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Tijd 
 
De eerste bladzijden van het nieuwe jaar hebben we al om kunnen 
slaan. Zo ben je nog bezig met de voorbereidingen voor kerst en 
nieuwjaar en dan opeens, zonder dat je er erg in hebt, ben je al in de 
tweede maand van 2018 aanbeland.  
Wat vliegt de tijd. Tijd die zo kostbaar is, dat we er zoveel mogelijk van 
moeten genieten. Tijd die we niet moeten laten verpesten door kleine 
ruzietjes of ergernissen. Tijd die we moeten stoppen in kostbare en 
dierbare momenten. Tijd die we moeten besteden aan mensen die ons 
na staan of aan mensen die onze aandacht en tijd nodig hebben. Tijd die 
we moeten vrijmaken om leuke dingen te doen. Tijd die we ook moeten 
maken om deze nieuwe Luidklok te lezen bomvol nieuws en activiteiten. 
Maak er ook dit jaar weer een mooie tijd van. 
 

Marie-Louise. 

Beste mensen 
 

Nu moet me toch iets van het hart: op 
dinsdag 23 januari stond een lezing 
gepland over beroertes. Het Elkerliek en 
o.a. dokter Snoeijen boden aan de lezing 
te verzorgen. Het onderwerp sprak het 
bestuur wel aan en wij dachten dat ook 
onze leden dit een interessant onderwerp 
zouden vinden. Er waren geen kosten aan 
verbonden. Een aanmelding was 
voldoende. Helaas waren er maar 15 
aanmeldingen. Reden om de lezing te annuleren. Dat vind ik erg spijtig.  
Binnen het bestuur vragen wij ons af wat hier de oorzaak van is. Spreekt 
het onderwerp u niet aan? Haalt u uw informatie elders? Wij kozen er 
deze keer voor de lezing te houden in de avond. Is dat tijdstip misschien 
verkeerd gekozen? 
Allemaal vragen die mij en mijn medebestuurders bezighouden. Daarom 
zouden wij heel graag willen weten waar uw interesse naar uit gaat. Dat 
zouden we wel willen horen, laat het ons alsjeblieft weten. 
 

Maud Cuppens. 
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Gemeentelijke inkomensondersteuning,  
ook voor ouderen 
 

Nog niet zo lang geleden heb ik hier in de Luidklok al geschreven over 
het minimabeleid van de gemeente Asten. Want net als iedere gemeente 
heeft Asten een minimabeleid. Tot nu toe wordt van deze regelingen lang 
niet optimaal gebruik gemaakt. Reden om hier nogmaals aandacht aan 
te besteden. 
 
Noodzaak en gebruik regelingen door ouderen. 
Vooral ouderen maken weinig tot geen gebruik van de regelingen. U bent 
gewend om zelf uw zaakjes te regelen en zo nodig de tering naar de 
nering te zetten. Hele goede eigenschappen, maar de regelingen zijn 
niet voor niets in het leven geroepen. 11 procent van onze ouderen heeft 
echt te maken met armoede. Door achteruitgang van de gezondheid is 
sprake van een stapeling van kosten. Misschien herkent u het: niet-
vergoede kosten voor medicijnen en hulpmiddelen, kosten voor 
alarmering, kosten voor maaltijden enzovoort. Dan kunnen de lasten uw 
inkomen overstijgen. En wanneer u het niet zelf redt en tot de minima 
behoort, mag u rustig vragen. 
 
De regelingen. 
Hieronder een overzicht van de huidige regelingen, die voor u als senior 
van belang zijn. 
-Bibliotheekpas met reductie. 
-Bijzondere Bijstand, hier gaat het om vergoeding van kosten die 
uitzonderlijk, individueel en noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bepaalde 
reiskosten, ziektekosten die anders niet vergoed worden. 
-Bijdrage aan Maatschappelijke Participatie. Dit betreft een jaarlijkse 
bijdrage ter eigen besteding om mee te kunnen doen, bijvoorbeeld een 
lidmaatschap van een vereniging, een uitstapje. 
-Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV). Deze verzekering biedt een 
uitgebreid pakket en een deel van de premie wordt door de gemeente 
vergoed. Zo bent u beter verzekerd en hebt u minder eigen kosten. 
-Individuele Inkomens Toeslag. De individuele inkomenstoeslag is een 
vast bedrag dat één keer per jaar wordt uitgekeerd. Deze toeslag is voor 
mensen die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen. 
-Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Bij een minimum inkomen en laag eigen vermogen kunt u kwijtschelding 
van de gemeentelijke belastingen aanvragen. 
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Wanneer komt u in aanmerking 
Wanneer u een AOW-uitkering heeft, al dan niet aange-
vuld met een beperkt pensioen en een klein vermogen, 
is het de moeite waard om eens te laten checken of u 
voor inkomensondersteuning in aanmerking komt. De 
cliëntondersteuners van de KBO zijn u daarbij graag behulpzaam. Net 
als voor alle vragen over de WMO, kunt u hiervoor terecht bij de cliënton-
dersteuners, Jan Bosch, 06-23509999, mail jangmbosch@planet.nl en 
Gemma Koomen, 06-51314187, mail gemma.koomen@upcmail.nl. 
 

Gemma Koomen. 

