de 
fietstas nemen steeds opletten dat de Luidklok niet uit de ONS schuift, 
omdat het papier van allebei de boekjes glad is. 
Ook is er een adres waarbij aan de binnenkant van de deur aan je 
boekje getrokken wordt. De eerste keer dacht ik dat die persoon wel heel 
erg op zijn boekje zat te wachten, totdat ik erachter kwam dat een hondje 
het boekje uit mijn hand probeert te trekken als ik het in de bus wil 
stoppen. Soms hoor ik dat het hondje met het boekje aan het schudden 
is net zoals wanneer een dier een prooi heeft gepakt en die wil doden. Ik 
vraag mij weleens af hoe de Luidklok en de ONS er uitzien als de 
bewoner het boekje wil lezen. En wat gebeurt er als het een brief van de 
belasting of de bank is, worden die ook zo gretig uit de hand van de 
postbode getrokken? 
Er is ook een adres waar je eerst een paar treden op moet en dan bijna 
op je knieën gaan zitten om bij de brievenbus te komen, omdat die bus 
heel laag in de deur zit. Gelukkig zit er een handvat waaraan je je kunt 
vasthouden als je de trap weer af gaat. In het verleden had de post 
regels waar je aan moest voldoen om post te ontvangen, maar ik kan me 
niet voorstellen dat ze dit zouden hebben goedgekeurd, is behoorlijk 
lastig voor postbezorgers. 
Mijn man Wim en ik hebben samen 105 boekjes en die verdelen we, 
zodat we ieder ongeveer de helft hebben. Ondertussen heb ik al een 
paar keer meegemaakt dat ik een ONS heb waar geen Luidklok in zit. Nu 
kan ik mij goed voorstellen dat dit een keer gebeurt als je in zoveel 
boekjes de Luidklok moet stoppen, alleen snap ik niet dat dit dan bij mij 
gebeurt en niet bij Wim. Als we de boekjes bij Rina in de Beiaard gaan 
halen en de boekjes verdelen over vier fietstassen vind ik het raar dat ik 
dan altijd diegene ben die een luidklok mist, ha, ha, ha. 
Dit was een korte beschrijving van mijn ervaringen bij het rondbrengen 
van ONS en Luidklok. Het leukste vind ik nog dat hondje dat mij altijd wil 
helpen. 
 

Riek van Deursen. 
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Klagen als spel 
 

Er zijn, gelukkig ook in Asten, tachtigers die zichzelf graag vitaler 
voordoen dan ze in het dagelijks gebruik zijn. De racefiets hebben ze 
met veel heimwee aan hun kleinkinderen gegeven, maar ze wandelen 
nog met Loet mee in de Ardennen en boeken hun vakantie naar landen 
ver van huis. En ze kunnen nog praten als Brugmans als het maar niet 
over kwaaltjes gaat. Als je de tachtig gepasseerd bent, begint dat 
optimisme een beetje te misstaan: nooit naar de tandarts geweest, nooit 
een dokter gezien, bloeddruk van een jonge meid, nog geen last van 
vergeten. Wat moet je nu tegen zo’n volmaakte mens zeggen?  
Ik hoor veel liever dat ouderwetse klagen, zelfs al gaat het over de rug 
die bij de meesten van ons ouderen niet meer zo krachtig is. Voor veel 
mensen is klagen een levensbehoefte en je moet ze wel de kans geven 
om ermee voor de dag te komen. Beschouw het als bewijs van 
vertrouwen dat ze jou aanspreken. Je kunt er in elk geval niet voor 
weglopen. 
Inderdaad, de  professionele klagers verstaan de kunst ons humeur te 
verpesten, maar daar ben je zelf wel bij. Als je zegt waar de klager moet 
zijn, kunnen ze daar hun beklag doen. Maar het gaat me meer om het 
klagen als sociaal spel. Klagen is, zoals gezegd, een levensbehoefte. Als 
je leeg bent, wil je graag tegen een ander aanleunen. En het is net als 
met rikken, als je troef drie gooit, verwacht je de aas van je partner.  De 
aas is voor de klager dan de troost of het instemmend woord van de 
ander. Klagen is een spel en ik zou het niet graag kwijt willen, het geeft 
ons namelijk een rol in de gesprekken. Het gaat er niet om om uit de 
problemen te komen, je weet onder de koffie al dat de buurvrouw er toch 
geen oplossing voor heeft, en toch vertel je het  liefst zo uitgebreid 
mogelijk. 
Over klagen wordt negatief gedaan, klagers hebben geen nood, maar 
het heeft wel degelijk iets. Wanneer je als ouderen, en nu bedoel ik niet 
de vitale zestiger, bij elkaar bent, kan het wel bevrijdend zijn je stem 
eens te laten horen. Elders krijg je er vaak geen kans voor. Vroeger, als 
zestiger, zocht je dan een sterk staaltje krachtpatserij. Maar wie echt 
ouder wordt, krijgt meer behoefte om te praten over perikelen van de 
ouderdom. Iedereen kan ze tegenkomen. We klagen dan ongemerkt 
over dingen die niet meteen levensbedreigend hoeven te zijn.  
’Het was toch weer gezellig vanmiddag,’ al heb je het 
alleen maar gehad over de ziekte van de echtgenoten 
of de dokter die ons zo goed, of zo slecht, geholpen 
heeft. Gelukkig is de mens die kan klagen. Zodoende 
wonen er veel gelukkige mensen in Asten. 
 

