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Glimmend van trots 
 

Glimmend van trots zit ik achter mijn computer te genieten van alle 
stukjes die door onze lezers massaal zijn ingestuurd voor onze eigen 
Luidklok. Mijn oproep aan de lezers om allerlei dingen die ze meemaken 
met ons te delen, is dus zeker niet tevergeefs geweest. Wat ben ik trots 
hierop, maar ik niet alleen, onze hele redactie vindt het geweldig dat er 
zoveel inzendingen binnen zijn gekomen.  
Ik heb voor dit nieuwe jaar niets meer te wensen. Of toch wel. Het zou 
mooi zijn als we deze trend samen door zouden kunnen zetten. Dan 
maken we samen van onze Luidklok een blad dat door iedereen met veel 
plezier wordt gelezen. Het zou toch prachtig zijn als iedereen haast niet 
meer kan wachten, voordat de volgende Luidklok weer op de mat valt. 
Wensen en voornemens, ze zijn niet los te koppelen van het begin van 
een nieuw jaar. Daarom wens ik iedereen dan ook een heel gezond en 
gelukkig 2019. Dat we ook dit jaar weer veel voor elkaar kunnen 
betekenen en er voor elkaar kunnen zijn, als dat nodig is. Misschien hebt 
u ook wel goede voornemens gemaakt. Dan hoop ik dat u ze ook waar 
kunt maken. Zelf heb ik niet zoveel met goede voornemens. Ik maak ze 
eigenlijk nooit, tenminste niet aan het begin van een nieuw jaar. Maar 
misschien moet ik dat nu toch maar eens een keertje doen. Misschien 
moet ik me toch maar gaan voornemen om gewoon door te gaan met 
schrijven over van alles wat er in mijn leven op mijn pad komt. Veel 
mensen hebben me laten weten dat ze die stukjes graag lezen, maar mij 
is ook ter ore gekomen dat niet iedereen blij is met die verhaaltjes. 
Gerard ten Thije verwoordde het nog het mooist in de vorige Luidklok: 
‘Marie-Louise, laat je eigen Luidklok luiden, desnoods achter een bre’je 
rug.’ En eigenlijk heeft hij wel gelijk. En die mensen die zich ergeren aan 
mijn schrijfsels, moeten die stukjes maar gewoon overslaan of even 
contact met me opnemen, dan kunnen we er een keertje bij een kopje 
koffie over praten.  
Terug nu naar deze Luidklok. Met Marietje van Tilburg-van den Heuvel 
blikken we terug op de jaren vijftig en Peter Berkvens laat ons 
kennismaken met zijn hobby. Gemma Koomen maakt ons weer wegwijs 
binnen de WMO, maar maakt ons ook deelgenoot van haar goede 
voornemen. En Babs Verstappen neemt ons mee naar het 
oppaswereldje. Natuurlijk worden er, naast de verslagen van de mooie 
fiets- en wandeltochten, ook genoeg activiteiten vermeld waar iedereen 
weer aan deel kan nemen. En dan vergeet ik nog bijna het Alzheimer 
Café, dat inmiddels ook niet meer weg te denken is en iedere maand 
druk wordt bezocht. Kortom, ik wens u dit keer heel veel leesplezier. 
 

Marie-Louise. 
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Beste mensen 
 

Vindt u ook dat de tijd je steeds sneller door de vingers glipt? Het lijkt wel 
of we elkaar nog maar kortgeleden het allerbeste wensten voor 2018. En 
nu schrijven we al 2019 boven onze mails en post en is 2018 
geschiedenis. 
Ik hoop dat u 2018 op een goede manier hebt kunnen afsluiten. 
Uitbundig met veel mensen om u heen of juist intiem in kleine kring. Als u 
er maar blij van bent geworden. Het is een goede gewoonte om elkaar 
veel geluk en alle goeds toe wensen bij het begin van een nieuw jaar. 
Vrede in de wereld maar vooral in ons eigen hart. Geluk voor onze 
naasten en onszelf.  
Gezondheid ervaren we als en groot goed en dat wensen we elkaar toe. 
En zo zijn er nog veel goede en beste wensen.  
Daarom wens ik u ook namens het bestuur van seniorenvereniging 
Asten en Ommel: een Zalig Nieuwjaar! 
 

Maud Cuppens. 

Beterschap 
 

Via deze weg willen wij Maud heel veel beterschap wensen.  
Wij hopen dat ze weer goed en snel herstelt na haar operatie.  
 

De redactie. 

Het Alzheimer Café 10 november 2018 
 

Omdat 10 November de dag is van de mantelzorg was er vandaag in het 
Alzheimer Café extra aandacht voor de mantelzorg. Het thema was dan 
ook: hoe blijf je als mantelzorger fit en vitaal.  
We hadden Anne van Putten uitgenodigd en zij ging in gesprek met Ivon-
ne Berkers. Anne is ervaringsdeskundige, zij heeft een dementerende 
man waar ze heel zorgzaam mee omgaat. Op de vraag, hoe haar dage-
lijks leven is, zegt ze dat het heel pittig is. Haar man wordt steeds afhan-
kelijker en, naast zijn dementie, heeft hij ook steeds meer lichamelijke 
klachten. Hij loopt steeds achter haar aan, soms moet ze ook een beetje  
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loslaten, want ze wil hem ook niet als een klein kind behandelen. 
Drie keer per week komt iemand hem verzorgen. Haar ervaring is dat 
bijvoorbeeld douchen beter door hem geaccepteerd wordt dan wanneer 
zij dat doet. Vanuit de zaal kwam de vraag of er vaak wisseling in de 
verzorging is en of dat niet storend is? Anne zegt: ‘bij ons niet, maar bij 
anderen kan het anders zijn.’ 
Binnenkort gaan ze verhuizen en ze is benieuwd wat dat voor haar man 
betekent. Ze krijgen een huis met een binnenplaats wat veiliger lijkt, 
minder kans om te dwalen. Ze heef het allemaal met haar man 
besproken. Ze zegt altijd alles te bespreken, ook al begrijpt hij het niet 
allemaal. Anne zegt veel steun te ervaren, zowel van haar casemanager 
als van haar kinderen. Zij heeft goed contact met haar casemanager. Zij 
komt niet alleen voor haar man, maar ook voor haar. Ze benadrukt dat je, 
om een goede mantelzorger te kunnen zijn, ook tijd voor jezelf moet 
nemen. Zij heeft een grote hobby, ze speelt al zestig jaar toneel en ze is 
daarmee doorgegaan, ook toen haar man ziek werd. Onlangs is ze 
hiervoor gehuldigd. 
Mantelzorger zijn is een taak. In het begin is het heel zwaar, dat is vooral 
de periode dat anderen het niet begrijpen, die zien niet wat jij allemaal 
meemaakt. Pas als de ziekte wordt erkend, door de arts 
gediagnosticeerd, krijg je meer erkenning en begrip. Dan zijn er allerlei 
mogelijkheden voor hulp.  
Zoals altijd was er in de pauze muziek. Deze keer werd er gespeeld door 
Karel Brusewitz en Gerard Rooijakkers, achtergrondmuziek, want het 
met elkaar praten staat centraal in deze pauze. Na de pauze waren er 
veel vragen. Het bleek dat er veel mantelzorgers in de zaal zaten. 
Vragen aan Anne hoe kun je het volhouden? Tip van Anne was: geduld, 
veel geduld. En ook, je hebt geen keus, hij doet het niet expres, hij is nu 
eenmaal vergeetachtig. In de pauze werd er veel gepraat. Verderop in 
het gesprek bleek dat er grote behoefte was om ervaringen uit te 
wisselen met elkaar. Behoefte aan een gespreksgroep van 
mantelzorgers. Een lotgenotencontact. Meerdere 
hulpverleners in de zaal hadden daar wel oren naar.  
Misschien dat er dat van komt. 
 

Piet Schippers, gespreksleider. 
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Het Alzheimer Café 4 december 2018 
 

Op deze 4de december waren er weer negentig belangstellenden die 
kwamen luisteren en samen praten met Janneke Cuppen, huisarts in 
Someren en Niek Aalders, praktijkondersteuner in de praktijk van 
Janneke. 
Ivonne Berkers ging met hen in gesprek. Het thema van de avond 
was: ouderenzorg in de huisartspraktijk. 
De meeste mensen weten wel zo ongeveer wat de huisarts doet. Zij 
heeft veel individuele contacten met mensen met allerlei vragen en 
problemen. Daarnaast heeft ze vooral bij ouderen veel contacten 
samen met partner en mantelzorger. Bovendien heeft ze assistentie 
van Niek, de praktijkondersteuner. Hij gaat vaak de deur uit en 
ontmoet patiënten thuis, al of niet met partner of mantelzorger. Ik heb 
begrepen dat hij een breed spectrum heeft en met de patiënt bekijkt in 
hoeverre er hulp nodig is voor deze individuele patiënt en dan hulp 
biedt op allerlei terrein. Medisch maar zeker ook voor het totaal 
functioneren. 
Niek is goed thuis in allerlei hulpmiddelen en organisaties en waar 
nodig bemiddelt hij voor de hulp. Bij mensen met dementie is dat vaak 
een verwijzing naar de casemanager, maar soms ook naar de geriater, 
fysiotherapeut of ergotherapeut. Je mag wel zeggen dat ze samen op 
het gebied van gezondheid en welbevinden van alle markten thuis zijn. 
De privacy werd erg benadrukt. Ook bleek in dit gesprek maar weer 
eens dat, waar het over dementie gaat, patiënten vaak heel 
gereserveerd zijn, angstig en vaak ontkennend. 
Natuurlijk waren er na de pauze weer veel vragen. Vragen uit de 
dagelijkse praktijk, uit het leven gegrepen, zoals: hij eet veel en snoept 
veel, hoort dat bij dementie. Hij wast af maar weet dan niet waar alles 
moet liggen. Patiënt is onrustig, staat ‘s nachts heel veel op. Patiënt is 
vaak boos, dwars, verdrietig. Patiënt wil dit leven niet, zou er wel uit 
willen stappen maar dat kan niet. Patiënt doet zich beter voor dan hij 
is, moet je daar doorheen prikken? Wanneer is het moment dat het 
thuis niet meer gaat? 
Beide hulpverleners gingen uitgebreid in op al deze vragen. 
Benadrukten dat het persoonlijk is en daarom moeilijk om een 
algemeen antwoord te geven. Zij benadrukten ook, om niet met vragen 
te blijven zitten, maar er over te praten met andere hulpverleners, 
maar ook met mensen in dezelfde situatie. Het was plezierig te horen 
dat ze ook wel verwezen naar het Alzheimer Café. 
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Het volgende Alzheimer Café is op dinsdag 5 februari. Gast is Henk 
Bukkems, notarieel jurist. Op deze avond wordt de wet- en regelgeving 
bij dementie besproken. In het Alzheimer Café is iedereen welkom die 
zich betrokken voelt bij dementie zowel uit Deurne, Someren en Asten. 
De bijeenkomst wordt zoals gebruikelijk gehouden van 19.00 uur tot 
21.00 uur en vindt plaats in Dienstencentrum De Beiaard,  
Pastoor de Kleijnhof 21 te Asten. 
 