Het Alzheimer Café januari 2018 
 

Op 2 januari was het de eerste dinsdag van de maand en elke eerste 
dinsdag is het Alzheimer Café geopend, dit keer ook, al was het daags 
na Nieuwjaar. Om toch een beetje in de feeststemming te blijven, 
hadden we gekozen voor het thema: het effect van muziek bij dementie.  
Gastspreker was dit keer Henk Manders. Henk is docent en werkte lang 
op Kempenhaege met mensen met epilepsie. Hij deed daar veel met 
muziek en drama. Om een wat levendige avond te hebben, hadden we 
livemuziek van de muzikanten van Sakkerdju te weten: Francien 
Hoeben, Karel Brüsewitz, Ge Rooijakkers en Jack Swaanen. 
Ik mocht de avond openen en wenste natuurlijk iedereen een gelukkig 
Nieuwjaar. Ik vertelde dat wij als team weer met volle moed het nieuwe 
jaar ingingen en dat we terugkeken op enkele geslaagde eerste 
dinsdagen van het afgelopen jaar. We waren in april gestart en een fijn 
team van medewerkers zet zich steeds weer in. 
Gespreksleider Jeanette van den Bosch ging met Henk in gesprek. Henk 
kon interessant vertellen over de invloed van muziek op de hersenen. 
Muziek heeft een bijzonder effect op de mens en wordt vanwege de 
meerwaarde die het kan hebben steeds meer ingezet bij mensen met 
dementie. Hij vertelde over onderzoeken waaruit bleek dat bij overdracht 
van informatie dit vaak maar beperkt blijft hangen. Dit in tegenstelling tot 
de overdracht van muziek. Muziek blijft lang hangen. Mensen met 
dementie (her)kennen vaak nog veel muziek van vroeger. Met heel veel 
enthousiasme werd tussendoor livemuziek gespeeld en natuurlijk vooral 
de muziek van vroeger. Henk had ook een stukje theorie en vertelde 
over de zes breinprincipes die van invloed zijn op de hersenen. We 
moeten dan denken aan aandacht, concentratie, voortbouwen, herhaling, 
(als voorbeeld noemde hij het geitenpaadje) emotie en creatie. 
 

mailto:gemma.koomen@upcmail.nl
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Jack Swaanen had nog een heel persoonlijke bijdrage. Velen kennen 
Jack als muziekleraar van vroeger. Ook mijn kinderen zaten bij hem op 
muziekles. Hij vertelde dat hij jaren geleden een zeer ernstig auto-
ongeluk had gehad, waarbij het functioneren van zijn hersenen ernstig 
verstoord was. Het was de muziek die ervoor heeft gezorgd dat hij er 
weer helemaal bovenop is gekomen. Jack is daarmee het levende 
bewijs dat muziek helend werkt. 
Conclusie: al met al een leerzame avond waar 75 mensen van 
genoten op deze tweede dag van het jaar. 
Het volgende Alzheimer Café is op 6 maart 2018 met als thema: de 
impact van cognitieve problemen uit eigen ervaring, uiteengezet door 
een ervaringsdeskundige. 
De bijeenkomsten worden gehouden in Dienstencentrum De Beiaard, 
Pastoor de Kleijnhof 21 te Asten. Ze beginnen om 19.00 uur en 
eindigen om 21.00 uur. Het Alzheimer Café is bedoeld voor alle 
belangstellenden uit Asten, Someren en Deurne. 
 
Piet Schippers, gespreksleider. 

Gemiste Kerstklok 
 

Begin december, dus nog mooi op tijd, was ik bezig een stukje te 
schrijven voor Kerstmis. Met de bedoeling een passende bijdrage te 
leveren aan het Kerstnummer. Maar ik had beter kunnen weten: de 
Luidklok luidt niet meer met Kerstmis. 
Zonder de bedoeling te hebben als “klokkenluider” op te treden, wil ik 
hier toch graag iets over zeggen. Voor ons allemaal, gelovig of niet, is 
Kerstmis de tijd waarop we de balans van het jaar op kunnen maken. Dat 
hoeven we niet alleen te doen, de hele omgeving werkt eraan mee, de 
vergeten groepen melden zich, radio en t.v. sloven zich uit om te zeggen 
dat de welvaart nog lang niet gelijk verdeeld wordt en verenigingsbladen 
zien terug op een al of niet geslaagd jaar en maken plannen voor het 
nieuwe jaar. Ieder zoekt zijn eigen warmtebron, je luistert naar de 
pastoor, naar je politieke voorkeur, naar de muziek van je keuze. 
Allemaal willen ze vrede op aarde, liefst een beetje meer vrede dan vorig 
jaar. Het is de tijd van de communicatie. Ouderen zoeken ook steun bij 
elkaar, er zijn allerlei kerstvieringen en kerstactiviteiten. En ook is er de 
Luidklok die jammer genoeg niet verschijnt rond de kerstdagen. Geen 
feestnummer met kerstboom en aandacht voor de vrede op aarde,  
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Ik mis het een beetje. Ik misgun de redactie haar vrije maand niet en ze 
doen hun werk uitstekend, maar waarom moet de kerstklok nou net 
uitvallen? Komkommertijd voor de activiteiten, zodat er niets te melden 
valt? Gebrek aan kopij? Zuinigheid zoals in de eerste jaren? Ik kan het 
me nauwelijks voorstellen. 
De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de huidige redactie deze 
maand zonder Luidklok niet zelf heeft uitgedacht, maar de traditie heeft 
overgenomen. De vorige en zelfs de eerste redactie – ik was toen tot 
mijn grote schaamte eindredacteur – deed al niet meer aan Kerstmis. 
Misschien wil het huidige bestuur en de huidige redactie er nog eens 
over nadenken, samen met de lezers. Zeker nu de Luidklok zich de 
laatste jaren zo in de markt heeft geprijsd, dat je in de kersttijd niet achter 
kunt blijven. Voor kerstwensen is het te laat, maar ik kan de lezers nog 
welgemoed een heel goed 2018 toewensen. 
 

