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Recensie 
 

Dit keer staat er weer eens een heuse recensie in onze Luidklok over 
een boek, dat we misschien allemaal wel kennen of anders zeker een 
keertje moeten gaan lezen. En we hebben er weer een lid in de Orde van 
Oranje Nassau bij. Nieuwsgierig naar deze onderwerpen? Lees dan 
maar snel verder in deze nieuwe Luidklok die weer bol staat van allerlei 
weetjes en activiteiten. 
Voorlopig gaan we even een maandje met vakantie, maar daarna zijn we 
er weer met, hopelijk, allerlei verhalen over hoe u de vakantie hebt 
doorgebracht, wat u zoal hebt gelezen, hebt gezien, of meegemaakt. We 
wachten vol spanning op uw mooie verhalen, want de Luidklok maken 
we samen. 
Ik wens u weer veel leesplezier en natuurlijk een hele fijne vakantie. 
 
Marie-Louise. 

Beste mensen 

Dit is weer de laatste Luidklok voor de zomerstop. In juli komt er immers 
geen Luidklok uit. Nu is het tijd om te relaxen en eens iets anders te 
doen, dan waar we gewoonlijk mee bezig zijn. 
Even pas op de plaats is goed voor iedereen. Even uit de sleur van alle 
dag, tenminste als dat kan. Op reis gaan, is voor velen van ons is helaas 
niet meer weggelegd. Een klein uitstapje in de buurt van ons dorp kan al 
veel betekenen. In goed gezelschap met  kopje koffie op een gezellig 
terras doet wonderen.  
Maar laat het niet alleen van een ander af hangen, eigen initiatief kan 
een wereld van verschil maken. Hoe u dat doet? Dat is aan u. 
Ik wens u allen een geweldige zomer toe. 
 

Maud. 



5 

 

Alzheimer Café 
 

Op dinsdag 2 juli is er weer een Alzheimer Café in Dienstencentrum De 
Beiaard. Deze avond is een adviseur van Rabobank Peelland Zuid te 
gast die de aanwezigen informatie geeft over de financiële aspecten, 
wanneer er sprake is van dementie.  
Wat doe je als zelfstandig bankieren niet meer vanzelfsprekend is? Hoe 
regel je dit goed, eenvoudig en toch veilig? Het is goed om daar tijdig bij 
stil te staan en wellicht al zaken in gang te zetten. Er zijn veel 
mogelijkheden om toch zelfverzekerd financiële keuzes te maken. Een 
adviseur van Rabobank Peelland Zuid vertelt hierover en beantwoordt 
uw vragen.  
Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand 
plaats in Dienstcentrum De Beiaard aan de Pastoor de Kleijnhof 21 in 
Asten. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De 
zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis, aanmelden is niet 
nodig. Op 6 augustus is er geen Alzheimer Café vanwege de 
zomervakantie, maar op dinsdag 3 september beginnen we weer. 
 

Yvonne Berkers 

Terugblik Alzheimer Café in mei 
 

Op 7 mei was het Alzheimer Café weer geopend in de Beiaard. Dit keer 
werd de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) besproken. Een 
wet die door de gemeente uitgevoerd moet worden. De wet is gericht op 
zorg en ondersteuning. Twee ambtenaren van de gemeente waren 
uitgenodigd om nader uitleg te geven. Van de gemeente Asten was dit 
Jeroen van Gool en van de gemeente Someren Ria van Heugten. 
De WMO is bedoeld voor mensen die een zodanige beperking hebben, 
dat ze niet volledig kunnen functioneren. De gemeente kan dan hulp 
bieden. Hulp voor bijvoorbeeld het schoonmaken van het huis, maar 
ook hulp bij vervoer, dagbesteding, aanpassingen aan het huis, eigenlijk 
elke vorm van hulp die er voor zorgt dat men minder last heeft van de 
beperking. In het kader van de dementie hebben we het dan over 
mantelzorgers die overbelast dreigen te geraken en met een 
dagbesteding van de partner flink ontlast kunnen worden. Voor elke 
aanvraag om hulp kun je bij de gemeente terecht. Zij bekijken dan of je 
een indicatie kunt krijgen voor de hulp. In de praktijk blijken er nogal wat 
verschillen te zijn tussen de gemeentes. Er volgt wel altijd een 
persoonlijk gesprek en elke situatie wordt per individu bezien. Zo kan 
het voorkomen dat vervoer via de gemeente niet kan, maar dat er wel 
alternatieven zijn via het vrijwilligerswerk.  
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Zo werd er door Silvia van Onis uitgelegd dat zij een project hebben 
waarmee je voor dertig cent per kilometer gebracht kunt worden naar 
een bestemming, het project Automaatje. Ook Deurne is bezig om dit 
met hulp van de LEVgroep op te zetten. Er blijken voor allerlei 
hulpvragen vele verschillende antwoorden te zijn. Daarom is het 
verstandig met elke vraag naar de gemeente te gaan of op te zoeken op 
de website voor degenen die computervaardig zijn. Belangrijk is dat je je 
nooit moet schamen om hulp in te roepen, want je hebt er recht op. 
Na de pauze waren er vele vragen. Vragen over de bijdrage, over de 
huishoudelijke hulp, over de woningaanpassing, over de besluiten t.a.v. 
de zorgboerderijen enz. Uit de antwoorden blijkt dat elk geval individueel 
bekeken moet worden. Dus alle reden om je op kantoor te melden. 
In ieder geval was de belangstelling groot. Er waren 94 mensen. Het 
Alzheimer café is elke eerste dinsdag van de maand van half acht tot 
negen uur geopend en behandelt telkens weer een ander thema. 
 