Gerard ten Thije. 
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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. 
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Onze overledenen 
 

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

Louis  Loomans  Hemel 17 
89 jaar    overleden: 01-06-2019    
 
Piet Slegers   Houtstraat 25 
86 jaar    overleden: 02-06-2019 

Marly van Lierop-Manders Schoolstraat 5 
66 jaar    overleden: 09-06-2019 

Dory Aarts-van de Einde Wilhelminastraat 29 
88 jaar    overleden: 12-06-2019 
 
Toon van Hoof  Kerkstraat 15 
78 jaar    overleden: 23-06-2019 
 

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 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. 
 

Het bestuur. 

Nieuwe cliëntondersteuners 
 

Wij zijn heel blij dat er positief gereageerd is op onze oproep voor nieuwe 
cliëntondersteuners door Ad van Grootel en Koene Scheepstra. Zij 
hebben inmiddels de cursus Cliëntondersteuner van KBO Brabant 
afgerond en gaan samen met Jan Bosch aan de slag om u zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. 
Zij stellen zich in deze Luidklok graag aan u voor. En zoals zij het in hun 
eigen woorden aangeven: ‘Mochten wij als cliëntondersteuners iets voor 
u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.’ 
 

Het bestuur. 

mailto:secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
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Even voorstellen: Ad van Grootel 
 

Mijn naam is Ad van Grootel, sinds 1976, met een aantal jaren 
onderbreking, woonachtig in het Astense. Inmiddels vallende onder de 
generatie waarvan de haren grijzend zijn en waarvan de kinderen hun 
eigen plek hebben gevonden. Sinds mijn thuiskomst van de laatste 
werkdag in 2008 heb ik deel mogen nemen aan diverse projecten in 
Asten om deze mee van de grond te krijgen c.q. te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld de participatieraad, bestuur KBO, meedenken bij de 
Vrienden van Asten klinkt als een Klok, mee opzetten van het 
Centrummanagement en inmiddels als trouwambtenaar zo’n 165 stellen 
getrouwd. Ik ben betrokken bij het wel en wee van mensen, mensen voor 
wie voor het allemaal niet meer zo vanzelf gaat en die daardoor een 
hulpvraag hebben. Met name mijn deelname aan de participatieraad en 
de verhalen die daar over tafel gingen, stemden me tot nadenken. 
Vandaar mijn interesse om te proberen wat duidelijkheid te vinden in de 
wirwar van regels en papier en dat door te geven aan mensen die daar 
behoefte aan hebben. 
Eind vorige maand heb ik de cursus ‘Cliëntondersteuner’ afgerond en is 
het dus nu de tijd om de theorie om te zetten in de praktijk. Want als u 
het zelf niet meer alleen kunt, denkt een cliëntondersteuner met u mee 
over zorg en ondersteuning. Wat past er bij u, welke keuzes kunt u 
maken? Hij probeert samen met de hulpbiedende organisaties voor u het 
leven weer wat makkelijker te maken. Misschien biedt uw sociaal 
netwerk mogelijkheden, bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en 
vrijwilligers: ook daar wordt naar een oplossing gezocht. 
Kortom, mochten wij als Cliëntondersteuners voor u iets kunnen 
betekenen, neem dan contact met ons op. 
 

Ad van Grootel.    
E-mail : advangrootel@hotmail.com,  
telefoon:0493-693365. 
 

mailto:advangrootel@hotmail.com
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Even voorstellen: Koene Scheepstra 
 

Sinds een jaar woon ik samen met Agnes in Asten. Al snel zijn wij 
samen lid geworden van de Seniorenvereniging en lezen wij met veel 
genoegen De Luidklok. Hierin stond enige tijd geleden de annonce voor 
de rol van cliëntbegeleider. De beslissing voor de gevraagde functie is 
dan snel gemaakt. Ik wil mij inzetten opdat een bewoner van de 
gemeente Asten de hulp krijgt waar hij of zij recht op heeft en hierdoor 
zo veel mogelijk kan blijven genieten van het leven.  
De lijn door mijn werkzame leven is die van het bijstaan van mijn 
medemens om zijn of haar zelfredzaamheid weer (terug) te vinden en 
als dit niet meer mogelijk is enkele zaken zo nodig over te nemen.  
Mijn professionele achtergrond is o.a. gezondheidszorg en onderwijs. 
 
Koene Scheepstra, e-mail: rodebaron@live.nl, telefoon: 06-24300377. 

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. 
In augustus is er geen Alzheimer Café, maar op dinsdag 3 september 
starten we weer.  
Het programma van deze avond is nog niet bekend. 
 
Namens Alzheimer Café Peelland. 

mailto:rodebaron@live.nl
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Themabijeenkomst:  
In gesprek over de laatste levensfase 
 