Gerard ten Thije. 

Geen Kerstklok, helaas 
 

Tijdens de vorige vergaderingen heeft de redactie 
zich ook al gebogen over het eventueel 
uitbrengen van een Luidklok in december. Zo’n 
kerstnummer zou zo mooi kunnen zijn, maar dat 
blijkt helaas allemaal niet zo simpel te zijn. 
Per jaar vallen er tien Luidklokken bij u op de 
mat. Één Luidklok meer brengt, naast een extra 
financieel plaatje, ook logistiek nogal wat 
problemen met zich mee. Een andere Luidklok schrappen, betekent in de 
maanden na Kerstmis, minder kansen om u op de hoogte te brengen van 
allerlei activiteiten die juist dan vooral plaatsvinden. 
Als redactie kwamen we dan ook tot de conclusie dat onze voorgangers, 
die dit schema met de maanden waarin de Luidklok uitkomt hebben 
bedacht, dat zo slecht nog niet hebben gedaan. Als redactie hebben we 
daarom uiteindelijk besloten om in de decembermaanden toch geen 
Luidklok uit te brengen. 
 

Namens de redactie, Marie-Louise Klomp. 
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KBO-mededelingen 

Onze overledenen 
 
Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Martien Aarts     Deken van Pelthof 123 
90 jaar      overleden 25-12-2017 
 
Anna van Heugten-van den Eijnden   Molenplein 13 
93 jaar      overleden januari 2018 
 
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  
e-mailadres: hvank@xs4all.nl. 

Belastingaangifte 2017 
 

In maart starten we weer met de aangiften inkomstenbelasting 2017 en 
het aanvragen of wijzigen van de zorg- en huurtoeslagen 2017 en 2018. 
U kunt via het telefoonnummer 441255 op de ochtenden van maandag 
t/m donderdag een afspraak maken. 
Dit jaar werken we opnieuw met hetzelfde systeem van aangifte doen als 
vorig jaar, waarbij een machtigingscode van de belastingdienst nodig is. 
U dient deze code mee te brengen. Hebt u die code niet ontvangen of 
bent u die kwijt, dan kunt u via de belastingtelefoon (088-1236555) een 
nieuwe code aanvragen. Houdt uw BSN/sofinummer bij de hand. Voor 
echtparen moeten er twee codes zijn. De codes worden niet in een 
blauwe, maar in een witte envelop verstuurd. Daarnaast dient u mee te 
brengen de aangiftebrief, de jaaropgaven AOW, pensioen, etc., 
gemaakte zorgkosten (ook reiskosten naar het ziekenhuis), opgaven van 
de bank betreffende spaargeld en vermogen. Bij een eigen huis de WOZ
-beschikking en de gegevens van de hoogte van de hypotheek en de 
betaalde rente meebrengen. Bij huurtoeslag dienen ook de gegevens 
van de huurwoning te worden meegebracht.  

mailto:hvank@xs4all.nl
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Het is ook voor degenen die geen aangifteformulier hebben ontvangen 
interessant om een aangifte te doen. Als er veel zorgkosten (dokters, 
ziekenhuis, medicijnen, etc.) zijn gemaakt kan het zijn dat u belasting 
terugkrijgt. Maar ook het berekenen van het juiste, belastbare inkomen is 
belangrijk, omdat dit inkomen ook bepalend is voor de huur- en de 
zorgtoeslag. 
Ook dit jaar rekenen wij voor KBO-leden € 5,- per persoon. Mocht er 
sprake zijn van een F-aangiftebiljet wilt u dit dan bij het maken van een 
afspraak vermelden, want daarvoor is extra tijd nodig. (Dit biljet wordt 
gestuurd bij overlijden van de partner of een familielid.) 
 
Frits van der Velden, belastinginvuller KBO. 

Ledenpassen 
 

Door het algemeen bestuur van KBO-Brabant is besloten dat de passen 
van de leden een ander uiterlijk gaan krijgen. Het worden hardplastic 
passen die de kwaliteit zullen hebben van een bankpas en daarmee 
duurzamer zijn dan de huidige passen. 
Tevens zal de algemene vergadering van 28 juni a.s. een besluit nemen 
over de geldigheidsduur van de ledenpassen. Dit betekent dat voor alle 
KBO-leden nieuwe passen gemaakt zullen worden. De verwachting is 
dat alle leden in september 2018 de vernieuwde pas zullen ontvangen. 
Uw huidige pas blijft dus voorlopig geldig! 
 
Het bestuur. 