Piet Schippers, gespreksleider. 

Het dagboek van Hendrik Groen 
 

Velen van u zullen de televisieserie over dit boek wel 
gezien hebben, maar in het boek is het nog duidelijker, 
wat de schrijver wil zeggen. Waar gaat het over. In het boek doet Hendrik 
Groen verslag van wat er zoal in het bejaardenhuis gebeurt. De directrice 
van het bejaardenhuis doet haar best om het de bewoners naar hun zin 
te maken, maar ze is gebonden aan de regelgeving en dat botst nogal 
eens met de bewoners. Er zijn diverse activiteiten, maar niet iedereen wil 
of kan daar gebruik van maken. Hendrik en zijn maatjes hebben wel hun 
beperkingen, maar ze willen ook zelf een vinger in de pap. Ze zijn een 
hecht clubje, twee dames: Eefje en Grietje en enkele heren, waaronder 
Hendrik. Hendrik schaakt regelmatig met zijn vrienden en ook wordt er 
veel vergaderd. Besloten is namelijk dat elk lid van het clubje iedere 
maand iets organiseert voor de leden. Deze activiteiten zijn heel 
gevarieerd; een dagje naar een museum, een dagje naar het strand, 
uiteten, enz. De medebewoners vinden dat maar niks; ze hebben nogal 
wat kritiek en ook de directrice is niet blij met deze activiteiten.  
Hendrik Groen beschrijft in zijn boek de gebeurtenissen in het 
bejaardenhuis van dag tot dag. Hij doet dit op een begrijpende manier; 
met humor maar ook met ernst over de onmacht van de directrice die niet 
aan alle verwachtingen kan voldoen. Hij beschrijft de ontevredenheid van 
enkele medebewoners die het mopperen niet kunnen laten, maar er zelf 
niets aan doen. Hendrik maakt ons duidelijk, dat je gebruik moet maken 
van de dingen die je wel kunt en je niet afhankelijk moet opstellen van de  
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organisatie die de activiteiten organiseert. 
Ik heb dit boek met plezier gelezen en er een les uitgetrokken. Je kunt 
deelnemen aan de activiteiten die in je dorp georganiseerd worden. Niet 
iedereen heeft zin in kaarten, wandelen, fietsen en spelletjes. Je kunt wel 
bij jezelf te rade gaan: Wat vind ik wel leuk? Maak eens een praatje met 
een buurvrouw/buurman verderop. Ga eens een straatje om; eventueel 
samen een kopje kofje drinken in De Lisse, in het Hof van Bluyssen of op 
het terras. Kijk eens in de krant of er nog activiteiten zijn die je leuk vindt, 
zoals bijvoorbeeld het concert, dat Toffel Vier geeft op eerste Pinksterdag 
9 juni in De Pelen aan de Ospelerweg. Toffel Vier treedt tweemaal op, 
een keer om 13.30 uur en nog eens om 15.00 uur en het is gratis. 
Misschien zijn de winkels wel open op een zondag en is er een 
modeshow. In het Museum Klok en Peel zijn vaak leuke activiteiten en 
ook in In De Gloria is vaak wat te doen. En vervoer, dat is tegenwoordig 
niet zo moeilijk meer met een Automaatje. 
Heb ik u met dit stukje op ideetjes gebracht? Hopelijk heeft u er iets aan. 
 