Met uw naasten in gesprek gaan over de laatste levensfase, het 
levenseinde, kan voor veel mensen eng en verdrietig zijn. Toch is het wel 
verstandig om dat af en toe te doen, ook als er nog niets aan de hand is. 
Dat kan uw angst verminderen en ertoe bijdragen dat het overlijden 
rustiger verloopt als het zover is. In de laatste levensfase moeten ook 
veel praktische besluiten worden genomen, bijvoorbeeld over uw zorg. 
Als u goed geïnformeerd bent en tijdig zaken goed heeft geregeld, geeft 
dat ook rust. 
Om u te informeren èn te helpen om deze gesprekken te voeren, willen 
wij een informatiebijeenkomst gaan organiseren rondom dit thema. In 
deze bijeenkomst komt zowel de praktische kant als de emotionele kant 
van het levenseinde aan de orde. Voordat wij aan het werk gaan om 
deze themabijeenkomst vorm te geven, vernemen we graag van u of er 
interesse is in een dergelijke bijeenkomst. Bij voldoende interesse gaan 
we graag aan de slag om dit voor u te organiseren. 
De bijeenkomst zal in het komende najaar of in het begin van 2020 
georganiseerd worden. U kunt uw interesse per mail aangeven: 
secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com. Wilt u a.u.b. ook aangeven wat 
uw voorkeur heeft: een middag of een avond. U kunt uw interesse ook 
aangeven via onderstaande aanmeldstrook. 
Wij hopen van u te horen. 
 
Het bestuur. 
 

Aanmeldingsstrook:  
 
Interesse in themabijeenkomst: ‘In gesprek over laatste levensfase’.  
 
Dit strookje in de brievenbus in De Beiaard doen a.u.b. 
 

Naam:……………………………………………………………………… 
 

Telefoonnummer: ………………………………………………………. 
 
Aantal personen:…………. 

 
Voorkeur: middag/avond (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

mailto:secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
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Terugblik Alzheimer Café juni 
 

Het Alzheimer Café  is in de Beiaard in Asten elke eerste dinsdag van de 
maand, zo ook op 4 juni, ondanks het onweerachtige getij. Gevolg was 
iets minder bezoekers. 
Te gast op deze avond was Leonie Hezemans, coördinator  van Plezant, 
logeerhuis voor mensen met dementie. In Plezant logeerhuis kunnen 
mensen met (een vermoeden van) dementie logeren, variërend van 
enkele dagen tot een langere periode. Het doel is de mantelzorger 
tijdelijk te ontlasten, zodat die even op adem kan komen of misschien 
zelf op vakantie kan gaan.  
Initiatiefnemer de Zorgboog ontwikkelt Plezant samen met onder meer 
Savant Zorg, de zes Peelgemeenten, LEV groep, Zorgcoöperatie Gemert 
en CZ Zorgverzekeraar. De vrijwilligers zijn de drijvende kracht van 
Savant. 
In principe kan iedereen terecht met een verdenking van dementie. De 
kamers zien er uit als hotelkamers, met alle luxe. Er is voor de gasten 
veel vrijheid, vrijwel alles kan. Kort verblijf of iets langer tot maximaal 6 
weken en je  mag altijd weer terugkomen. Leonie vertelt het met veel 
enthousiasme. Het heet niet voor niets Plezant, mensen moeten er met 
plezier zijn. In het algemeen hebben ze het er goed naar de zin. Het is 
voor de mantelzorgers vaak moeilijker om hun bezorgdheid even los te 
laten. 
In huis zijn veel activiteiten en je bent vrij om mee te doen of niet. Warm 
eten is gezamenlijk en altijd vers gekookt. De kosten zijn beperkt: 25 
euro per nacht. Een indicatie is niet nodig, wel is er een soort intake om 
te zien of je er past. Je kunt ook twee nachten op proef komen. De 
bezetting  is beperkt. Ze kunnen zeven gasten huisvesten. 
  
Adres: Plezant logeerhuis voor mensen met dementie 
Franciscushof 17, 5737 BE Lieshout 
T:0900-8998636, E: info@zorgboog.nl, I: www.ikkiesvoorons.nl 
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Terugblik Alzheimer Café juli 
 

Het thema van deze avond was: samen bankieren. Wat als zelfstandig 
bankieren niet meer vanzelfsprekend is? Hoe regel je dit goed, 
eenvoudig en toch veilig? Het is goed om daar tijdig bij stil te staan en 
wellicht al zaken in gang te zetten. Er zijn veel mogelijkheden om toch 
zelfverzekerd financiële keuzes te maken. 
Gastspreker deze avond was Doré Seegers, adviseur particulieren van 
Rabobank Peelland Asten en zij werd bijgestaan door haar collega 
Gemma van Houten uit Deurne. Doré vertelt dat hun bank zich speciaal 
heeft gespecialiseerd in het beter omgaan met beginnend dementerende 
mensen. Je zou kunnen zeggen dat zij een dementievriendelijke bank 
zijn. Deze extra aandacht blijkt steeds meer nodig te zijn. Doré  geeft een 
voorbeeld. Een man vraagt een extreem hoge lening aan, maar gelukkig 
was er een zoon die een volmacht heeft, zodat dit met hem nader 
besproken kon worden. In een volmacht wordt bepaald wie er namens 
de ander beslissingen mag nemen als deze daar zelf niet meer toe in 
staat is. Het is verstandig hierover na te denken voordat het moment 
aanbreekt dat je niet zelf meer kunt beslissen. Is er geen volmacht 
afgegeven en is men daartoe niet meer in staat, dan zal de 
kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen die uw 
zaken gaat behartigen. Een volmacht wordt ook wel levenstestament 
genoemd. Voor vragen en advies over het opstellen van een volmacht of 
levenstestament kunt u het beste naar de notaris gaan. De notaris legt 
uw wensen vast in een notariële akte.  
Doré benadrukt dat goede zorg voor hun klant zeer belangrijk is. Is er 
wat onduidelijkheid, zoals vraagtekens rondom het bankieren dan wordt 
er nogal snel op ingegaan. Uiteraard binnen de privacy. 
Na de pauze waren er veel vragen. Zoals over fraude, veiligheid, 
vertrouwen en financieel misbruik. Het internetbankieren geeft voor 
sommige ouderen ook nog problemen. De bank helpt hier graag mee. Ze 
hebben zelfs speciale apparatuur om 
het voor ouderen gemakkelijker te 
maken. De antwoorden zijn bijna altijd 
te vinden in een vertrouwelijk gesprek 
met de bank waar ze zeer voor open 
staan.  
 