Piet Schippers, gespreksleider. 

WMO en WLZ: de eigen bijdragen in 2019  
 

Per 1 januari 2019 zijn door het kabinet belangrijke wijzigingen 
doorgevoerd wat betreft de eigen bijdragen voor zowel de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning), als de WLZ (Wet Langdurige Zorg).   
 

Nieuwe regeling eigen bijdrage WMO: abonnementstarief. 
Om stapeling van zorgkosten tegen te gaan, heeft het kabinet per 1 
januari 2019 het abonnementstarief ingevoerd. Dat is een vast bedrag 
van € 17,50 per vier weken, dat iedereen betaalt die gebruik maakt van 
de WMO, Dit is ongeacht het aantal voorzieningen dat men ontvangt.  
De eigen bijdrage is daardoor niet langer afhankelijk van inkomen, 
vermogen en huishoudsamenstelling. Voor velen van u betekent dit een 
lagere bijdrage voor de WMO. De eigen bijdrage is in principe ook niet 
meer afhankelijk van de hoogte van de kosten van de WMO-voorziening
(en), tenzij de kosten van de WMO-voorziening lager zijn dan het 
abonnementstarief. In dat geval wordt de eigen bijdrage vastgesteld op 
de werkelijke kosten. Dat zal in de praktijk weinig voorkomen.  
Zowel zorg in natura als het persoonsgebonden budget (PGB), vallen 
onder het abonnementstarief. 
 

Uitzonderingen abonnementstarief. 
Het abonnementstarief geldt niet voor: 
1. Mensen die vanwege hun lage inkomen geen eigen bijdrage betalen.  
    ij krijgen net als in 2018 een zogenaamde ‘nulfactuur’.  
2. Instandhoudingskosten, zoals onderhoud, keuring en reparatie van 
    een voorziening. 
3. Rolstoel. 
4. Collectief vraagafhankelijk vervoer (cvv).  
5. Voorziening voor kortdurend verblijf.  
6. Een financiële tegemoetkoming in een voorziening. 
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Veranderingen in de eigen bijdrage voor ‘verblijf’. 
De cliënten die gebruik maken van WMO-
beschermd wonen en WMO-maatschappelijke 
opvang en ook van voorzieningen ingevolge de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ) blijven een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Bij de 
eigen bijdrage voor verblijf is wel de 
vermogensbijtelling gehalveerd. Deze 
vermogensbijtelling verandert van 8% naar 4%. 
Heeft u vermogen zoals spaargeld? Dan betaalt u dus mogelijk minder 
eigen bijdrage. 
Een andere wijziging is de termijn waarvoor men een lage bijdrage WLZ-
zorg beschermd wonen betaalt. Dit is nu vier maanden, en dat was zes 
maanden. 
 

Uitvoering en persoonlijke communicatie 
Het CAK voert het abonnementstarief uit. De nieuwe regeling geldt voor 
alle zorgvragers die op 31-12-2018 een eigen bijdrage ontvangen en 
voor alle nieuwe zorgvragers.  
Het CAK heeft de huidige WMO-zorggebruikers via een brief 
geïnformeerd over het abonnementstarief en wat dat voor hen 
persoonlijk betekent vanaf 1 januari 2019. Nieuwe zorgvragers worden 
bij hun aanvraag geïnformeerd.  
Net als voor alle vragen over de WMO kunt u voor informatie over de 
eigen bijdrage ook terecht bij de cliëntondersteuners, Jan Bosch,          
06-23509999, mail jangmbosch@planet.nl en Gemma Koomen,                   
06-51314187, mail gemma.koomen@upcmail.nl. 
 

Gemma Koomen. 

Voornemens 
 

Niet alleen voor het nieuwe jaar, maar in ons hele leven maken we 
plannen en hebben we voornemens. Het gaat dan om dingen die we 
eigenlijk graag willen of nodig vinden. Vaak komt het er niet echt van. Er 
is altijd wel een reden om het niet te doen of om het uit te stellen. 
Bij mij is zo’n “dingetje” terug naar mijn geboorteplaats Nijmegen. Mijn 
man en ik zijn daar vijftig jaar geleden vertrokken en in mijn hart zit nog 
altijd het heimwee. Onze eigen generatie familie woont daar en ook 
andere contacten hebben we onderhouden. En er liggen heel veel 
herinneringen. Het is een prachtige stad met een rijke historie en een 
mooie omgeving. 
 

mailto:gemma.koomen@upcmail.nl
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En nu gaat het er dan toch van 
komen. We gaan verhuizen. Terug 
naar de roots, noemen ze dat. We 
hebben in Nijmegen een nieuwe 
woning. Het duurt nog even, we 
verhuizen in april.  
Intussen wonen we alweer 34 jaar 
in Asten. Ook hier liggen veel 
herinneringen. De kinderen zijn hier 
opgegroeid en we hebben hier 
natuurlijk onze buurt en sportclubs 

en onze vrienden en kennissen. Daarnaast ben ik altijd politiek actief 
geweest en heb zowel in de gemeente als in verenigingen en stichtingen 
mogen besturen. De laatste vier jaar ben ik bestuurslid bij onze KBO 
(seniorenvereniging) Asten-Ommel. En daarnaast cliëntondersteuner.  
Het zijn van cliëntondersteuner ligt mij na aan het hart. Het gaat bij het 
besturen altijd om de mensen, je moet weten voor wie en waarvoor je het 
doet. En juist door met mensen in gesprek te gaan, kom je te weten wat 
je als vereniging voor mensen kunt betekenen. Je kunt alleen beleid 
maken, wanneer je de individuele verhalen kent. Als je ook weet waar de 
pijn zit.  
Vooral onze hoogbejaarden vragen onze aandacht. De eenzaamheid en 
afhankelijkheid nemen toe met de leeftijd. Onze samenleving is steeds 
meer gericht op zelfsturing, op zelfredzaamheid, eigen 
verantwoordelijkheid. Op zich is dat goed, maar waar het mensen zelf 
niet meer lukt, is hulp vanuit de samenleving nodig.  
Als cliëntondersteuner kun je bij uitstek signaleren waar het in de 
samenleving schuurt, wat we als KBO moeten oppakken, waar we de 
belangen van onze ouderen moeten behartigen. Onze 
seniorenvereniging heeft daarvoor mensen nodig die met mensen in 
gesprek gaan. Dit kan als vrijwillig ouderenadviseur (VOA) en als 
cliëntondersteuner. We kunnen ze niet missen in onze vereniging.  
Uit ervaring kan ik zeggen dat het mooi werk is. Vanuit de KBO in Den 
Bosch word je ook goed ondersteund. Wellicht is het iets voor u. Denk 
niet te snel: dat kan ik niet. Wanneer u er meer van wilt weten, neem dan 
gerust contact op. Mail gemma.koomen@upcmail.nl, of bel me via mijn 
mobiel 06-51314187. Ik ben nog tot april in Asten. 
Ik wens u een heel mooi en gezond 2019, met vooral veel vriendschap 
en mooie momenten. En laat u bij het uitvoeren van voornemens en 
plannen niet weerhouden. 
 

Gemma Koomen. 
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Seniorenvereniging-mededelingen 

Onze overledenen 
 

Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons medele-
ven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Zus Hermans-Snijders  Hoogstraat 29 
97 jaar     overleden: 17-11-2018 
Wiel van Dijck    Hof van Bluyssen 
87 jaar     overleden: 21-11-2018 
Nellie van Bussel   Deken Meijerstraat 105 
91 jaar     overleden: 08-12-2018 
Riek van den Eijnden-Simons Deken van Pelthof 239 
74 jaar     0verleden: 08-12-2018 
 

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 As-
ten/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 dat in de kerk/
crematorium geplaats kan worden voor de uitvaart. De familie kan dit 
aanvragen via het bovenstaande bericht met vermelding van tijd en loca-
tie van de uitvaart. 
 
Het bestuur. 