Lies Berkers. 

Repeteren 

Terwijl ik deze maandag gebogen zit over De Luidklok in wording, zit ik 
stiekem ook een beetje uit te rusten van een toch wel zware, maar 
inspirerende zondag. 
Zondagmorgen klokslag tien uur begon de extra repetitie van 
Muziekvereniging Jong Nederland Asten, waar ik met veel plezier klarinet 
speel. Niet alleen de muzikanten gingen in De Beiaard keihard aan het 
werk, ook toneelspelers, koorleden en dansers moesten aan de bak. De 
buitenwereld heeft het misschien allemaal nog niet zo in de gaten, maar 
achter de schermen wordt al heel hard gewerkt aan de musical My Fair 
Lady, die onze muziekvereniging in oktober op de planken brengt. Het 
worden vier prachtige voorstellingen. Maar o, wat komt er veel bij kijken 
en wat moet er ontzettend hard voor worden gewerkt door iedereen. 
De muziek is prachtig, maar ook heel moeilijk om te spelen. Ik oefen dan 
ook niet voor niets thuis bijna iedere avond een uurtje. Ook deze zondag 
struikel ik nog volop over de moeilijke loopjes die er in de muziekstukken 
zitten. En ik niet alleen, gelukkig. In het eerste uur dat we alleen met het 
orkest oefenen, moeten er dan ook regelmatig stukjes opnieuw. Even wat 
langzamer tot iedereen het min of meer onder de knie heeft en dan, 
hoppa, gas erop. En tja, dat gas erop wil vandaag bij mij niet zo goed 
lukken. 
Ik ben, denk ik, met teveel dingen tegelijk bezig. Omdat de repetitie de 
hele zondag in beslag neemt, tot minimaal vier uur in de middag, probeer  
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ik tussendoor ook al dingen voor De Luidklok te doen, 
zoals mailtjes beantwoorden en stukjes lezen. 
Daarnaast is ook nog eens mijn debuutroman 
heruitgegeven, dit keer door een uitgeverij, en dat 
vergt ook de nodige extra aandacht vandaag. 
Eigenlijk had ik deze zondag hard nodig voor De 
Luidklok en mijn boek, maar de afspraak voor deze 
repetitie was al lang geleden gemaakt en dus kon ik 
het niet maken om deze dag niet te komen. Maar door die drie dingen 
tegelijk voelde het aan alle kanten niet echt lekker en aan het einde van 
de dag ging ik dan ook met een katergevoel naar huis. 
Niet dat ik mijn best niet had gedaan hoor, maar het liep allemaal niet 
zoals ik het had gewild. Dat had zijn invloed op mijn humeur en 
daardoor was ik die dag ook niet de gezelligste collega-muzikant. 
Maar ondanks mijn dipje wordt de musical echt fantastisch. We hebben 
uitgebreid met de hele cast gerepeteerd en de zang, de dans, het 
acteren en de muziek, het begint nu allemaal als een prachtige puzzel 
in elkaar te vallen. 
 

Marie-Louise. 

Seniorenvereniging-mededelingen 

Misintentie voor overleden KBO-leden 

Op de eerste zondag van juli wordt er om 11.00 uur een H. Mis 
opgedragen in de parochiekerk van de H. Maria Presentatie te Asten 
onder andere ter nagedachtenis aan de in het afgelopen halfjaar 
overleden leden van de Seniorenvereniging Asten en Ommel. 
 

Lies Berkers. 

Koninklijke onderscheiding voor Toon van de Ven 
 

Ommelnaar Toon van de Ven heeft tijdens de Lintjesregen op 
Koningsdag (27 april) een Koninklijke onderscheiding gekregen uit 
handen van burgemeester Vos. Hij kreeg dit lintje voor bijna een halve 
eeuw vrijwilligerswerk onder andere bij Stichting Een Aarde, zijn 
werkzaamheden voor de kerk in Ommel en de parochie, zijn activiteiten 
bij de Stichting Asten Schoon (Sas) en zeker niet op de laatste plaats 
voor zijn werk bij de Klussendienst van Seniorenvereniging Asten en 
Ommel. Toon, namens de Redactie van De Luidklok, van harte 
gefeliciteerd. Je hebt het verdiend. 
 