Piet Schippers, gespreksleider. 
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De brievenbus in de Beiaard 
 

Steeds meer mensen gebruiken email. Zonder email, zo lijkt het, kun je 
anno 2019 nauwelijks communiceren. Maar voor onze leden zonder 
email, of leden die email niet gebruiken, hebben we onze 
brievenbusservice verbeterd.  
Tot nu toe kon je alleen maar een brief posten in de brievenbus van de 
KBO tijdens de openingsuren van De Beiaard. Vanaf nu kun je ook 
gebruik maken van de brievenbus bij de voordeur van De Beiaard. Op 
een van de brievenbussen is het logo van onze Seniorenvereniging 
Asten en Ommel bevestigd. 
Attentie: Misschien zijn er leden die wel een email-adres hebben, maar 
nog nooit een bericht van onze vereniging hebben ontvangen. Geef je 
email-adres door aan onze ledenadministratie: rinaslaats@gmail.com. 
 

Jan van den Oever. 

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. 

mailto:rinaslaats@gmail.com
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Werkgroep Vieringen en Activiteiten 
 

*  De Liederentafel. 
Het is bijna niet voor te stellen dat we al weer halverwege het jaar zijn. 
Na een maandje vrijaf  voor de redactie van de Luidklok gaan we 
kalmpjes aan, het is tenslotte nog zomervakantie, weer enkele data 
activeren.  
Zo gaat over een maand de Liederentafel weer van start. De 
mannenzanggroep Toffel 4 staat garant voor een fijne meezingmiddag, 
bedoeld voor iedereen van de Seniorenvereniging Asten en Ommel, 
voorheen onze KBO. Neem eens een familielid, kennis, vriend of vriendin 
mee. Hoe meer stemmen, hoe meer klank. 
Noteert of controleert u de datum nog even? 
Wat:   Liederentafel met de mannen van Toffel 4. 
Waar:   In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Wanneer:  Op maandag 2 september a.s. 
Tijdstip:  Aanvang 13.30 u tot 15.30 u (halverwege ‘n koffiepauze.) 
Durft en wilt u zelf ook een lied of gedicht ten gehore brengen?  
We zeiden het al eerder: Gewoon doen! 
 

*  Spellenmiddag. 
Op maandag 17 juni hadden we de laatste spellenmiddag van dit eerste 
half jaar. Velen vonden het  jammer, dat er een vakantiestop was en 
sommigen wilden zelfs een spellenmiddag bij iemand thuis plannen. 
Troost u: we’ll be back en wel in september. Liefhebbers van bordspellen 
kunnen dan weer hun hart ophalen aan Scrabble, Triominos, Letra Mix, 
Skip Bo, Rummikub of een kaartspel. Twee uurtjes spel en spanning, 
ontmoeting en gezelligheid, samen met anderen.  
Wat:  Spellenmiddag. 
Waar:  In de huiskamer van de Beiaard. 
Wanneer: Maandag 9 september. 
Tijdstip: Aanvang 13.30 u tot + 16.00 u, & korte koffie/theepauze. 
Komt u ook?  Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
 

*  Nationale Ouderendag. 
Alle 80-jarigen (en ouder) van de Seniorenvereniging Asten en Ommel 
krijgen binnenkort een uitnodiging voor de Nationale Ouderendag, die op 
vrijdag 4 oktober voor hen wordt georganiseerd. 
Zij worden deze dag extra in het zonnetje gezet, nemen deel aan een 
verzorgde lunch en krijgen onder het genot van een drankje een 
muzikale middag aangeboden. Elders in deze Luidklok vindt u een iets 
uitgebreider artikel hierover. In de Luidklok van september zal er 
nogmaals een oproep worden geplaatst, maar dan met 
aanmeldingsstrook. Houd deze Luidklokken dus goed in de gaten. 
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*  Kerstvieringen. 
Achter de schermen gaat onze werkgroep nu al van start met de organi-
satie van de twee kerstmiddagen in december. Deze zijn op woensdag 
18 en donderdag 19 december, noteert u ze dus alvast. Meer erover 
leest u in de volgende edities van de Luidklok. 
Onze werkgroep hoopt op heel veel  belangstellenden bij alle activiteiten 
die georganiseerd worden voor u als lid van onze Senioren Vereniging. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten:  
Inge Veenhuizen  

Bedevaart Ommel 15 augustus 
 

Evenals andere jaren organiseren de gezamenlijke Kringen van Asten, 
Deurne en Someren ook dit jaar weer de Bedevaart naar Ommel. De 
bedevaart wordt gehouden op Maria Ten Hemel Opneming op             
15 augustus 2019 in de kerk van  Onze Lieve Vrouw Praesentatie in 
Ommel. Leden van de Seniorenverenigingen uit Asten, Deurne en 
Someren kunnen aan de bedevaart deelnemen. Ook ouderen die geen 
lid zijn van de KBO kunnen hieraan deelnemen. 
Een werkgroep met leden uit alle drie de kringen heeft de organisatie 
opgepakt en heeft het programma voor deze Bedevaart gemaakt. 