De Rabobank Clubkas Campagne start weer 
 
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne mogen leden van de 
Rabobank Peelland Zuid hun stem 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 2018 mogen leden van de Rabobank die voor 1 
februari 2018 lid zijn geworden, in de periode 5 tot en met 30 april 2018 
hun stem weer uitbrengen op hun favoriete vereniging en/of stichting. De 
leden van de Rabobank worden eind maart 2018 schriftelijk en met een 
unieke inlogcode door de RABO uitgenodigd hun stemmen uit te 
brengen.  
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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 een 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 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. De KBO Asten-
Ommel zal zich tijdig aanmelden voor deelname aan de clubkas 
campagne 2018.  
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 KBO heeft als doelen opgegeven: 
Dagbesteding Ommel, Belangenbehartiging, het organiseren van een 
activiteit voor leden van 80 jaar en ouder, activiteiten voor ouderen in de 
zomervakantie en de bekende kerstvieringen.  
Vorig jaar werd de Rabobank Clubkas Campagne afgesloten met een 
grote finale Roadshow. Tijdens deze show werd aan de KBO Asten-
Ommel een cheque uitgereikt ter grootte van € 1.567,78. Langs deze 
weg willen wij de leden van de KBO Asten-Ommel, die lid zijn van de 
Rabobank Peelland Zuid verzoeken om in de periode van 5 tot en met 30 
april een stem uit te brengen op de KBO Asten-Ommel. Voorts willen wij 
de leden van KBO die nog geen lid zijn van Rabobank Peelland Zuid 
verzoeken lid te worden van deze bank, zodat men in 2019 kan  

http://www.rabobank.nl/leden
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KBO-activiteiten 

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 KBO Asten-Ommel. 

KBO-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. 

Forumdiscussie politieke visie op seniorenbeleid 
 
Zoals u misschien weet zijn er op 21 maart 2018 
gemeenteraadsverkiezingen. De komende jaren neemt het aantal 
senioren in de gemeente Asten toe en aangezien het beleid er onder 
andere op gericht is dat mensen langer thuis wonen, zullen wij ook meer 
te maken krijgen met het gemeentelijk beleid. 
Daarom organiseert KBO-kring Asten op woensdag 7 maart om 19.30 
uur een forumdiscussie met vertegenwoordigers van alle politieke 
partijen die meedoen aan de verkiezingen. Doel van deze avond is om 
meer helderheid te krijgen over wat zij voor de inwoners van de 
gemeente Asten willen gaan doen en met hen te discussiëren over hun 
plannen.  
 

http://www.rabobank.nl/peellandzuid
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De volgende beleidsterreinen zullen aan de orde komen: 
*  Zorg 
*  Wonen 
*  Mobiliteit 
*  Werk (en vrijwilligerswerk) 
*  Welzijn 
 
Wij als KBO-kring Asten hebben in totaal zo'n 2000 leden en zijn hiermee 
niet alleen de grootste vereniging van Asten, maar we zijn ook electoraal 
een factor van belang. Dé kans dus om te horen wat de visie van de 
politieke partijen is èn een gelegenheid onze stem te laten horen. 
Wij nodigen u heel graag uit voor deze forumdiscussie. 
 
Datum: 7 maart 2018 
Tijd:  19.30-22.00 uur inclusief een pauze voor een kopje koffie 
halverwege het programma. 
  De zaal is open vanaf 19.00. 
Voor wie: Deze avond is voor iedereen toegankelijk: leden en niet-

leden en jongere en oudere senioren. Dus neemt u rustig 
familieleden, vrienden, kennissen of buren mee, ook al zijn 
ze geen lid van de KBO. 

Waar:  De Beiaard, grote zaal. 
Deelname: U bent altijd welkom. Wij stellen het zeer op prijs als u van 

tevoren laat weten met hoeveel personen u komt. Dit in 
verband met de organisatie. 

Aanmelding: Bij voorkeur per mail: a.lammers@xs4all.nl  
  Eventueel telefonisch:  Anna Lammers, tel. 692866 
 
Wij hopen dat u deze avond in groten getale van de partij zult zijn. 
 
Het bestuur kring Asten. 



14 

 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten 
 

KBO-Liederentafel. 
Wat een verrukkelijke zangmiddag werd het 
maandag 8 januari in het nog prille 2018. Een 
grote mannen-zanggroep, een paar zangers 
méér dan de normale Toffel 4, gaf de aftrap 
van een nieuwe reeks optredens, dit jaar. 
Ook de opkomst was, ondanks het frisse weer 
en de vele griepgevallen, heel goed te 
noemen. Er werd gezongen uit de dikke 
liederenbundel en er werden nummers uit 
eigen repertoire ten gehore gebracht.  
Doet u de volgende keer ook mee? 
 
Wat?     KBO-Liederentafel met Toffel 4. 
Wanneer? Maandag 5 maart a.s. 
Waar?  In de Spiegelzaal van De Beiaard. 
Hoe laat? Aanvang 13.30 uur tot 15.30 uur met pauze  
  voor koffie/thee en koekje. 
 
 
KBO-Spellenmiddag. 
De werkgroep mag zich verheugen in een voorzichtig groeiende groep 
spelletjesliefhebbers. En daar zijn we heel erg blij mee. Maandag 15 
januari moesten 18 belangstellenden een plaatsje zien te vinden in de 
huiskamer van de Beiaard. Zij hadden harde wind en regen getrotseerd 
om samen met anderen twee uurtjes lekker te kunnen genieten van spel, 
spanning en competitie, maar er werd ook volop genoten en gelachen. 
Noteer de datum van de volgende spellenmiddag en kom ook eens 
kijken. 
 