Lies Berkers. 



9 

 

Seniorenvereniging-activiteiten 

Ontmoetingspunt 

U bent elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom op 
ons ontmoetingspunt bij café Van Hoek op de Markt om bij te praten en 
nieuwtjes uit te wisselen. Op vertoon van uw ledenpas krijgt u ook nog 
korting op uw kopje koffie. Kom ook eens een keer, er valt heel wat te 
buurten. 
 

Het bestuur. 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten 
 

De Liederentafel. 
Maandag 6 mei was de laatste Liederentafel van vóór de grote zomerva-
kantie. Ruim dertig zanglustigen gaven deze middag acte de présence. 
En het werd een heerlijke zangmiddag. Toffel 4 liet zich deze keer op een 
prima manier begeleiden door hun eigen zanger/gitarist en het repertoire 
lag voor iedereen lekker in het gehoor. Tja, dan vliegen de uurtjes om. 
Eerst vakantie nu, maar de volgende meezingmiddag staat al vast. 
Wat?  Liederentafel met mannenzanggroep Toffel 4. 
Waar?  In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Wanneer?  Maandag 2 september 2019. 
Tijdstip? Van 13.30 uur tot 15.30 uur,  
  met halverwege de middag een korte koffiepauze. 
U komt toch zeker ook weer? Trouwens, wilt u zelf ook eens een lied of 
gedicht ten gehore brengen? Gewoon doen! 
 
Spellenmiddag. 
De spellenmiddag van maandag 13 mei was er een met ongelooflijk veel 
spanning, plezier, lachsalvo’s en de drukte en drive om het willen winnen! 
De deelnemers lieten dan ook zeer duidelijk van zich horen. En ook hier 
vloog de middag voorbij. 
Er staat er nog eentje op de rol voordat de Beiaard tijdens de grote va-
kantie haar deuren sluit. 
Wat?  Spellenmiddag. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Wanneer? Maandag 17 juni en na de grote vakantie  
  op maandag 9 september. 
Tijdstip? Van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. 
Zien we u dan allemaal, misschien wel met vriend of vriendin erbij, weer 
terug? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, toch? 
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Seniorendag. 
Het is al eens vermeld in de Luidklok en misschien ten overvloede wijst 
de werkgroep u nogmaals op de datum van de Seniorendag in oktober. 
Alle 80-jarigen (en ouder) van onze Seniorenvereniging Asten en Ommel 
worden dan uitgenodigd voor een heerlijke lunch met aansluitend een 
muzikale middag en wel op vrijdag 4 oktober. Voorzitter Maud Cuppens 
noemde dit al in haar voorwoord in de Luidklok van de maand mei. 
Vergeet het dus niet te noteren. 
In de Luidklok van augustus volgen alle details en de aanmeldingsstrook. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten wens ik iedereen  
een zalige, zonnige zomervakantie toe. 
Inge Veenhuizen. 

Bedevaart Ommel 15 augustus 
 
Evenals andere jaren organiseren de gezamenlijke Kringen van Asten, 
Deurne en Someren ook dit jaar weer de bedevaart naar Ommel. De 
bedevaart wordt gehouden op Maria Ten Hemel Opneming op 15 
augustus in de kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie in Ommel. Leden 
van de Seniorenverenigingen uit Asten, Deurne en Someren kunnen aan 
de bedevaart deelnemen. Ook ouderen die geen lid zijn van de KBO 
kunnen hieraan deelnemen. 
Een werkgroep met leden uit alle drie de kringen heeft de organisatie 
opgepakt en heeft het programma voor deze Bedevaart gemaakt. 
Aalmoezenier W. Kalb van KBO-Brabant zal de dienst voorgaan. Daarbij 
wordt hij geassisteerd door Kapelaan H. Overbeek van Ommel. Verder 
hebben we ook pastoor P. Scheepers van de Heilige Franciscus 
parochie Asten, Pastoor P. Janssen van parochie Heilige Willibrord 
Deurne en Pater J. Zwirs uit Lierop uitgenodigd. 
De aanvang van de dienst is om 14.30 uur in de 
kerk van Ommel. Uw aller aanwezigheid wordt 
bijzonder op prijs gesteld. Na de dienst is er de 
mogelijkheid om in café-zaal De Pelgrim, op eigen 
kosten, gezellig een kopje koffie, eventueel met 
gebak, te nemen.  
 