Reminder: Lezing door Cyrille Fijnaut 
 

Zoals u in de vorige Luidklok heeft kunnen lezen, organiseren wij in 
samenwerking met Bibliotheek Helmond Peel in 2019 een aantal 
interessante lezingen in de bibliotheek Asten. 
Op 23 januari om 20.00 uur zal de eerste lezing gegeven worden door 
Cyrille Fijnaut, hoogleraar criminologie aan de universiteit van Tilburg en 
Leuven. Hij zal in de lezing zijn visie geven over de (georganiseerde) 
criminaliteit in Brabant. In het Eindhovens Dagblad stond in juli nog een 
groot interview met hem.  

mailto:secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
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U kunt zich op de site van bibliotheek Helmond-Peel aanmelden voor 
deze lezing. Leden van Seniorenvereniging Asten en Ommel en 
bibliotheekleden krijgen op vertoon van hun lidmaatschap €1,- korting op 
de toegangsprijs van € 6,- 
Datum:   woensdag 23 januari 2019. 
Tijd:   20.00 uur - 21.30 uur. 
Waar:   Bibliotheek Asten. 
Toegangsprijs: € 6,- per persoon. 
Aanmelding:  Via de site van bibliotheek Helmond-Peel:  
   www.bibliotheekhelmondpeel.nl.  
   Klik op de kop activiteiten en op de knop lezingen. 

U kunt zich ook opgeven bij de balie van de 
bibliotheek - iedere werkdag 14.00 u. tot 17.30 u. 

Het bestuur. 

Laat u rijden door AutoMaatje 
 

AutoMaatje is een vervoersservice. Er zijn veel vervoersvoorzieningen en 
daarmee kom je waar je móet zijn. Maar nog niet altijd daar waar je wílt 
zijn. Minder mobiel zijn, kent vele vormen. Als je minder mobiel wordt, 
wordt je wereld letterlijk kleiner en ligt eenzaamheid op de loer. En om 
dat te voorkomen is AutoMaatje in het leven geroepen.  
Wij willen met AutoMaatje mensen uit hun sociale isolement halen. Dit is 
belangrijk voor mensen zelf, maar ook voor hun soms overbelaste 
mantelzorgers. Ook zij krijgen lucht als er een stukje van hun taak wordt 
overgenomen.   
AutoMaatje mag je bellen voor de dingen die moeten (bijvoorbeeld een 
ziekenhuisbezoek of bezoek aan fysiotherapeut), maar dus ook voor de 
dingen die het leven nog zo mooi maken en die je zonder hulp niet meer 
kunt bereiken. 
Zo werkt AutoMaatje. 
Een vrijwilliger rijdt u tegen een vergoeding van €0,30 per kilometer. U 
geeft door wanneer u waar naar toe wilt. Vervolgens gaan wij aan de 
slag om een chauffeur voor die autorit te zoeken. AutoMaatje Asten-
Someren is een samenwerking tussen Onis Welzijn en ANWB.  
Meer weten? Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met: 
Silvia Bouwmans en Mireille Bohnen, 0493-441266 (bereikbaar tussen 
9.00 en 12.00 uur) of mail naar automaatje@oniswelzijn.nl 
 
Onis Welzijn. 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl
mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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Rijbewijskeuring voor 75-plussers 
 

Voor automobilisten van 75 jaar en ouder is voor 
verlenging van het rijbewijs minimaal iedere vijf 
jaar een medische keuring verplicht. Een 
medische keuring is tussentijds ook nodig als uw 
gezondheid is veranderd, terwijl uw rijbewijs nog 
geldig is. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. 
Als u geen geldig rijbewijs heeft, betekent dit dat 
u onverzekerd bent. 
Een van de organisaties die voor onze leden medische keuringen 
uitvoert ten behoeve van het verlengen van het rijbewijs is Medical Direct 
Services. Per 1 januari 2019 zit MDS op een nieuwe locatie. Het adres 
is: Medical Direct Services, Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR  Asten. Voor 
het maken van een afspraak en voor vragen of advies is men telefonisch 
bereikbaar op nummer 0493-690094 op werkdagen van 8.45 uur tot 
11.45 uur. Mailen kan ook via administratie@mds-keuring.nl 
 
Het bestuur. 

Zorgverzekeringen en korting  
voor leden van KBO-Brabant 2019    
 
Ook voor het jaar 2019 kunnen leden van de KBO korting krijgen bij het 
afsluiten van een zorgverzekering. Dit kan bij de volgende 
zorgverzekeringen: 
*  VGZ  
Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8% korting op de 
basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekering. Leden 
nemen zelf contact op met VGZ. Telefoonnummer 088-1311030. 
Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 10975. 
*  Aon 
Leden van KBO-Brabant kunnen via Aon een zorgverzekering afsluiten. 
U hebt de keuze uit de volgende verzekeraars: 
I*  AK zorgverzekering van Aon: 
8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende 
verzekering (goed/beter/best/vitaal). 
 

mailto:administratie@mds-keuring.nl
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Leden die voor deze IAK Zorgverzekering (Aon) + aanvullende 
verzekering kiezen ontvangen de volgende extra voordelen: 
-  zes extra behandelingen voor beweegzorg (fysiotherapie) 
- vergoeding van uw rijbewijskeuring tot maximaal € 35,- 
- eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,- 
*  CZ: 
5% korting op de basisverzekering en 0% korting op de aanvullende 
verzekering. 
*  VGZ: 
8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende 
verzekering (goed/beter/best). 
Voor meer informatie over de zorgverzekeringen via Aon kunnen de 
leden contact opnemen met Aon. Telefoonnummer 040-2611888. Geef 
bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 8086. 
*  Zilveren Kruis Achmea (ZKA)  
Leden van KBO-Brabant krijgen bij ZKA 8% korting op de 
basisverzekering, 10% korting op de aanvullende verzekeringen, 10% 
korting op de tandartsverzekeringen en 25% korting op het pakket Extra 
Vitaal. 
Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering van minstens één ster, 
dus niet bij alleen een aanvullende tandartsverzekering, krijgen de leden 
het ‘Extra aanvullend KBO-pakket’ gratis. 
Aan het gratis pakket Extra Aanvullend KBO zijn de volgende voordelen 
verbonden: 
- hulp van de zorgcoaches van Zilveren Kruis 
- zes behandelingen fysiotherapie 
- extra hulp aan huis na ziekenhuisopname 
- € 250,- extra vergoeding boven op de sterk verruimde 
              mantelzorgregeling vanaf twee sterren 
- € 35,- vergoeding voor een verplichte rijbewijskeuring 
- eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,- 
 
Leden nemen zelf contact op met Zilveren Kruis 
Achmea.Telefoonnummer 071–7510056. 
Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 
207000837. 
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Seniorenvereniging-activiteiten. 

Gezelligheid troef bij Ontmoetingspunt 
 

In iedere Luidklok lezen we dat wij senioren elke 
dinsdag tussen  
10.00 uur en 12.00 uur van harte welkom zijn op het 
Ontmoetingspunt voor Senioren bij café Jan van 
Hoek. ‘Kom ook een keer, er valt heel wat te buurten’, 
luidt de uitnodiging. Om erachter te komen of dat ook 
echt wel zo is, stapte ik op een dinsdagmorgen zomaar eens binnen bij 
Jan van Hoek. 
Ik had mijn voeten nog niet over de drempel of een vrolijk gebabbel 
kwam me al tegemoet. De vijf mannen die aanwezig waren, hadden 
elkaar al min of meer opgezocht, zodat de overige twaalf of dertien 
dames alle ruimte hadden om even lekker alle nieuwtjes met elkaar te 
bespreken. Als nieuwkomer werd ik meteen door iedereen verwelkomd 
en, na een voorstelrondje, ook meteen bij het clubje betrokken. Ik voelde 
me dan ook helemaal thuis. 
Achter een lekker bakje rooibosthee hoorde ik al snel dat hier over van 
alles en nog wat werd gepraat. Natuurlijk kwamen de diverse kwaaltjes 
even aan bod, maar al snel ging het over de kleinkinderen, over de 
veranderingen in Asten, over de winkels, de ondernemers en over 
vroeger. Allerlei onderwerpen pingpongden door de lucht en er klonk 
vaak gelach. Maar er was ook ruimte voor troost en andere serieuze 
onderwerpen. 
Mij werd verteld dat er een kleine vaste kern is, die eigenlijk iedere week 
wel aanwezig is, maar dat daarnaast alle anderen binnen kwamen 
vallen, wanneer het hen uitkwam. Of je nu iedere week of zo nu en dan 
aanschuift, dat maakt volgens de aanwezigen helemaal niets uit. Het 
Ontmoetingspunt is nou juist bedoeld om anderen te ontmoeten, 
wanneer je daar behoefte aan hebt. Geen verplichting, alleen maar 
gezelligheid, beetje buurten, kopje koffie of thee en, wat later op de 
morgen, voor een enkeling een borreltje of een biertje. 
Ik heb ervan genoten en kom vast nog weleens een keertje binnenlopen. 
U ook? 
 