Aalmoezenier W. Kalb van KBO-
Brabant  zal de dienst voorgaan. Daarbij 
wordt hij geassisteerd door Kapelaan H. 
Overbeek van Ommel. Verder hebben 
we ook pastoor P. Scheepers van de 
Heilige Franciscus parochie Asten, 
pastoor P. Janssen van parochie 
Heilige Willibrord Deurne en pater J. 
Zwirs uit Lierop uitgenodigd. 
De aanvang van de dienst is om 
14.30uur in de kerk van Ommel. Uw 
aller aanwezigheid wordt bijzonder op 
prijs gesteld. Na de dienst is er de 
mogelijkheid om in café-zaal De 
Pelgrim, op eigen kosten, gezellig een 
kopje koffie, eventueel met gebak, te 
nemen.                                                                               
 
Namens de werkgroep, Piet Matheij.                                                                                                                                             
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Tochten met de scootmobiel 
 

Op woensdag 21 augustus wordt de volgende tocht gehouden. 
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 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.  
Email: vermana@chello.nl  tel. 0493-692782. 

Cursus scootmobielrijden Asten  
woensdag 18 september 2019 

 

Zie nevenstaande bladzijde. 
Hiermee meldt u zich aan voor de scootmobielcursus op woensdag  
18 september 
Aan deelname zijn géén kosten verbonden. 
De cursus wordt in samenwerking met de seniorenverenigingen Asten-
Ommel-Heusden en mobiliteitsbureau VanSchijndelAdvies uit Deurne 
vormgegeven.  
De cursus wordt gecombineerd met de scootmobieltoertocht die altijd 
door Cor Verhagen wordt georganiseerd.  
De cursusdag start en eindigt in Asten.  
 

Wat staat er die dag te gebeuren? 
 

• 10.30 uur  ochtendprogramma (theorie) 
• 12.30 uur  lunch 
• 13.30 uur  middagprogramma (praktijk).  
  Start toertocht bij zwembad De Schop 
• 16.00/16.30 uur afsluiting cursus (evaluatie) 
 
U krijgt uiterlijk zaterdag 31 augustus nadere informatie toegestuurd. 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de secretariaten van 
uw seniorenvereniging,  
Cor Verhagen (0493-692782 - vermana@chello.nl)  
of met VSA via e-mail (info@vanschijndeladvies.nl).  
 

Jan van Schijndel (verkeer), Cor Verhagen (scootmobieltoertochten) 

mailto:vermana@chello.nl
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Aanmeldstrook scootmobielcursus 18 september 2019 
 
1.E-mailadres * 
………………………………………………………………………. 
  
2.Ik ben geïnteresseerd in de gratis scootmobielcursus en zou graag 
meedoen.  
U mag mijn gegevens voor deze cursusdag gebruiken. *  
Kruis slechts één vierkantje aan. 

  JA             NEE  
 
3.Ik wil graag meedoen? Liefst beide dagdelen aankruisen. *  
Vink alle toepasselijke opties aan. 

  Ochtendprogramma (deel I) - theorie en praktische oefeningen 
       (start 10.30 uur) 

 Middagprogramma (deel II) - leerzame scootmobieltocht met  
       praktische tips (start 13.30 uur) 
 
4.Ik wil deelnemen aan de lunch? *  
Markeer slechts één hokje. 

  JA 

 NEE 
 
5.Ik ben zelf in bezit van een scootmobiel en breng die mee. *  
Markeer slechts één hokje 

  JA 

 NEE 
 
Mijn persoonlijke gegevens 
 
Naam: * 
…………………………………………………………. 
 
Straatnaam: *…………………………………………………… 
 
Woonplaats: * ………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer: * …………………………………………….. 
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Wandelen met de Stappers 
Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
 