Namens de werkgroep, Piet Matheij.  
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Ziekentriduüm Ommel 
 

Zoals velen van u weten, werd er al vele jaren in de eerste weken van 
september de regionale ziekenviering georganiseerd in de bedevaartkerk 
in Ommel. De organisatie mocht altijd heel veel gasten begroeten. Vanaf 
dit jaar is er een kleine wijziging waarvan wij u nu reeds op de hoogte 
willen brengen. 
De naam van deze bijzondere middag wordt gewijzigd in “Middag van 
bemoediging”. Dit mede omdat wij vaak de vraag kregen of deze middag 
alleen voor zieken bedoeld was. De werkgroep denkt er goed aan te 
doen duidelijk aan te geven dat op deze middag iedereen, die om wat 
voor reden dan ook bemoediging door Maria kan gebruiken, welkom is. 
En dat dan natuurlijk ook alle zieke mensen van harte zijn uitgenodigd 
moge duidelijk zijn. 
Verder is het tijdvak gewijzigd: voortaan wordt deze bijzondere middag 
georganiseerd in de eerste weken van de Mariamaand oktober. Dit mede 
omdat er in de maand september al heel veel activiteiten zijn voor veel 
van onze vaste gasten. Dat betekent voor dit jaar: dinsdagmiddag 8 
oktober, van 14.00 uur tot 16.00 uur in de kerk in Ommel.  
Wilt u deze datum alvast in uw agenda plaatsen? De definitieve 
uitnodiging ontvangt u nog in de maand augustus/september in dit blad. 
 

Namens de werkgroep, Pieternel van Horssen, voorzitter. 

Tochten met de scootmobiel 
 

Zoals u in de vorige Luidklok heeft kunnen lezen, is er op zaterdag 15 
juni een verrassingstocht voor de scootmobielrijders. U heeft zich 
hiervoor op kunnen geven tot 15 mei. De deelnemers worden om 9.00 
uur verwacht bij De Schop. De scootmobielen worden in een 
vrachtwagen geladen voor vervoer naar een nog onbekende plaats. 
Terugkomst in Asten om ca. 17.00 uur. 
Op woensdag 17 juli wordt de volgende tocht gehouden. Voorwaarde 
voor deelname is wel dat u met een volle accu aan de start verschijnt. 
Houd er verder ook rekening mee dat uw accu 30 km. kan afleggen, 
voordat hij leeg is. De tochten zijn meestal rond de 25 km. De snelheid is 
ca. 13 km per uur. 
Wij vertrekken om 13.30 uur vanaf Sporthal de Schop. Vrijwilligers die 
deze tochten willen begeleiden, zijn altijd welkom.  
  
Voor verdere inlichtingen: Cor Verhagen  
Burg. Ruttenplein 303 5721 DZ Asten. 
E-mail: vermana@chello.nl tel. 0493-692782. 

mailto:vermana@chello.nl
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Wandelen met de Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
Op donderdag 27 juni gaan De Stappers wandelen in Oudsbergen, 
Opglabbeek. (De geboortegrond van Mia.) Er wordt gewandeld door de 
Bosbeekvallei die diep in het Kempisch Plateau is ingesleten en waar 
zuiver grondwater aan de oppervlakte komt. De droge zandgronden van 
het Kempisch Plateau zijn nu een fraai natuurgebied. De Oudsberg is 
een landduin die veertig meter boven het Kempisch Plateau uitsteekt. 
Deze berg is een onderdeel van een duinengordel die zich uitstrekt van 
Hechtel tot Neeroeteren en is het grootste aaneengesloten erkend 
natuurreservaat. 
De wandeling van 25 juli vindt plaats in “Val Dieux” (Rond het Dal Van 
God). We kiezen de 13e-eeuwse Cisterciënzerabdij Notre Dame de 
Citeaux, als startplaats. Wandelen door het zacht glooiend land “Het Dal 
Van God”. We volgen de tekens van de Grand Randonnee 563 om via 
het Lobos, het Vrouwenbos en het Stroeve Bos naar Aubel te gaan 
waar op Place Albert 1 lekkere streekproducten, zoals stinkkaas te koop 
zijn. 
 