Marie-Louise. 
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 Kerstwensen van het Senioren-
Trefpunt bij Van Hoek 
 

Iedere dinsdagochtend weten aardig wat leden 
van onze Seniorenvereniging Asten en Ommel 
(de vroegere KBO) de weg naar het Trefpunt bij 
Jan van Hoek te vinden. Klokslag 10.00 uur 
zitten de meesten er al voor de koffie of thee met een koekje, het 
buurtpraatje, een gesprek uit de actualiteit, het ruilen van veel zegeltjes 
van even zoveel supermarkten, het uitwisselen van informatie of het 
advocaatje met slagroom.  
Was de groep aanvankelijk wat schoorvoetend begonnen met een klein 
aantal dames en een man, allengs weten meer mannen hun plek in te 
nemen in het speciale gedeelte van zaal van Hoek voor onze actieve 
senioren. Men deelt er lief en leed, wat op deze leeftijd nogal regelmatig 
aan de orde komt. En een jaar vliegt voorbij. Dan is het ineens 
donderdag 13 december, waarop al voor de vijfde keer in haar bestaan 
de Trefpunt-senioren samen aan de Kerstlunch gaan, om 2018 op een 
gezellige manier af te sluiten. Tweeëntwintig personen gaven acte de 
presence en enkelen hebben, desgevraagd, een wens opgeschreven. 
Graag wil ik die met u delen: 
“Ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2019 en dat we nog maar 
veel samen kunnen lachen!” 
“Kerst in zicht, geeft naast vreugde weer ‘t licht. Het zijn dagen dat de 
mensen elkaar een welbehagen wensen. Het Kerstfeest heeft een doel: 
geeft ieder mens een geluksgevoel. Geef aandacht aan de ander en 
bedenk: dat is het waardevol geschenk”. 
“Een gelukkig en gezond 2019. En veel gezellige uurtjes met onze 
Astense senioren.” 
“Ik wens iedereen een liefdevolle kerst en voor het nieuwe jaar vrede, 
veel voorspoed en vooral een goede gezondheid toe!” 
“Ik heb een wens: dat het goed gaat met de dierbaren om me heen. En 
hoop op een gezond 2019.” 
“Geniet van het leven en hoop op het beste. Denk ook een beetje aan 
onze aarde. De aarde is niet van ons, maar wij behoren bij de aarde en 
daar moeten wij zuinig op zijn.” 
“The earth does not belong to us, we belong to the earth” is een wijze 
spreuk van een indiaan. 
 
Namens ons Trefpunt: Inge Veenhuizen. 
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Najaarsreis november 2018 
 

Het is dinsdagmorgen 13 november en ik wacht op de bus van Twintours 
bij het gemeenschapshuis. De bus arriveert rond 8.35 uur en na 15 
minuten vertrekt de bus richting Turnhout met een 34-tal leden aan 
boord. Onderweg schijnt de zon, maar bij de grens met België betrekt de 
lucht. Eenmaal gearriveerd in het centrum van Turnhout moeten we door 
een flinke plensbui lopen om bij brasserie Tamboerke te komen. 
Na van een bakje(s) koffie en gebak genoten te hebben, maken we een 
korte wandeltocht naar het Nationaal Museum van de Speelkaart. Bij het 
museum aangekomen, worden we in twee groepen gesplitst en begint de 
rondleiding door het museum. Gedurende de rondleiding krijgen we van 
alles te horen over de geschiedenis van de drukkunst en het maken van 
speelkaarten. Bovendien blijkt dat het huidig gebruikte proces nog niet 
erg veel afwijkt van hetgeen er meer dan 100 jaar geleden al werd 
gedaan. Hier blijkt maar weer dat we de chinezen vaak onterecht 
beschuldigen van plagiaat aangezien zij onder andere ook het kaartspel 
hebben bedacht. 
Om 12.15 uur moeten we weer op pad naar de bus in het centrum van 
Turnhout en daarna begint de rit naar brasserie “Den Engel’ in Baarle-
Nassau. Hier genieten we van een geweldige lunch en kunnen we weer 
wat bijpraten over hetgeen er ’s morgens is gebeurd. 
Om 13.45 uur zit de lunch erop en beginnen we aan het 
middagprogramma en de rit naar “De Dorpsdokter” in Hilvarenbeek. 
Onderweg vertellen de twee aanwezige EHBO-ers al dat het een 
interessant museum is, omdat zij er eerder dit jaar al waren geweest in 
verband met het 75-jarig jubileum van de Astense EHBO-vereniging. Hier 
aangekomen, worden we welkom geheten door Wil Fransen en begint de 
spreekbeurt “Help de dokter” over de geschiedenis van de lokale 
dokterspraktijken en dus hoe onze voorouders met geneesmiddelen en 
geneeskundige gereedschappen omgingen. Er worden veel 
gereedschappen getoond en besproken, 
onder meer om het lichaam te spoelen, 
wat toen een veelgebruikte methode was 
om allerlei ziektes op te lossen. Er wordt 
ook een mobiele couveuse getoond, die 
gemaakt was van materiaal van 
neergestorte WO II vliegtuigen en 
waarmee veel baby’s zijn vervoerd. 
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Al met al ben ik blij dat ik in de 21ste eeuw leef en we een goede 
medische zorg hebben en dat het in het verleden toch maar behelpen is 
geweest. Na de spreekbeurt hebben we op eigen gelegenheid het 
museum kunnen bezichtigen en kunnen kijken naar een grote 
verzameling aan geneesmiddelen, geneeskundige gereedschappen en 
hulpmiddelen die de laatste 100 jaar zijn gebruikt. Omdat het nog wat 
vroeg was, om aan de tocht naar het restaurant in Casteren te beginnen, 
hebben verschillende mensen nog door de kruidentuin gewandeld die 
voor het museum ligt. 
Rond 16.30 uur rijden we, via een toeristische route, naar restaurant De 
Kruidentuin in Casteren, waar we om 17:00 uur arriveren. Eerst worden 
we verwend met een drankje, waarna al gauw het diner wordt 
opgediend. Het diner is een erg uitgebreid driegangendiner en er is eten 
in overvloed en het wordt afgesloten met een lekker ijsgerecht. 
Om 19:00 vertrekken we huiswaarts en na een 45 minuten worden de 
eersten afgezet in Ommel, daarna bij de Schop en als laatst bij het 
gemeenschapshuis. Ondertussen wordt de chauffeur nog bedankt voor 
de gezelligheid en goede service. 
 
Nawoord. 
Gedurende de wandeltocht van de brasserie in Turnhout naar het 
speelkaartenmuseum is mevr. van den Einden onwel geworden en 
hebben beide EHBO-ers geassisteerd bij het verzorgen van haar. Met 
behulp van de politie is zij met een ambulance naar het lokale ziekenhuis 
gebracht, waar de artsen al snel tot de conclusie kwamen dat ze een 
hersenbloeding had. Ze is hierna onmiddellijk geopereerd en in coma 
gehouden. Na een tweetal weken is ze nog een tweede keer 
geopereerd, vanwege verdere complicaties en is ze uit haar coma 
gehaald. Ze heeft kort daarna nog een hersenbloeding gekregen en is ze 
op 8 december jl. overleden.  
We wensen mijnheer van den Einden en zijn familie veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. 

 
Henk van Kessel en Ank van der Klugt. 
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Vrijwilligersmiddag  
 

Op woensdag 21 november was de jaarlijkse feestdag voor de 
vrijwilligers van de Seniorenvereniging Asten en Ommel. Om 12.00 uur 
werden we verwacht in de grote zaal van De Beiaard. De zaal was 
gezellig ingericht. Het leek wel een restaurant. Er was gekozen voor 
tafels voor zes personen. Vooraf werd er een heerlijke soep geserveerd. 
Daarna werden op iedere tafel twee etagères en schalen met allerlei 
lekkernijen, zoet, hartig en vegetarisch gezet. Dus keuze volop. Iedereen 
genoot met volle teugen en ook het nagerecht mocht er wezen. 
Voor het tweede gedeelte van de middag was Charlotte Glorie 
uitgenodigd. Zij verraste de aanwezigen met een afwisselend 
programma van luisterliedjes en conferences. Heel boeiend, soms 
confronterend, maar steeds de moeite waard. We hebben genoten. 
Dank aan het bestuur. Het is goed te ervaren dat het werk van de 
vrijwilligers gewaardeerd wordt. 
 
Lies Berkers. 

Kerstviering 19 december 
 

Woensdag 19 december 2018. Opnieuw gaan de deuren van de Beiaard 
vandaag open voor de eerste jaarlijkse kerstmiddag van de KBO, nu de 
nieuwe naam Senioren Vereniging Asten en Ommel dragend. 
’s Morgens vroeg om 8.30 uur al zijn de mannen en vrouwen van onze 
werkgroep present voor de voorbereidingen en versieringen van de zaal 
en het smeren van heel wat krentenbroden.  
De zaal ziet er mooi en sfeervol uit, als al om 12.50 uur tientallen oude-
ren hun jassen ophangen, hun kaartje afgeven en een loterijlotje ontvan-
gen. Goedkeurend bekijken ze de zaal en gaan op zoek naar een stoel 
op een goede plek. Al snel stroomt de zaal vol en wordt door de gast-
vrouwen aan iedereen een kop koffie of thee aangeboden. Een gezellig 
geroezemoes vult de ruimte van de Beiaard. De vicevoorzitter van het 
bestuur, Gemma Koomen, neemt bij aanvang van het programma het 
woord met een hartelijk welkom aan iedereen en de wens voor een 
spoedig herstel van voorzitter Maud Cuppens, die vanwege ziekte helaas 
niet aanwezig kan zijn. 
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Het programma begint met kerstliedjes door Lia Friesen en Inge 
Veenhuizen, samen met de aanwezigen, die knap en uit volle borst 
meezingen. Kapelaan van Overbeek spreekt een prachtige 
kerstgedachte uit en Ans van Dijk draagt een bijzonder gedicht voor, 
waarin zij beschrijft hoe zij vroeger Kerstmis had ervaren. Een apart, 
verwarrend en toch leuk kerstverhaal werd voorgelezen door Peter 
Berkvens, gevolgd door een zelfgemaakt gedicht over Ties, 
voorgedragen door Betsy van Nisselrooy, waarbij men een speld kon 
horen vallen. Tenslotte volgde nog een komisch kerstgedicht, wederom 
door Peter Berkvens, ditmaal over de os en de ezel. 
In het slotwoord van Gemma Koomen aan het einde van het eerste deel 
van deze middag kondigt zij meteen ook de pauze aan, waarin het orkest 
Da Capo zich gaat opstellen op het mooi versierde podium. 
En zoals altijd bij speciale gelegenheden staat daar goed zichtbaar op 
een prominente plaats op het podium: ons prachtig uitgevoerde vaandel. 
Nogmaals worden alle aanwezigen getrakteerd op koffie en thee, nu met 
een worstenbroodje erbij en lekkere verse sneden krentenbrood. En die 
laten de aanwezigen zich goed smaken. Dan is het de beurt aan de 
muzikanten van Da Capo: zij brengen een repertoire met nummers in 
wintersfeer en lekkere luisterliedjes. Terwijl voor iedereen nog een 
drankje wordt ingeschonken, luisteren de aanwezigen aandachtig en 
zien sommigen de kans om mee te zingen. Kortom, de muziek komt 
aangenaam over, terwijl men ook de mogelijkheid heeft om met elkaar te 
praten. Na een welverdiend applaus aan de orkestleden voor hun 
muzikale optreden, is het tijd voor de loterij, die vlot van start. Na afloop 
waren er diverse blije mensen die een prijs in de wacht sleepten met hun 
lotnummer. Nog voor het erg donker wordt, kan Gemma Koomen deze 
eerste geslaagde kerstmiddag afsluiten. 
Terwijl iedereen rustig naar hun jas wandelt, klinken van heel veel kanten 
bedankjes voor deze prettige middag, waar de mannen en vrouwen van 
onze werkgroep gewoon ontzettend blij mee zijn. 
 