Donderdag 22 augustus wandelen we met de Stappers door een typisch 
grensgebied van Nederland met Duitsland.  
Eeuwenlang hoorde het gebied aan de linkeroever van de Rijn, als 
provincie Nedergermanië bij het Grote Romeinse Rijk. Aan de oever van 
de Rijn loerden de gevaarlijke Germanen. Om zich tegen die barbaren te 
beschermen, bouwden de Romeinen langs de rivier tal van grote en 
kleine vestingwerken die met elkaar verbonden waren door een weg, de 
Via Romana. Dit pad, dat loopt van Ulpia Noviomagus Batavorum 
(Nijmegen) naar Colonia Ulpia Traiana (Xanten), nemen we als 
uitgangspunt voor onze wandeltocht.  
Door dit gebied loopt ook de route van de operatie Market Garden, 
waarlangs in sept 1944 het geallieerde leger vanuit België naar Arnhem 
oprukte. We komen langs het bevrijdingsmonument met een 
koepelgebouwtje in de vorm van een dalende parachute. De geallieerde 
generaals vergaten dat er twee rivieren stroomden en lasten een pauze 
in na het veroveren van de Waal. De Duitsers konden zich hergroeperen 
en de slag om Arnhem kostte duizenden het leven. Wij mogen in stilte 
hun rustplaats bezoeken.    
De heerlijkheden Beek, Malden en Heumens Oord bieden een 
spectaculaire afwisseling van landschappen. Hoog opgaand geboomte 
met daartussen prachtige vergezichten op de polder met zijn kerkjes en 
dorpjes. Een murmelend beekje in een overschaduwd dal en golvende 
akkers omzoomd door een donkere bosrand. Midden in dit schitterende 
wandelgebied liggen de Elyseese velden, volgens de Griekse mythologie 
de oorden van gelukzaligheid. Hier gaan we de middagpauze houden. 
Het mooie van het wandelen over een heuveltop is dat we hier kunnen 
uitkijken over de Ooijpolder. Vroeger liep dit gebied onder bij hoogwater. 
Deze regelmatige overstromingen lieten zand en vruchtbare klei achter 
wat ervoor zorgde dat het gebied bewoonbaar werd. Na het aanleggen 
van de dijken kon men het water op een gecontroleerde manier bij 
zogenaamde overlaten in de polder laten stromen. Dit om tegendruk te 
verkrijgen om op die manier dijkdoorbraken te voorkomen. Het zorgde 
tevens voor de aanvoer van vruchtbare klei. In 1933 werd het Hollandsch
-Duitsch gemaal gebouwd om water uit het Duitse landbouwgebied af te 
voeren. Tegenwoordig is het niet meer wenselijk om de polder onder 
water te laten lopen, vanwege haar hogere bevolkingsdichtheid. Het is 
nu een prachtig natuurgebied met mooie wandelpaden en een rijke 
variatie aan vogels. 
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Na de pittige tochten in de Ardennen wordt dit een gemakkelijke tocht 
over de Noord-Limburgse heuvels, die ook voor de niet ervaren 
wandelliefhebber goed te doen is. Wees welkom bij de Stappers op 
donderdag 22 of op zondag 18 augustus bij Immer Weer. 
 
Voor Info   loetvanbeers@upcmail.nl en 0493-692119 
                  Jo Jurgens@kpnmail.nl en 06-48360783 

Fietsen met De Trappers 
 

De 30 km-groep fietst op woensdag 14 augustus  
en woensdag 11 september. Vertrek om 13.30 uur bij De Beiaard. 
De 50 km-groep fietst op woensdag 28 augustus.  
Vertrek om 10.00 uur bij De Beiaard. 
 
Werkgroep Fietsen. 

Blij(f) Actief Ommel    
 
In dit stukje van de Dagactiviteiten Blij(f) Actief in Ommel maar één 
onderwerp en wel: een groot compliment voor onze vrijwilligers.  
Zij hebben ervoor gezorgd dat de dagactiviteiten op woensdag en het 
koersballen op vrijdag de hele zomer konden doorgaan. 
Iedereen super bedankt! 
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Tonnie de Boer 
(0493-693721) of loop eens binnen bij  
de Dagactiviteiten Blij(f) Actief in De Kluis in Ommel. 
 
Annelies Dittner. 

Market Garden 

mailto:loetvanbeers@upcmail.nl
mailto:Jurgens@kpnmail.nl
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Workshop ‘Ons Veilig thuis’ 
 

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.  
Op 25 september biedt Seniorenvereniging Asten en Ommel u de 
gelegenheid om deel te nemen aan een workshop over dit thema. 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 wordt op woensdag 25 september van 13.30 tot 16.00 uur 
gehouden in Centrum de Beiaard  aan de Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten 
en wordt gegeven door de heren Hans Droppert en Leon van der Niet. Er 
zijn geen kosten verbonden aan deelname. De workshop is tot stand 
gekomen binnen het project Ons Veilig Thuis van KBO-Brabant.   
 

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar:  
secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
Of opgeven met onderstaande strook,  
in te leveren in de bus bij de Beiaard. 

Aanmeldstrook  
Workshop ons veilig thuis op 25 september 2019 

 
Naam............................................................................................... 

 
Aantal personen............................................................................. 

 
Eventueel e-mail adres.................................................................. 

Ouderenbridge 
 

Tijdens de zomermaanden was er geen bridge, maar dit is op dinsdag-
middag 3 september weer begonnen. We starten om 13.15 uur. Inschrij-
ven vanaf 12.45 uur. 
Bent u er dan ook weer bij? 
 

Jo van Horssen. 
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Lunch en muzikale middag voor onze 80-plussers  
op Nationale Ouderendag. 
 

Op vrijdag 4 oktober is het Nationale Ouderendag. Deze Nationale 
Ouderendag, die steeds op de eerste vrijdag van oktober wordt 
gehouden, is bedoeld om bepaalde wensen van ouderen in te vullen. 
Een mooie dag om iets te organiseren voor onze 80-plussers van wie 
een aantal moeilijk of niet meer aan alle activiteiten kan deelnemen. 
Wat kunnen onze 80-plussers verwachten? Net als in 2018 wordt 
namens het bestuur een gezellige middag in de Beiaard georganiseerd. 
Een goed verzorgde lunch, koffie en thee en tweemaal een optreden van 
de bekende Astense cabaretgroep Pro et Contra. 
Uw eigen bijdrage voor deze middag bedraagt 5 Euro. In de volgende 
Luidklok zal vermeld worden hoe u zich kunt aanmelden. 
 