Voor info  loetvanbeers@upcmail.nl en 0493-692119. 
   jo.jurgens@kpnmail.nl en 06-48360783  

Fietsen met De Trappers 
 

De 30 km-groep fietst op woensdag 12 juni, woensdag 10 juli en 
woensdag 14 augustus. Vertrek om 13.30 uur bij De Beiaard. De 50 km-
groep fietst op woensdag 26 juni en woensdag 24 juli. Vertrek om 10.00 
uur bij De Beiaard. 
 
Werkgroep Fietsen. 

Ouderenbridge. 
 

Tijdens de zomermaanden is er geen bridge, maar het begint weer op 
dinsdagmiddag 3 september. We beginnen om 13.15 uur. Inschrijven 
vanaf 12.45 uur. 
Bent u er dan ook weer bij|? 
 
Namens Jo van Horssen 
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Rikconcours. 

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

Blij(f) Actief Ommel  
 

De zomermaanden en de vakanties komen er weer aan. Dat geldt ook 
voor onze vrijwilligers. Toch proberen we ook dit jaar weer de 
Dagactiviteiten van Blij(f)Actief in deze maanden door te laten gaan. 
Met kunst en vliegwerk lukt dat net. Lijkt het u nou leuk om op 
woensdagmorgen mee te helpen met het schenken van koffie of een 
wandelingetje te maken met onze gasten, kom dan op 
woensdagmiddag naar de Kluis en meldt u zich aan als 
vakantievrijwilliger. Waarschijnlijk vindt u het zo leuk, dat u het meer 
zou willen doen. Ook dat kan, we hebben namelijk weer ruimte voor 
nieuwe vrijwilligers. Wij genieten ervan om onze gasten een gezellige 
ochtend of middag te bezorgen of te assisteren bij het koersballen op 
vrijdagmiddag.  
In mei hebben we de vakantiemaand gevierd met extra activiteiten, 
zoals een optreden, een Wellness middag en barbecue. 
 Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Tonnie de Boer 
(0493-693721) of loop eens binnen bij Dagactiviteiten Blij(f) Actief in 
De Kluis in Ommel. 
 

Annelies Dittner. 

Genieten  
voor iedereen... 
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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. Bij de 
activiteiten achter in deze Luidklok vindt u een overzicht van de diverse 
activiteiten. 
 

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

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

IVN-wandelingen voor senioren 
 

Op dinsdag 25 juni wandelen bij de Snelle Loop in De Mortel.  
Vertrek om 9.00 uur bij De Stulp. Terugkomst om ca. 12.30 uur. 
Op woensdag 10 juli wandelen op de Vossenberg in de Groote Peel. 
Vertrek om13.00 uur bij De Stulp. Terugkomst om ca. 16.30 uur. 
Op dinsdag 23 juli wandelen in het Huisven in Heeze.  
Vertrek om 9.00 uur bij De Stulp. Terugkomst om ca. 12.30 uur. 
 
Informatie bij Rinus Manders, tel. 06-49986693. 
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Cabriotour Asten herdenkt 
 

Met de Cabrio bus vertrekken we bij Museum Klok en Peel, waar u de 
tentoonstelling Death Valley tot ver in 2020 kunt bezoeken. Deze 
tentoonstelling verbeeldt in het kader van de herdenking van 75 jaar 
bevrijding talrijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in de Peel. 
Vanuit de boerderij, waarin het museum gevestigd is, regelde 
maarschalk Montgomery destijds zijn zaken rond Market Garden.  
Vanaf het museum rijden we door een gebied waar de oorlogsverhalen 
voor het oprapen liggen. Bij Sluis 11 vonden zowel in 1940 als in 1944 
zware gevechten plaats. Ook de Wilhelminastraat en het centrum van 
Asten met hun kloosters, de Wolfsberg en het kasteel waren in de oorlog 
betrokken. U hoort waarom de kermis in Heusden werd afgelast, over 
vliegtuigcrashes, onderduikerskampen en strijd. Kort na een stop bij 
Buitencentrum de Pelen komt de Vossenberg in beeld, we passeren het 
voormalige café Het Eeuwig Leven aan de Meijelseweg, waar een heuse 
tankslag woedde. U hoort het verhaal achter het kruis van Nijssen aan 
de Pijlstaartweg, waarna we langs het in 1992 opgerichte monument in 
Liessel rijden en verder via het Rinkveld en Voordeldonk naar Ommel. 
Daar hoort u over de laatste cavaleriecharge van de Tweede 
Wereldoorlog maar zeker ook over het drama rond de bevrijding.  
 