Inge Veenhuizen. 
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Werkgroep Vieringen en Activiteiten 
 

Liederentafel: 
Tijdens het optreden van Toffel 4 tijdens de laatste liederentafel op 5 no-
vember was het een gezellige, grote opkomst. De liedjes werden vol ver-
ve gezongen en iedereen had het reuze naar de zin. Veel te vlug is zo’n 
middag voorbij, hoor je vaak. 
Op maandag 7 januari jl. was er de allereerste Liederentafel van het 
splinternieuwe jaar. Dus, terwijl u nu de eerste Luidklok van 2019 leest, 
heeft die nieuwjaarsbijeenkomst-met-gezang van de mannen van Toffel 
4 nog maar pasgeleden plaatsgevonden. Een verslagje komt ongetwij-
feld in de volgende editie. De volgende datum voor de Liederentafel staat 
al vast: 
Wat:  Liederentafel met de mannen van Toffel 4. 
Wanneer:  maandag 11 maart. 
Waar:  In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Tijdstip:  Van 13.30 uur tot 15.30 uur, inclusief koffie/thee pauze. 
  Heel graag tot ziens. 
 

De Spellenmiddag:  
Koud? Warm? Beetje regenachtig? Het deert de groep spelletjesliefheb-
bers niet, hoor. Ook maandag 10 december was de hechte groep spelers 
van ruim 15 personen in de huiskamer van de Beiaard weer present om 
te proberen als winnaar uit het spel te komen. In die huiskamer is het op 
zo’n middag een drukte van belang. De groep senioren, verdiept in hun 
bord-of kaartspelletje, een aantal mannen aan de biljarttafel, de dames 
en heren van de computerclub. En altijd is daar wel iemand bij, die be-
langstellend een kijkje komt nemen bij de spelers van Scrabble, Skip-Bo, 
Triominos, Rummikub, etc. Er staat weer een middag op de rol: 
Wat:  Spelletjesmiddag. 
Wanneer: Maandag 14 januari en11 februari 
Waar:   In de huiskamer van de Beiaard. 
Tijdstip: Van 13.30 uur tot 16.00 uur inclusief koffie/thee pauze. 
Komt u ook eens een kijkje nemen en meedoen? Leuk! 
 

Ontspanningsmiddag in de Lisse voor onze leden aldaar: 
Onze werkgroep gaat zich in januari meteen voorbereiden op de Ont-
spanningsmiddag voor onze leden/bewoners van de Lisse en de aan-
leunwoningen. Die is vastgelegd op woensdag 15 mei 2019. 
Meer informatie leest u in de volgende Luidklokken: houd die dus goed in 
de gaten! 
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Seniorendag in oktober 2019:  
Het is nog maar pasgeleden en het lijkt nu nog heel ver weg, die 
verwenmiddag voor 80-plussers van onze Seniorenvereniging Asten en 
Ommel. Maar u weet als geen ander hoe snel de tijd gaat. Onze 
werkgroep Vieringen en Activiteiten is gevraagd in 2019 een klein deel 
ervan voor haar rekening te nemen wat de voorbereidingen/organisatie 
betreft. Daarover komt te zijner tijd informatie in een van de volgende 
edities van de Luidklok. 
 
Namens de Werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen. 

Fietsverslag van De Trappers 
 
24 oktober. Dit is de dag dat we voor de laatste keer in dit seizoen gaan 
fietsen. Als ik ‘s morgens naar buiten kijk, ziet het er maar somber uit. 
Het hele fietsseizoen hebben we mooi weer gehad, maar nu is het een 
miezerig weertje. Maar ja, wat doe je dan. Ik ga kijken of er toch 
optimisten zijn die met dit weer willen gaan fietsen. Wat schetst mijn 
verbazing: er staan toch al ruim tien mensen met de fiets te wachten op 
het startschot. We hebben als begeleiders wel effen getwijfeld en 
overlegd: wat doen we? Als we enkele uren door de motregen moeten 
fietsen, dat is ook niet leuk. Uiteindelijk besluiten we om toch te 
vertrekken.  
Zo’n 18 fietsers, goed in de regenjassen gehesen en regenkapjes op, 
vertrekken richting museum. Hier kunnen we tussen de druppeltjes door 
nog net een blik werpen op de voorwerpen die prachtig versierd zijn met 
honderden pompoenen. Via de Dijkstraat gaan we naar Lierop. Bij 
Boomen besluiten we om te stoppen en de regenjassen op te bergen. 
We hebben verder de gehele dag redelijk mooi fietsweer. We fietsen 
dwars door Lierop en dan parallel aan de A67 naar het viaduct aan de 
rand van de Strabrechtse Heide, waar je naar Geldrop kunt. Dit doen we 
niet, maar rijden rechtdoor over de Strabrechtse Heide naar Heeze. Bij 
Heidecafé de Strabrechtseheide houden we even een stop om wat te 
eten en te drinken. Na het fluitsignaal van Louis rijden we verder en 
komen we bij de op en afritten van de A76 in Geldrop. Het is goed 
uitkijken, maar alles gaat goed. Na enkele honderden meters draaien we 
rechtsaf een klein smal paadje in met een paar oude huizen.  Na een 
bocht rijden we ineens langs de Kleine Dommel op een schitterend 
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mooie natuur. Daarna fietsen we dwars door een wijk naar 
Berkenheuvel. Hier ben ik gelukkig nog nooit geweest. Er is een 
schitterende eetruimte waar de koffie en thee al gereed staan. Na een 
rondje langs het lopend buffet kunnen we de soep en andere lekkere 
spijzen nuttigen. 
Na een poosje vertrekken we weer en fietsen over de Aardborstweg 
richting Mierlo. Via de veiling rijden we naar het Eindhovens Kanaal en 
om aan de kilometers te komen gaan we op Hersel linksaf, richting de 
Rochadeweg. Na een kleine stop bij het viaduct fietsen we door naar het 
industrieterrein. We laten enkele grote vrachtwagens een poosje achter 
ons rijden. Want zo’n grote groep kun je niet zomaar passeren. Langs 
het kanaal rijden we weer richting Asten en via de Diesdonk komen we 
weer bij De Beiaard. De laatste rit van het seizoen zit erop. We krijgen 
nog een kleine toegift in de vorm van een lekkere lunch bij de Reizende 
Man in Deurne. Maar dan moeten we nog een weekje wachten. 
31 oktober. Dan is het zover: echt de laatste fietstocht. In totaal 34 
personen vertrekken met de fiets om met een kleine omweg bij de 
Reizende Man te arriveren. Bij het openen van de deur ruiken we de 
koffie al. Na een lekker kopje koffie of thee gaan we verder met soep. 
Een heerlijke, rijk gevulde groentesoep. Daarna kunnen we lekkere 
broodjes beleggen met allerlei soorten vlees, kaas enz. Maar er is ook 
warm vlees, roerei.  O ja, ook een gekookt eitje. Als we allemaal lekker 
gegeten en natuurlijk ook flink gebuurt hebben, neemt Louis het woord. 
Hij blikt even terug op de mooie ritten die we gemaakt hebben. En 
gelukkig zijn ze allemaal goed verlopen. Hij bedankt iedereen die 
deelgenomen heeft en hoopt dat we volgend seizoen weer allemaal aan 
de start staan. Dan is het zover: de allerlaatste kilometers van het 
seizoen richting Asten. 
Tot slot. De routes waren allemaal voorbereid door Louis, Theo en Toon. 
Verder waren Riek, Jo en Wim er ook bij om alles veilig te laten verlopen. 
Allemaal hartelijk bedankt namens alle fietsers. We hopen dat jullie ook 
volgend seizoen bereid zijn om dit allemaal weer te doen. 
 