Wat?  KBO-Spellenmiddag. 
Wanneer? Maandag 19 februari  
  (weekje opgeschoven i.v.m. carnaval). 
Waar?  In de huiskamer van De Beiaard. 
Hoe laat? Aanvang 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur  
  met pauze voor koffie/thee en koekje. 
Wij heten u hartelijk welkom. 
De daarop volgende spellenmiddag zal zijn op maandag 12 maart! 
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KBO-Bedevaart. 
De werkgroep Vieringen en Activiteiten is al bezig met de organisatie van 
de KBO-Bedevaart in de maand mei. De aller-allerlaatste wel te ver-
staan. Jarenlang was dit dé jaarlijkse traditionele, eigen KBO-bedevaart 
voor de leden van Asten, Ommel en Heusden. Helaas heeft men moeten 
besluiten, dat de viering van 3 mei 2018 de allerlaatste zal zijn. 
Wij hopen op een grote opkomst, zodat u samen met anderen van deze 
viering een onvergetelijke slotviering maakt. 
 
Wat?  De KBO-Bedevaart te Ommel voor alle KBO-leden. 
Wanneer? Donderdag 3 mei 2018. 
Waar?   In de kerk van Ommel. 
Hoe laat? Aanvang 14.30 uur  
  met na afloop gratis koffie of thee in zaal Eijsbouts.  
Meer details kunt u lezen in de volgende Luidklokken. 
  
KBO-Ontspanningsmiddag. 
Onze werkgroep heet niet voor niets “Vieringen en Activiteiten”, zij pro-
beert namelijk zo goed mogelijk groter opgezette activiteiten te organise-
ren voor alle leden van de KBO-afdeling Asten-Ommel. Maar ook de le-
den die woonachtig zijn in de Lisse en de aanleunwoningen worden niet 
vergeten.  
Door bepaalde omstandigheden is het voor velen van hen niet (meer) 
mogelijk om bijv. aan een reisje of andere activiteit deel te nemen. Daar-
om krijgen zij door het bestuur van de KBO Asten-Ommel één keer per 
jaar een ontspanningsmiddag aangeboden. Deze is al vastgelegd op 
woensdag 9 mei 2018. 
Een middagje met muziek en/of zang, een hapje en een drankje. Meer 
daarover zult u kunnen lezen in de volgende 
Luidklokken. Houd deze dus goed in de gaten en 
noteer alvast de datum. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: 
Inge Veenhuizen. 
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Wandelen met De Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje 
wandelen. 
Donderdag 22 februari gaan we weer 
op stap met De Stappers. Dit keer 
gaan we naar onze zuiderburen naar 
het landgoed Terlamen. We starten 
onze tocht in het kerkdorpje Bolderberg gelegen onder het kabaal van 
het racecircuit Zolder.  
De wandeling voert ons door het domein Bovy, een indrukwekkend 
vijvercomplex met loof- en naaldbossen. We beklimmen de Galgenberg 
en de Bolderberg, volgen de kronkelende Molenbeek en bezoeken de 
kluis op de Bolderberg. Het gebied maakt deel uit van het grootste 
aaneengesloten, indrukwekkende vijvercomplex van België, ca 2500 
hectaren groot met honderden vijvers. Deze vijvers waren vroeger 
Kempense vennen ontstaan door ontginning van ijzererts en turf. In de 
middeleeuwen kweekten de paters van de Abdij van Averbode er 
zoetwatervis en verkochten die aan de tsaren van Rusland. We komen 
langs kweekvijvers voor karpers, lauw, brasem en voorn. In Terlamen is 
het in de restaurants een gastronomisch streekgerecht.  
Het landgoed Terlamen dankt zijn naam aan de ligging van de 
Laambeek die door het domein kronkelt en de 16 vijvers van het 
landgoed bevoorraad. Die vijvers hebben alle een naam. Zo is er de 
Vrunden. Een Vrun is een verwaarloosd stuk bosgrond dat evolueert tot 
waterplas. In de grote Savoureer (dat smaak betekent) werd de vis van 
zijn moddersmaak ontdaan door continue aanvoer van vers water. 
De Kluis op de Bolderberg dankt zijn bestaan aan pelgrim Lambert 
Hoelen. Hij bezocht tijdens een tocht tussen 1670 en 1672 in Ancona 
Italië de Santa Maria di Loreto. De Basiliek van het Heilig Huis,  een huis 
dat volgens de overlevering het geboortehuis van de maagd Maria was. 
De pelgrim vroeg bij zijn thuiskomst toelating aan Ferdinand, graaf von 
Inhausen und Kniphausen, baron van het Vrije Land en heer van Zolder, 
om op het hoogste punt van de omgeving, de Bolderberg, een kluis en 
kapel te bouwen volgens ‘dieselve forme ende grootheyt als het 
voorscreven huysken in Loreto’. Hij kreeg de toelating en op 16 januari 
1673 werd hij de eerste kluizenaar van Bolderberg. De kluis kreeg meer 
glans door de oprichting van het Broederschap van O.L. Vrouw van 
Loreto op de Bolderberg via een pauselijk decreet op 15 mei 1679 en 
werd een bekend bedevaartsoord. De kluis wordt beschermd als 
monument.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_di_Loreto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek_van_het_Heilig_Huis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kluizenarij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapel_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kluizenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monument_(erfgoed)
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Sinds 2006 is de kluis opnieuw bewoond en kan de kapel bezocht 
worden. 
Ik heb zo het idee dat er weer genoeg redenen zijn om met                
De Stappers mee op pad te gaan. 
 