Samengevat: 
Wat:                  Lunch en gezellige muzikale middag met Pro et Contra 
   voor onze 80-plussers. 
Wanneer:          Vrijdag 4 oktober 2019. 
Tijdstip:             Van 13.00 uur tot 16.30 uur. 
Voor wie:          Voor alle leden van onze Seniorenvereniging Asten 
   Ommel, geboren in 1939 of eerder.    
   Partners jonger dan 80 jaar mogen ook mee.   
Eigen bijdrage:  Eigen bijdrage is voor leden 5 Euro. Wanneer de partner 
géén  lid is, is de bijdrage 15 Euro. Deze bijdrage wordt bij binnenkomst 
op 4 oktober geïnd. 
Aanmelding:     U kunt nu de datum vast reserveren.  
In de Luidklok-editie van september staat, hoe u zich kunt aanmelden. 
 

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 er-
gens anders. Bij de activiteiten achter in deze Luidklok vindt u een over-
zicht van de diverse activiteiten. 
Vanaf 11 juli is Sabine Veeger niet langer werkzaam bij het Hof van 
Bluyssen Amaliazorg. Mariska Slegers gaat haar vervangen. 
 

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

mailto:m.slegers@amaliazorg.nl
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Bridgecursus voor beginners 
 

Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waar ook heel veel 
ouderen veel plezier aan beleven.  
Omdat je steeds tegen andere paren speelt, is bridge een sociale sport. 
Je ontmoet veel verschillende mensen en je kunt het overal en tegen 
iedereen spelen. De spelregels zijn wereldwijd hetzelfde. 
Bridge heeft de reputatie dat het een moeilijk spel is en dat het heel lang 
duurt om het te kunnen leren. In deze tijd waarin alles snel en nog sneller 
moet, is dit dus een imagoprobleem. Maar wat is waar van die reputatie? 
Om te beginnen, bridge lijkt moeilijker dan het in werkelijkheid is, want 
iedereen kan bridge leren! Echt heel goed leren bridgen is iets anders, 
immers bridge is, behalve het genoemde gezellige en boeiende 
kaartspel, ook een serieuze denksport. Hierbij rijst voor leken op 
bridgegebied dan meteen de vraag: hoe kan dat nu, je bent immers 
totaal afhankelijk van de kaarten die je krijgt. Welnu, hier is dan het 
grootste verschil tussen bridge en andere kaart spellen, want bij bridge is 
het totaal onbelangrijk of je “goede” of “slechte” kaarten hebt gekregen. 
Zowel met goede als met slechte kaarten kun je winnen, op zich maakt 
dat dus geen enkel verschil. Om dit nog duidelijker te maken: heb je 
weleens een schaker horen zeggen dat hij had verloren omdat hij slechte 
schaakstukken had? 
Bij voldoende aanmeldingen start in september een cursus voor 
beginners. Deze cursus bestaat uit 12 lessen van elk 2 uur (+15 minuten 
met tussentijdse pauze) en wordt gegeven door een NBB (Nederlandse 
Bridgebond) gediplomeerde bridgedocent. Van elke les krijgt u een 
samenvatting plus oefenopgaven per mail toegestuurd. Na afloop van 
deze cursus kunnen de deelnemers zich bij onze club aansluiten en 
kunnen dan wekelijks gezellig mee doen met onze bridgedrive op de 
dinsdagmiddag. 
Als de dinsdagmiddag niet in uw wekelijks programma past, dan heeft u 
ook nog de mogelijkheid om op maandag- en/of woensdagavond bij onze 
club te spelen. Afhankelijk van de voorkeur van de meeste deelnemers 
wordt deze cursus gegeven op een maandag- of dinsdagmiddag of een 
dinsdagavond. De cursus wordt - ook weer 
afhankelijk van het aantal deelnemers en 
dagdeel - waarschijnlijk gehouden in De 
Beiaard. 

 
Voor nadere informatie of aanmelding: 
Henk van den Berg  
tel. 06-52628370 of hjvdberg@icloud.com 
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Rikconcours 
 

Vanwege de zomervakantie is het rikken tijdelijk gestopt, maar we 
beginnen weer op vrijdag 13 september. 
Deze activiteit vindt elke vrijdag plaats in de grote zaal van De Beiaard 
en begint om 13.30 uur. U kunt zich inschrijven vanaf 13.15 uur.  
Niet op vrijdag 4 oktober i.v.m. de viering van de Ouderendag. 
U bent weer van harte welkom. 
 

Jo van Horssen. 

Workshop bloemschikken 
 

Op 17 april was de eerste workshop bloemschikken. Het minimumaantal 
van tien deelnemers werd niet gehaald, maar uit goodwill liet Corine 
Swinkels de workshop toch doorgaan. Vervelend was wel dat op die 
woensdagmiddag twee aanvankelijke deelnemers zich 
(onaangekondigd) niet lieten zien, waardoor Corine met bloemen bleef 
zitten, en dus ook met een onkostenpost. 
De tweede geplande workshop bloemschikken is nu op 
woensdagmiddag 9 oktober van 13:30 tot 16:00 uur. 
Waar: atelier Sfeermomenten aan de Wolfsberg 65 in Asten. 
Door: Corine Swinkels. 
Prijs: € 27,50. 
Minimumaantal deelnemers: 10. 
 
Corine Swinkels biedt de 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 
natuurlijk). 
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 seniorenvereniging”. 

mailto:sfeermomenten@gmail.com
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IVN-wandelingen voor senioren 
 

Woensdag 14 augustus fietsen op de Strabrechtse Heide,  
vertrek om 13.00 uur aan de Beuvenlaan, voorbij Huize Witven.  
Terugkomst om ca. 16.30 uur. 
Dinsdag 27 augustus wandelen in Soerendonks Goor.  
Vertrek vanaf De Stulp om 9.00 uur.  
Terugkomst om ca. 12.00 uur. 
 