Peter Verweijen. 
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Wandelverslag van De Trappers 
 

14 november. De eerste wandeling van het nieuwe seizoen. We 
beginnen om 9.00 uur met een stevige lunch bij de Hema. De lunchroom 
zit helemaal vol, want tijdens de weekmarkt is het schijnbaar altijd al 
drukker. Nu zitten er ook nog eens 18 wandelaars extra aan de koffie en 
croissantjes. Rond 10.00 uur vertrekken we voor de wandeling van bijna 
5 kilometer. We moeten natuurlijk eerst de conditie op peil brengen. 
Rustig keuvelend lopen we door de Wilhelminastraat. Bij het 
patersklooster steken we over en lopen via het pleintje met garages naar 
het Sommerscamp. Via het wandelpad bereiken we het Willem-
Alexanderplein. Dan steken we de Beatrixlaan over en bij de Horizon 
gaan we linksaf richting het museum. Net voor het museum gaan we 
rechtsaf een zandpad in en komen dan bij de Bergdijk. Lekker lopend 
door de bossen komen we bij de Lambertsschool waar we halsbrekende 
toeren uit moeten halen. Er staat midden op de weg een enorme 
informatiebus met uitschuifbare wanden. De trappen, die nodig zijn om 
de leerlingen van de school toegang tot de bus te geven, staan midden 
op de stoep. Maar we zijn nog lenig en dankzij een beetje klimwerk en 
zoeken naar houvast kunnen we onze route vervolgen. Nadat we het 
Molenplein zijn gepasseerd lopen we door de Frits de Bruinstraat en dan 
achter het Protestants Kerkje door, via het wandelpad terug naar de 
Hema. Het was een voorzichtige, maar leuke start van het nieuwe 
wandelseizoen. 
28 november. We verzamelen om 9.30 uur bij de Beiaard voor onze 
eerste echte wandeling van het nieuwe seizoen. Met een vijftal auto’s 
rijden we naar golfbaan Het Woold in Heusden. Op de grote 
parkeerplaats kunnen we de auto mooi stallen en lopen dan een klein 
stukje over de golfbaan richting het wehrmachtshuisje dat we in de verte 
zien liggen. Na de aanmoediging van enkele golfers beginnen we aan de 
tocht langs het beekje. Het is even goed uitkijken bij de molshopen om 
op de juiste route te blijven en niet in het water te belanden. Net voor het 
Gedenkbos gaan we linksaf de bossen in. Via een mooi, kronkelend pad 
komen we bij de Broekstraat. We steken deze weg over en gaan via het 
Verrekuspaaike (hopelijk is dit goed geschreven) achter de boerderijen 
en winkel Sumiran naar het Starkriet. Genietend van de mooie natuur 
komen we bij de kleine stuw, waar we een beetje omhoog moeten 
klauteren om op de dijk te komen. Via deze dijk lopen we weer richting 
de Broekstraat. Deze steken we opnieuw over en lopen terug richting de 
Golfbaan. Bij de Golfbaan aangekomen, mogen we nog een stukje door 
het bos en bereiken  
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dan de parkeerplaats. Nadat we onze schoenen zorgvuldig 
schoongespoten en -geborsteld hebben, gaan we natuurlijk in het 
restaurant een lekker kopje koffie drinken. De eerste wandeling zit erop, 
dus terug naar de Beiaard en uitkijken naar de volgende wandeling. 
12 december. Het is een beetje fris, maar we vertrekken toch met 16 
wandelaars richting de Strabrechtse Heide aan de kant van Geldrop.         
Op de parkeerplaats pal gelegen aan de A67 parkeren we de auto. We 
lopen heerlijk door de bossen. Na een poosje komen we bij een prachtig 
gelegen vennetje. Volgens mij is dit het Slootjesven. Daarna duiken we 
weer het bos in en via een mooi paadje komen we bij de A67. Het tegen 
elkaar praten wordt even wat moeilijker vanwege het luidruchtige 
verkeer. Maar na enkele minuten komen we bij het prachtig onderhouden 
kruisbeeld. Dit kruisbeeld kun je zien liggen als je met de auto over de 
A67 rijdt. Na enkele minuten lopen we verder in de richting van Heeze. In 
de verte zien we manege Meulendijks liggen en besluiten om daar een 
kopje koffie te gaan drinken. Dit valt echter niet mee, want we kunnen de 
ingang niet vinden. Na enkele omzwervingen, staan we in de keuken.  
De trap op en dan zijn we eindelijk in het restaurant. Officieel is het 
restaurant nog niet open, maar we zijn toch welkom. Na een lekker kopje 
koffie hervatten we de wandeling. Lopend over een paar smalle paden 
zien we in de verte de contouren van de hoge flats van Geldrop 
verschijnen. De zon is intussen tevoorschijn gekomen en onder de 
warme stralen lopen we terug naar de auto’s. 
Rustig op ons gemak hebben we toch ruim 7 km 
gewandeld.  
Woensdag 26 december is het Tweede 
Kerstdag en dan gaan we niet wandelen. De 
volgende wandelingen zijn op de woensdagen 
23 januari en 13 februari. We vertrekken om 
9.30 uur bij de Beiaard. 
Als jullie dit lezen is Kerstmis 2018 alweer 
voorbij. Ik wens jullie een voorspoedig en 
gezond 2019 met fijn wandel- en fietsplezier. 
 
Peter Verweijen. 
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Een Stapper doet verslag 
 
Op donderdag 15 november stond er een ietwat pittige, maar fraaie 
wandeling op het programma door het mooie, golvende Limburgse 
heuvelland. Om precies te zijn: in de omgeving van Epen/Mechelen. 
Degenen die zich reeds verkneukeld hadden op deze herfstwandeling 
kwamen echter bedrogen uit. Het weer wilde in ieder geval wel 
meewerken, er was immers een zonnige herfstdag voorspeld, maar het 
eeuwige gedonder op onze snelwegen gooide roet in het eten. Op de 
weg naar het zuiden had iemand niet op zitten letten en zijn vrachtwagen 
dwars over de snelweg gelegd. Een enorme file was het gevolg. 
Minimaal anderhalf uur extra rijtijd. En daar wilde niemand aan. Ook het 
bestuderen van enkele kaarten, om via andere wegen toch ons doel te 
kunnen bereiken (er blijven tenslotte vele wegen naar Rome leiden), 
leverden onvoldoende rendement op. De reistijd zou te lang gaan duren.  
Dan ben je bij Loet aan het goede adres. Resoluut nam hij het voortouw: 
niks Limburg! Een alternatief was snel gevonden. Allemaal de auto in en 
naar Geijsteren, bij Wanssum. Toch Limburg dus! 
Voor de vaste wandelaars een redelijk bekend terrein. De vorige keer dat 
we in die omgeving gewandeld hadden, was in januari van dit jaar. Toen 
was het winter en de natuur kaal aangekleed. Ditmaal konden we 
genieten van de fraaie herfstkleuren en dat maakt het toch weer 
helemaal anders. 
Er waren op deze dag zeker vijf mensen (het kunnen er ook zes geweest 
zijn) die deze route nog niet eerder gewandeld hadden, want zij waren 
voor het eerst deelnemer aan een wandeling van De Stappers. Voor hen 
was alles nieuw. We kwamen uit op een totaalaantal deelnemers van 35. 
Bij zo’n grote groep deelnemers moet je goed opletten dat je de groep 
ook enigszins bij elkaar houdt. Hoezo, hoor ik u denken? Nou, een groep 
van deze grootte blijkt moeilijker bij elkaar te houden. Als je niet oppast 
zitten er al snel enkele honderden meters tussen de voorste en achterste 
wandelaar en kan het helemaal fout gaan. 
Ik geef u een voorbeeld. De voorste wandelaars gaan op een T-splitsing 
volgens de aangegeven route rechtsaf en direct daarna linksaf het bos 
in. De achterblijvers, die het directe contact met hun voorgangers 
verloren hebben, slaan bij diezelfde T-splitsing, onwetend van de route, 
linksaf en dan heb je het gedonder in de glazen. Nu is er met de 
moderne media wel weer een mouw aan te passen, maar oponthoud 
geeft het zeker. En oponthoud daar zitten De Stappers niet op te 
wachten. Stappers willen stappen! 
 



27 

 

Kom ik toch nog even terug op de wandeling. Het weer was mooi, de 
natuur was prachtig en zelfs het snel geregelde terras in Geijsteren viel 
in de smaak. De wildbouillon was overheerlijk en lekker heet. De waard 
werkte zich 45 minuten het apezuur, dat wel.  
Ook dachten we in het begin, dat een kleine viervoeter zich illegaal bij 
ons had aangesloten. Het hondje dribbelde lustig met ons mee, van voor 
naar achter en terug langs de groep. Zij bleek echter niet illegaal. Neeltje 
bleek het eigendom van onze meewandelende molenaar uit Someren. 
Door haar gependel heeft Neeltje op deze dag, zeker weten, de meeste 
kilometers gemaakt. 
 

De meester. (Naam bij de redactie bekend). 