Voor info: loetvanbeers@upcmail.nl of 0493-692119 
               jo.jurgens@kpnmail.nl of 06-48360783 

Wandelen met De Trappers 
 

De weergoden waren de wandelaars van De Trappers de laatste tijd niet 
goed gezind. Zowel op woensdag 27 december, als woensdag 10 januari 
is het wandelen niet doorgegaan vanwege het slechte weer. Hopelijk 
wordt het de volgende keren beter. We kunnen weer op woensdag       
28 februari en woensdag 14 maart. Bent u er dan ook weer bij? 
 
Namens de wandelgroep van De Trappers, Lies Berkers. 

Lezing Zin in ouder worden  
 

KBO Asten-Ommel organiseert samen met Bibliotheek Helmond Peel en 
Onis Welzijn een lezing over betekenis geven aan de derde levensfase - 
de periode tussen je 55ste en 70ste levensjaar. Deze lezing wordt 
verzorgd door Anna Lammers. Zij is ruim 25 jaar werkzaam (geweest) als 
loopbaan- en lifecoach en ervaart dat inspiratie en bezieling en dat waar 
je van houdt niet pensioneren. 
Als je ouder wordt kan je leven ingrijpend veranderen. Je werkt niet meer 
of zult binnenkort stoppen, kinderen zijn uit huis en je lichamelijke 
mogelijkheden nemen waarschijnlijk af. Je gaat je meer bezighouden 
met de zin van je leven en de vraag: ‘Hoe kan ik nu mijn leven zo zinvol 
en prettig mogelijk invullen?’ 
Deze interactieve lezing geeft richtingaanwijzers hoe je zelf vervulling 
vindt en betekenis kunt geven aan deze levensfase. Thema’s die aan de 
orde komen zijn: nieuwe inspiratie en bezieling vinden en wegen inslaan 
met eigen mogelijkheden en kansen; afscheid nemen -  verzoening - 
acceptatie; je natuurlijke gave; dicht bij jezelf zijn; leef het leven dat past 
bij wat je echt wilt en wat mogelijk is. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapel_(gebouw)
mailto:loetvanbeers@upcmail.nl
mailto:jo.jurgens@kpnmail.nl
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Datum: woensdag 28 februari. 
Tijd:  19.30 uur - 21.30 uur. 
Voor wie: Leden en niet leden. 
Waar:  Bibliotheek Asten. 
Deelname: € 2,00 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 aanmelden bij de balie van de bibliotheek,  
iedere werkdag tussen 14.00 uur - 17.30 uur. 
Verzoek: Pen en papier meenemen. 
Wij hopen dat u van de partij zult zijn. 
 

Het bestuur. 

Algemene Ledenvergadering 
 

Op woensdag 28 maart vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
plaats. Aanvang 13.30 uur. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging met 
de agenda. Noteer deze datum alvast in uw agenda. De jaarvergadering 
is bij uitstek de gelegenheid om mee te praten over het te voeren beleid.  
Wij hopen dat we velen van u op deze middag kunnen begroeten. 
 

Het bestuur. 

Informatiebijeenkomst Ouderenzorg 
 

Dinsdag 17 april vindt er in De Beiaard een informatiebijeenkomst plaats 
met als thema: Ouderenzorg. 
Apotheker Gertjan Hooijman en Notaris Thijs Kessels zijn dagelijks met 
ouderenzorg bezig en willen u daar graag meer over vertellen, ieder van-
uit zijn eigen achtergrond. 
Aan de orde komen onder meer verantwoord medicijngebruik, levenstes-
tamenten en testamenten bij overlijden. De bijeenkomst begint om 19.30 
uur en duurt ongeveer tot 21.30 uur. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda als u hiervoor belangstelling 
heeft. In de volgende Luidklok volgt meer informatie over hoe u zich kunt 
aanmelden. 
 

Het bestuur. 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl
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Blij(f) Actief Ommel 
Senior en junior. 
  
Er wordt wat geklaagd over de jeugd die alleen maar bezig is met hun 
telefoon. Een andere tijd dan toen wij jong waren. Anders wel, maar ik 
weet niet of het zoveel beter was. 
Daar waar wij ons best moeten doen om een beetje bij te blijven, groeit 
de jeugd er mee op en heeft een smartphone zelfs voor de allerjongsten 
al bijna geen geheimen meer. Computers, tablets, smartphones het is 
een niet meer weg te denken onderdeel van het dagelijks leven 
geworden. Je kunt geen journaal kijken of er is wel een verwijzing naar 
achtergrondinformatie op het internet. Misschien zijn wij soms wel wat 
jaloers op de jeugd voor wie dit alles gesneden koek is.  
Voor de jeugd is de huidige tijd ook niet altijd gemakkelijk. Ze moeten 
best wel veel en ze moeten een weg vinden in alle informatie die op ze 
afkomt. Tegenwoordig moeten ze ook een aantal uren een 
maatschappelijke stage doen.  
Bij Blij(f) Actief hebben onze gasten en vrijwilligers in de kerstvakantie 
kennis gemaakt met Thijs. Een leerling van het Varendonck College, die 
zijn maatschappelijke stage hier wilde doen. Onze gasten hebben van 
zijn aanwezigheid genoten en misten hem toen de vakantie voorbij was. 
Kortom senior en junior hebben beiden hun eigen problemen, maar 
samen blijft het een prima combinatie. 
Wilt u meer weten over de activiteiten van Blij(f) Actief Ommel, zie het 
overzicht achter in deze Luidklok of neem contact op met Tonnie de 
Boer, tel.: 0493-693721. 
    