Informatie bij Rinus Manders, tel. 06-49986693. 

Feest 
 

Als jullie dit lezen, is het feest al geweest.  
Elke maandagmiddag gaan we wandelen. Lambert van de Waarsenburg 
(onze gids) is 80 geworden. Ria, zijn vrouw, heeft ons thuis uitgenodigd 
voor koffie en vlaai. Het was erg gezellig. 
Lambert weet vele wegen. Weer of geen weer, we gaan ervoor.                   
De wandelclub, opgericht door dokter Snoeijen, bedankt Lambert  
voor de mooie tochten. 
 

Anneke Hessing. 
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Toneelstuk ‘De weg naar vrijheid’ 
 
In september is het 75 jaar geleden dat de provincie Noord-Brabant werd 
bevrijd van de Duitse overheersing. In dit kader wordt eind september in 
Heusden een toneelstuk opgevoerd over Heusden in de oorlogsjaren 
onder de titel ‘De weg naar vrijheid’.  
Dit grote en unieke toneelstuk is een combinatie van toneelspel, zang en 
dans. Seniorenvereniging Heusden werkt hiervoor samen met de 
Heusdense toneelvereniging Onderling Kunstgenot, het koor Amicitia, 
jongerenkoor Nota Feliz en de harmonie onder meer met de majorettes. 
De regie is in handen van Silvia Driessen. De inhoud is aansprekend 
voor jong en oud.  
 
Opvoering in gemeenschapshuis Hart van Heuze  
Data:  

27 september - 20.00u  
28 september - 20.00u 
29 september - 14.30 uur 

 
Entreeprijs: € 11 per persoon. Toegangsbewijzen zijn te koop via de 
internetsite Hart van Heuze: https://hartvanheuze.nl/heusdense-
activiteiten/  
en via Facebook: https://www.facebook.com/dewegnaarvrijheidheusden 
 
Een aantal jongeren van het Varendonck College Asten zal een 
tentoonstelling inrichten, die aansluit op het thema van het toneel. Deze 
tentoonstelling is tijdens de pauze gratis te bezichtigen.  
 
Seniorenvereniging Heusden. 
 

https://hartvanheuze.nl/heusdense-activiteiten/
https://hartvanheuze.nl/heusdense-activiteiten/
https://www.facebook.com/dewegnaarvrijheidheusden
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Te koop: driewielfiets E-bike 
 

Van Raam Easy Rider, 3 jaar oud. Cusco  
Fietsverzekering loopt nog tot juli 2021. 
Extra’s: Accu 24.8 Ah, hydraulische remmen, spiegel, stokhouder,  
boodschappenmand, antilekbanden en kilometer teller. 
 

Informatie bij: Harrie van Oosterhout, tel: 0493-694523 

Activiteiten vanaf 12 augustus t/m 14 september 2019 

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 

Fietsen met De Trappers  
30 km 

Wo. 14 augustus om13.30 uur  
bij De Beiaard 

Kringbedevaart Ommel Do. 15 augustus om 14.30 uur                             
in de kerk van Ommel 

Scootmobieltocht Wo. 21 augustus om 13.30 uur  
vertrek vanaf de Sporthal a/d Lienderweg 

Wandelen                                 
met De Stappers 

Do. 22 augustus                                          
verzamelen om 8.00 uur bij De Beiaard 

Fietsen met De Trappers 
50 km 

Wo. 28 augustus om 10.00 uur  
bij De Beiaard 

Liederentafel Ma. 2 september – om 13.30                         
in De Spiegelzaal van De Beiaard 

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 

KBO-ontmoetingspunt 
  

Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 
in Café van Hoek 

http://www.kbo-astenommel
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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 

Ouderenbridge Het is weer begonnen op dinsdag 3 sep-
tember. Verder 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 Tijdens de zomermaanden gestopt. Het 
begint weer op vrijdag 13 september. 
Verder elke vrijdag. Aanvang 13.30 uur. 
Inschrijven vanaf 13.15 uur 
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Activiteiten Restaurant Hof van Bluyssen (vrije toegang) 

Breiclub Elke maandag van 14.00 tot 16.00 
uur 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 
restaurant 

Biljarten – In de hal staat een bil-
jart. Beschikbaar als de bewoners 
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 Maandag van 14.30 tot 16.00 uur 
(1x per 2 weken) 

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

Sjoelen en Rummicub Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 

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

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

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

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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Blijf Actie(f) Ommel 

Elke vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur Koersbal. 
Elke woensdag om 12.00 uur gezamenlijke maaltijd. 
De crea onder leiding van Betsie Janssen begint weer in september: 
elke woensdag om 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur 

Pim Pam Pet en kaarten Wo. 7 augustus 

Verzoek deelnemers en kaarten Wo. 14 augustus 

Rummikub en kaarten Wo. 21 augustus 

Geheugenfitness en kaarten Wo. 28 augustus 

Teken het maar en kaarten Wo. 4 september 

Meer bewegen voor ouderen  
en kaarten 

Wo. 11 september 

Koersbal Elke vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur 

Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd  
tot maandag 19 augustus. 

Voor beëindigen lidmaatschap Seniorenvereniging  bel  vóór 1 januari   06-25 35 05 65  

(ledenadministratie) Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Voor wijzigingen van adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, mailadres  

mail dit naar de ledenadministratie: rinaslaats@gmail.com  
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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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