Wandelen met de Stappers 
 
Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
 
Het is half december, volgende week gaan we de laatste wandeling van 
2018 met De Stappers maken door het land van Nijmegen. Ondertussen 
vraagt de redactie om de tekst voor De Luidklok van januari, waarin de 
wandelingen van januari en februari moeten worden beschreven. Ja, 
maar nu eerst de uitnodiging voor donderdag aan De Stappers sturen en 
daarna dit klusje klaren, door wel erg ver vooruit te kijken. 
Op donderdag 24 januari gaan de Stappers naar de Krang in Stramproy. 
Wegens een misverstand geven we geen volledige beschrijving van de 
tocht, maar een beknopte versie. 
De Moeselpeel is een typisch voorbeeld van een Peelven dat is ontstaan 
door het verhogen van het waterpeil. Staatsbosbeheer is hier in 1994 
mee begonnen en nu zijn de resultaten goed te zien. De Krang is een 
broedgebied en pleisterplaats voor bos-, weide-, moeras- en watervogels 
Op donderdag 21 februari wandelen we met De Stappers door een 
typisch grensgebied met in de bossen nog oude smokkelpaden. We 
gaan naar het in Nederland gelegen kleine stukje België: de enclave 
Baarle-Hertog. Al wandelend, steken we binnen de kortste keren vele 
malen de grens over. In Baarle-Nassau, waar de grens midden door een 
winkel loopt en in het café de waard achter de toog in België staat en de 
klanten in Nederland zitten.  
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De Grensstreek is een mooi wandelgebied van 1100 ha. met veel naald- 
en loofhout, heide en ontginning. In de 19e eeuw bestond het gebied 
voor een groot gedeelte uit heidevelden en vennen. In het begin van 
deze eeuw werd de heide grotendeels ontgonnen en ten dele in gebruik 
genomen als cultuurgrond. De ontgonnen grond werd echter vooral 
beplant met naaldhout (voor mijnstutten) en loofhout, zoals beuk, eik en 
tamme kastanje. Op sommige plaatsen ook veel rododendron. In dit zeer 
afwisselende gebied komen velerlei planten voor, zoals diverse soorten 
varens en duizendknoop. In het voorjaar bloeit er plaatselijk speenkruid, 
bosanemoon en het lelietje der dalen. Het gebied kent ook een rijke 
vogelstand. Overdag treft men er de luid roepende wulp aan. Stille 
getuige van de prehistorische bewoning is de rij van zes grafheuvels. Het 
is een van de weinige heidegronden van enige omvang in Noord-Brabant 
die niet is verwoest door de ruilverkaveling. Iedereen is welkom. 
Ik sluit af met onzin. Dichters telt men bij dozijnen in ons culturele land, 
maar talenten als het mijne op de duimen van een hand. 
 
Voor info: loetvanbeers@upcmail.nl en 0493-692119 of 
jo.jurgens@kpnmail.nl en 06-48360783. 

Reisje naar de Tweede Kamer in Den Haag 
 

Afgelopen jaar zijn diverse leden van KBO Asten, Heusden en Ommel op 
bezoek geweest in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Daarbij heb-
ben de beide groepen een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag 
gewonnen. Het bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag zal op don-
derdag 7 februari 2019 plaatsvinden. Het programma voor deze dag zal 
er als volgens uit zien: 
 
9.15 uur Samenkomst bij zwembad de Schop in Asten. 
9.30 uur Vertrek richting Den Haag. 
11.30/11.45 uur. Aankomst op het Plein bij de Tweede Kamer. 
12.00 uur Ingang de Tweede Kamer aan de Lange Poten. 
12.30 uur Lunch. 
13.30 uur Gesprek met CDA-Tweede Kamerlid Rene Peters. 
14.15 uur Rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer. 
15.30 uur Debat bekijken in de plenaire zaal. 
16.00 uur Einde. 
16.15 uur Vertrek met de bus richting Asten. 
18.15/18.30 uur Aankomst bij zwembad de Schop in Asten. 
 

mailto:loetvanbeers@upcmail.nl
mailto:jo.jurgens@kpnmail.nl
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Voor het bezoek aan de Tweede Kamer 
is een legitimatiebewijs verplicht. Er kun-
nen maximaal vijftig personen mee met 
dit uitstapje. U kunt zich voor het uitstapje 
aanmelden bij Susanne de Groot, haar 
mailadres is 
s_de_groot1979@hotmail.com. U kunt 
zich t/m 24 januari aanmelden. 
Het uitstapje naar de Tweede Kamer in 
Den Haag kost € 27,50 p.p., u kunt het 
bedrag overmaken op rekeningnummer 
NL21RABO0103630597 t.n.v. KBO As-
ten/Ommel. Het bedrag moet uiterlijk 28 
januari op de rekening van KBO Asten/Ommel binnen zijn. 
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via mailadres 
s_de_groot1979@hotmail.com of op telefoonnummer 06-41238340. 
 
Susanne de Groot. 

Blij(f) Actief Ommel    
 

De kerstballen zitten weer in de doos, het gewone leven gaat weer be-
ginnen. Boordevol goede voornemens, die we in ieder geval een maand-
je willen volhouden. Bij de Dagactiviteiten Blij(f) Actief in Ommel gaan we 
er ook weer een mooi jaar van maken. 
Weer veel gasten hebben de weg naar ons gevonden en hebben het erg 
naar hun zin. Sommige mensen komen op woensdag een kaartje leggen 
of op vrijdagmiddag koersballen. Anderen komen gezellig op woensdag-
middag eten. Ook hebben we gasten die de hele woensdag komen. Ook 
voor gasten die soms wat hulp nodig hebben, bieden we een gezellige 
huiskamer. De warme maaltijd wordt verzorgd door Lijssels Vertier en dat 
bevalt prima. Niets zo gezellig als samen aan een mooi gedekte tafel de 
maaltijd gebruiken. Zo spreek je nog eens iemand. 
Dit jaar wordt het vijf jaar dat we bestaan, met dank aan onze geweldige 
vrijwilligers. Ook zin om een keertje te komen helpen? Loop dan eens 
binnen op woensdag of vrijdagmiddag. U bent van harte welkom en de 
koffie staat klaar. 
  
Annelies Dittner. 

mailto:s_de_groot1979@hotmail.com
mailto:s_de_groot1979@hotmail.com
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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 meer informatie: Sabine Veeger, coördinator Welzijn Hof van 
Bluyssen.  E-mail s.veeger@amaliazorg.nl telefoon: 0493-328444. 

Activiteiten woonzorgcentrum De Lisse 
 

In De Lisse vinden wekelijks diverse activiteiten plaats. Ook niet-
bewoners kunnen deelnemen aan deze activiteiten. Bij de activiteiten 
achter in deze Luidklok vindt u een overzicht van de diverse activiteiten. 
 
Voor meer informatie: Marlies Strik, begeleider welzijn Savant De Lisse.  
E-mail: Marlies.strik@savant-zorg.nl. 

IVN-wandelingen voor senioren 
 
Dinsdag 22 januari wandelen in Kapellerput (Heeze). Vertrek bij De Stulp 
om 9.00 uur. Terugkomst ca.12.30 uur 
Woensdag 13 februari wandelen op de Lange Bleek (Sterksel). Vertrek 
om 13.00 uur bij De Stulp. Terugkomst om ca, 16.30 uur. 
 
Informatie bij Rinus Manders, tel. 06-49986693. 

Bedankje voor het klussen 
 
Bedankt voor al het vele kluswerk, voor jullie inzet 
voor alles wat jullie hebben gedaan. Wat fijn dat 
jullie er zijn. Altijd vriendelijke mensen, die met je meedenken en raad 
geven, dat we de KBO kunnen bellen voor een klusje en er hulp komt 
voor de oudere. Bedankt, bedankt, bedankt. Dit wil ik even kwijt.  
 
Een dankbaar lid. 
Ingestuurd via Annelies Dittner. 

mailto:Marlies.strik@savant-zorg.nl
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Dansgroep Jong van Hart nodigt u uit  
 

Wij dansen elke woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Welke dansen 
doen we? Countryline en ook stijldansen. Wij zijn met een heel leuk 
groepje, wij houden van dansen en gezelligheid. Dansen is bovendien 
goed voor de gezondheid, omdat wij op een leuke manier in beweging 
zijn. 
Zin om eens te komen kijken? U bent van harte welkom, de eerste keer 
is gratis. Daarna is de entree € 3,00.   Waar? In Dienstcentrum de 
Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 Asten. Graag tot ziens.  
                       
Bel voor meer informatie naar 0493-380851 of 06-53327627. 

Bierdopjes 
 

In de vorige Luidklok gaf Marie-Louise Klomp in haar 
redactieartikel te kennen dat De Luidklok niet enkel een 
mededelingenblad moet worden. Zij riep op om voor 
variatie te zorgen. Naar aanleiding daarvan heb ik een 
stukje op papier gezet over mijn hobby. 
 