Annelies Dittner. 
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IVN-wandelingen voor senioren 
 

Op woensdag 14 februari wandelen in De Lange Vlieter (Heel),  
vertrek vanaf De Stulp om 13.00 uur tot ca. 17.30 uur. 
 
Op dinsdag 27 februari wandelen op de Oostappense Heide,  
vertrek vanaf De Stulp, terugkomst om ca. 12.30 uur. 
 
Op woensdag 14 maart wandelen in Soerendonks Goor,  
vertrek vanaf De Stulp om 13.00 uur, terugkomst om ca. 16.30 uur. 
 
Informatie bij Rinus Manders, telefoon 06-49986693. 

Activiteiten woonzorgcentrum De Lisse 
 

In De Lisse vinden wekelijks diverse activiteiten plaats. 
Ook niet-bewoners kunnen deelnemen aan deze acti-
viteiten. 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. 

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.  
Voor het overzicht van alle activiteiten verwijzen we u naar de activiteiten 
achter in deze Luidklok. 
 
Voor meer informatie: Sabine Veeger,  
Coördinator Welzijn  Hof van Bluyssen. 
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Storm 
 
Code oranje, ik moest er die donderdag in januari een beetje om lachen. 
Het zou inderdaad flink gaan waaien, maar om daar nu voor in een 
stress te schieten. Het KNMI roept wel vaker zo'n code rood of oranje af 
en dat loopt meestal met een sisser af.  
Toen ik vanmorgen om kwart voor negen naar de sportschool liep, moest 
ik lachen om die stevige bries die mijn haren deed wapperen. Code oran-
je, het zal wel. Maar tijdens het sporten klonk er toch steeds meer ge-
rommel op het dak en vlogen er ook bladeren en takjes door de lucht. Na 
het douchen hoorde ik boven mijn hoofd allerlei geluiden die me niet blij 
maakten. Ik begon me zelfs een beetje zorgen te maken, want ik moest 
toch ook nog naar huis. Voordat mijn sportmaatjes vertrokken, riepen ze 
nog gekscherend dat ik op moest passen dat ik niet weg zou waaien. 
'Haha, leuk hoor', diende ik ze van repliek. 'Zo dun ben ik nu ook weer 
niet hoor.' 

CODE ORANJE !! 
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Het geraas boven mijn hoofd klonk steeds harder en haastig begon ik 
mijn spullen in mijn sporttas te proppen. 'Ik geloof dat ik snel naar huis 
moet, voordat het echt gaat spoken', dacht ik nog. 
Eenmaal buiten schrok ik toch wel een beetje. Voor de deur van de 
sporthal lag iets wat me vaag aan dakbedekking deed denken en op het 
voetpad lagen hele dikke takken, die uit de bomen waren gewaaid. 'Ik 
mag wel oppassen dat ik zo'n tak niet op mijn hoofd krijg, want daar houd 
ik op z'n minst een flinke hoofdpijn aan over.' Ik had het nog niet gedacht 
of daar vloog weer een dikke tak door de lucht. Instinctmatig trok ik mijn 
hoofd wat dieper tussen mijn schouders en dapperder dan ik me voelde, 
ging ik op weg naar huis. 
Ik was nog geen twintig meter verder of de wind kreeg grip op me en ik 
werd hardhandig naar rechts geduwd. Ik zette mijn voeten stevig neer en 
met gebogen rug liep ik verder, knokkend tegen de wind. Code oranje 
was dit keer niet voor niets afgeroepen, dacht ik nog bij mezelf, toen de 
wind me weer aan begon te vallen. Dit keer had hij me goed te pakken 
en voordat ik het besefte vloog ik als een gek over de straat. Ik werd zo 
hard geduwd dat mijn benen het haast niet meer bij konden houden en 
met een flinke vaart vloog ik recht op een lantaarnpaal af. 
Het moet amper een paar seconden hebben geduurd, maar het leken 
wel hele lange minuten voordat ik me uiteindelijk aan die lantaarnpaal 
vast kon pakken. En daar hing ik dan. Loslaten was echt geen optie, 
want dan zou ik zo weer verder vliegen. Terwijl ik daar met twee armen 
om die lantaarnpaal heen stond, stopte er een automobilist om te kijken  
of ik me wel kon redden. Nog voordat hij uit de auto was, viel de wind 
even weg. Ik liet de lantaarnpaal en de automobilist voor wat ze waren 
en rende als een bezetene die laatste tweehonderd meter naar huis. 
'Wat bof ik toch dat ik nog altijd aan hardlopen doe', flitste het nog snel 
door mijn hoofd. 
Met bonzend hart en knikkende knieën stak ik eindelijk de sleutel in het 
slot van de voordeur. Eenmaal binnen zag ik dat aan de overkant van de 
straat een hele schutting was omgewaaid. De tuinmeubelen die daar in 
de tuin stonden, waaiden nu door onze straat. Een ervan was op weg 
naar onze voortuin. Ik had hem misschien kunnen pakken, die stoel, en 
hem in veiligheid kunnen brengen. Maar zolang het nog zo hard waaide, 
was dat geen optie. 
De eerstvolgende keer dat er weer code oranje wordt afgekondigd, zie je 
mij niet meer buiten. Ik heb mijn lesje wel geleerd. 
 
Marie-Louise. 
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Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd 
 tot  maandag 19 februari 2018. 

Kijk voor KBO-activiteiten, nieuws en achtergrondinformatie,  
foto’s van eerdere activiteiten en de complete Luidklok  

ook eens op  
www.kbo-astenommel.nl 

Activiteiten vanaf 12 februari t/m 16 maart 2018 

Activiteiten K.B.O. 

Wandelen                                

met De Trappers 

Wo.14 februari – vertrek om 9.30 uur  

bij  De Beiaard 

Spellenmiddag Ma. 19 februari in de huiskamer van De Beiaard 

van 13.30 uur tot ca. 16.00 uur 

Wandelen  

met De Stappers 

Do 22 februari – verzamelen om 8.00 uur                     

bij  De Beiaard 

Excursie  

naar Den Bosch 

Vrij. 23 februari 2018 om 8.30 uur verzamelen bij 

Sporthal de Schop op de parkeerplaats aan de  

Lotusstraat. Vertrek om 8.45 uur per touringcar naar 

de St. Jan in Den Bosch. 

Wandelen met  

de Trappers 

Wo. 28 februari - vertrek om 9.30 uur                             

bij  De Beiaard 

Liederentafel Ma. 5 maart – aanvang 13.30 uur in  

de Spiegelzaal van De Beiaard 

Spellenmiddag Ma. 12 maart- in de huiskamer van De Beiaard        

van 13.30 uur tot ca. 16.00 uur 

Wandelen met  

De Trappers 

Wo. 14 maart - vertrek om 9.30 uur bij  

De Beiaard 

KBO-ontmoetingspunt Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur                       

in Café van Hoek 
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Activiteiten Restaurant Hof van Bluyssen (vrije toegang) 

Liederentafel met Theo van Brussel Vrij 23 februari van 15.00 -16.00 uur 

Liederentafel met Theo van Brussel Vrij. 9 maart van 15.00 tot 16.00 uur 

NL Doet Za. 10 maart de hele dag 

Week van Zorg en Welzijn Ma. 12 t/m vrij. 16 maart  In deze week 

zijn er verschillende activiteiten 

Liederentafel met Theo van Brussel Vrij. 23 maart van 15.00 tot 16.00 uur 

Overige activiteiten 

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                                             

In de hal van de 2
e
 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 res-

taurant 

Biljarten – In de hal staat een biljart. 

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 res-

taurant 

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 1
e
 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.  In-

schrijven vanaf 12.45 uur. 
Niet op 13 februari i.v.m. Carnaval 

Dansgroep Jong van Hart Elke woensdagavond 
van 19.30 uur tot 22.00 uur 

Rikconcours Elke vrijdag. Aanvang 13.30 uur. Inschrij-

ven vanaf 13.15 uur. 
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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 

Blijf Actie(f) Ommel 

Crea-activiteit onder leiding  

van Betsie Jansen 
  

Vanaf woensdag 17 januari elke 1
e
 en 3

e
 

woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
Andere woensdagen geopend vanaf 

10.30 uur. Men mag ook een deel v.d dag 

komen, b.v  de ochtend of de middag 

Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur 

Oud Hollandse spelen en kaarten Wo. 14 februari 

Rekenspel en kaarten Wo. 21 februari 

Sport en spel en kaarten Wo. 28 februari 

Bingo en kaarten Wo. 7 maart 

Vragenderwijs en kaarten Wo. 14 maart 

Spellenmiddag en kaarten Wo. 21 maart 

Klokkenquiz en kaarten Wo. 28 maart 

Gezamenlijke maaltijd Elke woensdag om 12.00 uur 

Koersbal Elke vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur 
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Colofon 
Bestuur: 

Voorzitter: Maud Cuppens   tel. 691327 

 maudcuppens@kpnmail.nl 

Secretaris vacature 

Penningmeester: Frans van Seccelen   tel. 693584 

Leden:   Anna Lammers   tel. 692866 

 Annelies Dittner   tel. 842754 

 Gemma Koomen   tel. 06-51314187 

     Jan van den Oever   tel. 06-10792887 

Cliëntondersteuners:  Gemma Koomen   tel. 06-51314187 

 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 op maandag t/m donderdag  

 In de ochtend  - Bel hiervoor  tel. 441255 )  
 

Steunpunt Guido 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 

Mail: guido@asten.nl      Twitter.com/guidoasten 

Facebook.com/steunpuntguidoasten      Website ->   http://guido.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 

E-mail:    deluidklokkbo@hetnet.nl  tel. 691984 

Lay-out:   Frits Sannen    tel. 693028 

mailto:guido@asten.nl
mailto:deluidklokkbo@hetnet.nl
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