Ik ben verzamelaar van kroonkurken, misschien beter bekend als 
bierdoppen. En natuurlijk ben ik fanatiek, anders zou ik niet in de pen 
geklommen zijn. 
Op dit moment heb ik meer dan 31.000 verschillende. Daar heb ik 22 
jaren over gedaan. Ik ben pas begonnen met verzamelen op mijn 46ste. 
Achteraf denk ik wel eens: ik had als kind hier al mee moeten beginnen, 
want dan had ik zeker een groot aantal oude(re) kroonkurken gehad, 
waar nu vrijwel niet meer aan te komen is.  
Ik ben niet heel bewust begonnen met verzamelen, het overkwam me. 
Hoe? Nou, in de buurt was iemand die bierdopjes verzamelde voor het 
goede doel. Dat goede doel was het aanschaffen van rolstoelen voor 
mensen die daar zelf de financiën niet voor hadden. Toen ik die emmers 
vol kleurige bierdopjes zag staan, was mijn spontane opmerking: ‘Die 
moet je doorspitten en de verschillende eruit halen,’ waarop ik, ook weer 
spontaan, de emmers in mijn handen gedrukt kreeg. Ik haalde er die 
avond 234 verschillende uit en was gelijk door het verzamelvirus 
geïnfecteerd. 
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De meeste bierdoppen heb ik uit bierland Duitsland. Mijn voorkeur echter 
gaat uit naar Nederlandse dopjes, maar ook Belgische staan hoog op 
mijn lijstje. Ik probeer zoveel mogelijk alle nieuwe dopjes die op de 
Nederlandse markt komen aan mijn verzameling toe te voegen, maar 
zelfs dat valt niet mee. Er komen steeds meer kleine brouwerijtjes, maar 
die leveren hun biertjes vaak regionaal. Dat betekent dat het niet meevalt 
om van een brouwerijtje in bijvoorbeeld Friesland die dop te scoren. Dan 
schrijf ik zo’n brouwerijtje weleens aan. Soms heeft dat succes, maar 
evenzo vaak krijg je totaal geen reactie terug. 
Ik ben lid van de BAV (Brouwerij Artikelen Verzamelaars). Deze 
vereniging organiseert tweemaal per jaar een ruilbeurs. Op deze beurzen 
wordt echt alles verhandeld wat met brouwerijen te maken heeft. De 
meest bekende zaken zijn etiketten, viltjes, glazen en kroonkurken. De 
grootste ruilbeurs voor kroonkurken in Nederland vindt jaarlijks plaats in 
het Groningse Noordhorn. Daar komen alleen maar mensen die 
kroonkurken verzamelen. Ook uit het buitenland. Het is een tweedaagse 
beurs. Dat is ook genoeg, want na twee dagen ruilen kun je even geen 
kroonkurk meer zien!  
Ter afsluiting ben ik zo vrij om van deze gelegenheid meteen gebruik te 
maken om een oproep te plaatsen. Gaat u op vakantie en ziet u kans om 
bierdopjes op de kop te tikken, dan kunt u mij daar een groot plezier mee 
doen. Of mocht u van vroeger uit nog een doos(je) met doppen op zolder 
hebben liggen? Ik houd me aanbevolen, kom ze graag ophalen. 
 
Peter Berkvens, 06-19955648, berkvens.peter@gmail.com 

mailto:berkvens.peter@gmail.com
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Nostalgie 
 

Ik heb mooie herinneringen aan de Zuid-Willemsvaart. Toen was de 
luchtbrug er nog niet en lag de brug Sluis XI er. Wel ligt de sluis er nog. 
Het was veel drukker met de scheepvaart dan nu. Veel schepen 
moesten laden en lossen met zware ladingen, zoals stenen, maaszand, 
hout en zelfs nog kolen. Er is nu zoveel vrachtverkeer over de weg. Dit 
gaat sneller. Aan de Astense kant stonden bedrijven, zoals Houthandel 
Hulshof en de Groot, Bouwmaterialen Lammers, van Stekelenburg 
Meelhandel en nog meer bedrijven. 
Als er schepen aankwamen, moesten de sluiswachters de brug met een 
zware handel omhoog draaien en de schepen kwamen in de sluis, waar 
ze geschut werden. De sluis moesten ze ook opendraaien. Dan moest 
het verkeer aan beide kanten wachten. Als de brug weer omlaag was, 
ging eerst het verkeer van Someren en ook Weert en Helmond erdoor en 
dan het verkeer van Asten, Heusden en de Peel. Er was 
eenrichtingsverkeer, de brug was niet breder. 
We hadden een bakkerij in Asten en veel klanten van vóór de brug en 
van over de brug in Someren. In 1956 reed ik met de fiets met tassen vol 
brood, met de feestdagen zelfs nog met een rekje met 6 vlaaien in de 
hand en nog een doos onder de zelfbinder. Ik had ook nog een grote 
portemonnee/geldtas om mijn schouders hangen. Vóór de brug vanuit 
Asten had ik een zestal klanten, ook de sluiswachter Hendriks en 
Verberne. Vóór de brug links had je een paar huizen, maar ook een café, 
waar de familie Gehem woonde, – als bijnaam het Geheim van Van 
Poppel- waar de schippers en andere mensen een lekker borreltje of 
biertje konden pakken. Er tegenover had je ook een drietal huizen en ook 
een café van Lammers, dat eerder gestopt is. Ik zag ook altijd een meisje 
lopen, ook met een broodmand, ik dacht van de familie van Bree. Zij 
verkocht brood en kruidenierswaren aan de schippers.  
In het voorjaar, als de bloembollenvelden bloeiden, kwamen veel 
Duitsers vanuit de Peel, Heusden en dan over de brug van Sluis XI, 
richting Zuid-Holland naar de Keukenhof. En als ze dan terugkeerden, 
lagen er op de motorkap mooie ronde slingers van bloemen, werkelijk 
prachtig. Veel Astenaren liepen of fietsten naar Sluis XI, er was altijd wel 
iets te beleven. Kijken naar de mooie grote schepen of ze gingen vissen 
en buurten bij de brug. Er gingen toen en nu nog veel mensen werken bij 
van Engelen, De Halmplank, nu Isobouw. Ze kwamen van Asten en van 
Someren. En over de brug had je veel boerderijen, grote gezinnen, goeie 
klanten, maar ook nog veel zandwegen. De vrouwen uit de buurt  
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moesten met de was naar 
het kanaal om die schoon 
te spoelen, dus veel krom 
staan. Ik had een leuke 
tante. Zij schoof een keer 
uit en viel in het kanaal. 
Ze schrok wel erg, maar 
ze kon zich vastgrijpen 
aan een haak. Ze dacht, ik 
hang goed, ze komen me 
wel redden. Gelukkig was 
dat ook zo. 
In 1958 reed ik voortaan met de bestelauto vol brood richting Sluis XI. 
Dan toeterden we naar elkaar en zwaaiden. Dat kon toen nog. We 
hebben veel moeten wachten bij de brug. Het was niet zo’n haastige tijd. 
Ik ging dan weer vanaf Someren via de brug naar Asten met een goed 
gevulde geldtas en een lege bakkerswagen. Ik kan wel zeggen dat ik 
toen al iets had met Someren. Ik heb dit tien jaar lang met plezier 
gedaan. 
 

Marietje van Tilburg, - van den Heuvel. 

Kinderen en opmerkingen 
 

De tijd van oppassen in gezinnen met kleine kinderen ligt al jaren achter 
me. Ik beleefde heel veel leuke uren en voorvallen, waarvan onder meer 
onderstaande me opeens weer te binnen viel. 
Een jongetje van drie ligt lekker relaxt in de kamer op de bank. Beetje uit 
zijn neus te peuteren en snotjes in zijn mond te stoppen. Komt zijn zus 
van vijf uit school en gaat bij hem op de bank zitten Vraagt of zij in zijn 
neus mag peuteren. ‘Nee, nee, doe ik zelf.’ 
Zegt grote zus: Wat ik eruit haal mag je zelf opeten!’ 
 
Ingestuurd door Babs Verstappen. 

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

ook eens op www.kbo-astenommel 
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Activiteiten vanaf 14 januari t/m 16 februari 2019 

Activiteiten K.B.O. 

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

Wandelen  
met De Trappers 

Wo. 23 januari – Vertrek om 9.30 uur                          
bij De Beiaard 

Lezing Cyrille Fijnaut Wo. 23 januari om 20.00 uur in Bibliotheek           
Asten – voor bijzonderheden                                 
zie elders in deze Luidklok 

Wandelen  
met De Stappers 

Do. 24 januari– verzamelen om 8.00 uur              
bij De Beiaard 

Reisje naar de 
Tweede Kamer  

Do. 7 februari, vertrek 9.30 uur bij De Schop – 
voor programma zie elders in deze Luidklok 

Spellenmiddag Ma. 11 februari in de huiskamer van De Beiaard 
van 13.30 uur tot 16.00 uur 

Wandelen  
met de Trappers 

Wo. 13 februari - Vertrek om 9.30 uur                     
bij De Beiaard 

KBO                              
ontmoetingspunt 

Elke dinsdag van 10 tot 12 uur Café van Hoek 

Wekelijkse activiteiten in De Beiaard 

Buurtkamer Elke maandag van 9.30 u tot 11.45  u 

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

Alzheimer Café Peelland Elke 1e dinsdag v.d.maand. Zaal open    
vanaf 19.00 uur. 

Ouderenvereniging Nooit-
gedacht  (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 Vanaf 4 september 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 Vanaf 14 september elke vrijdag. Aanvang 
13.30 uur. Inschrijven vanaf 13.15 uur 
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Activiteiten Restaurant Hof van Bluyssen (vrije toegang) 

Liederentafel  
met Theo van Bussel 

Vrij. 11 januari van 15.00 tot 16.00 uur 

Liederentafel  
met Theo van Brussel 

Vrij. 25 januari van 15.00 tot 16.00 uur 

Optreden Notenkrakers Do. 24 januari van 15.00 tot 16.30 uur 

Liederentafel  
met Theo van Brussel 

Vrij. 8 februari van 15.00 tot 16.00 uur 

Liederentafel  
met Theo van Brussel 

Vrij 22 februari 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 u 

Di-fiets                                             
In de hal van de 2e etage 
staat een Di-fiets. Al fiet-
send 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 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 restaurant 

Kopij                                                
voor het volgende nummer                                                      

kan worden ingeleverd                                                                   
tot maandag 21 januari 2019. 
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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 

Elke vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur Koersbal. 
Elke woensdag om 12.00 uur gezamenlijke maaltijd. 
Vanaf oktober elke woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur CREA onder lei-
ding van Betsie Jansen. 
1e en 3e week van de maand – Groep 1 
2e en 4e week van de maand – Groep 2    Dit is bekend bij de deelnemers 

Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur 

Dobbelspel en kaarten Wo.16 januari 

Vragenderwijs en kaarten Wo.23 januari 

Teken het maar en kaarten Wo.30 januari 

Eurospel en kaarten Wo. 6 februari 

Stellingen en kaarten Wo.13 februari 

Koersbal Elke vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur 
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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                            
   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. 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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