Data: Dinsdag 23 en 30 juli en dinsdag 6 augustus. 
Gids:  Gerard Geboers. 
Vertrek: 13.00 uur Museum Klok & Peel. 
Stops:  De Peelkiosk, voor koffie/thee en een turfplak. 
 IJssalon Bacio, voor een heerlijk ijsje. 
Einde: Rond 16.30 uur bij Museum Klok & Peel. 
Kosten: € 18,50 p.p.  
 inclusief genoemde consumpties. 
 
Aanmelden bij VVV Asten,  
Burg. Wijnenstraat 1 te Asten.  
Tel: 0493-692999. 
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 Fietsen met je kleinkind 
 

Een vriendin van me gaat regelmatig fietsen met haar kleinkinderen. 
Ieder op de beurt mogen ze mee. De jongste, nu drie jaar, was in het 
voorjaar aan de beurt.  
Na een stukje gefietst te hebben, stopt oma bij een wei waar nogal wat 
paarden staan. 
‘Mooi hè oma, ‘zegt haar kleinkind. ‘Maar wat heeft dat ene paard onder 
zijn buik hangen?’ 
Waah, wat zal oma daar op antwoorden? Ze vindt het namelijk een taak 
van de ouders om dat soort dingen uitvoerig te vertellen. Maar dan krijgt 
oma een helder ogenblik en zegt: ‘Dat paard heeft een trui opgegeten en 
er niet goed op gebeten. Uiteindelijk heeft hij de trui toch maar 
doorgeslikt en nu komt er een mouw onder zijn buik tevoorschijn… 
 
Babs Verstappen. 

De Beiaard is wegens vakantie gesloten  
van 15 juli  tot 19 augustus. 
Er zijn dan geen activiteiten 
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Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Fietsen met  
De Trappers – 30 km 

Wo. 12 juni om 13.30 uur bij De Beiaard 

Spellenmiddag Ma. 17 juni in de huiskamer van De Beiaard 
van 13.30 uur tot 16.00 uur 

Verrassingstocht  
Scoot-mobielberijders 

Za. 15 juni – vertrek vanaf de Sporthal a/d 
Lienderweg om 9.00 uur.  
Terugkomst om 17.00 uur 

Fietsen met  
De Trappers – 50 km 

Wo. 26 juni om 10.00 uur  
bij De Beiaard 

Wandelen met  
De Stappers 

Do. 27 juni – verzamelen om 8.00 uur  
bij De Beiaard 

Fietsen met  
De Trappers – 30 km 

Wo. 10 juli om 13.30 uur bij De Beiaard 

Scootmobieltocht Wo. 17 juli om 13.30 uur  
bij de sporthal a/d Lienderweg 

Fietsen met  
De Trappers – 50 km 

Wo. 24 juli om 10.00 uur bij  
De Beiaard 

Wandelen met  
De Stappers 

Do. 25 juli – verzamelen om 8.00 uur  
bij De Beiaard 

Fietsen met  
De Trappers – 30 km 

Wo. 14 augustus om 13.30 uur bij De Beiaard 

KBO-ontmoetingspunt Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur  
in Café van Hoek 

Activiteiten vanaf 10 juni t/m 16 augustus 2019 

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

www.kbo-astenommel 



18 

 

Wekelijkse activiteiten in De Beiaard 

Buurtkamer Elke maandag van 9.30 uur tot 11.45 uur  

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

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

Ouderenvereniging 
Nooitgedacht 
(biljarten) 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag  
van 13.00 tot 17.00 uur 

Ouderenbridge Tijdens de zomermaanden gestopt.  
Het begint weer op dinsdag 3 september. 

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

Rikconcours Tijdens de zomermaanden gestopt. Het 
begint weer op vrijdag 13 september. 
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Activiteiten Restaurant Hof van Bluyssen (vrije toegang) 

Liederentafel  
met Theo van Brussel 

Vrij. 14 juni van 15.00 tot 16.00 uur 

Liederentafel  
met Theo van Brussel 

Vrij. 28 juni van 15.00 tot 16.00 uur 

Liederentafel  
met Theo van Brussel 

Vrij. 12 juli van 15.00 tot 16.00 uur 

Liederentafel  
met Theo van Brussel 

Vrij. 26 juli van 15.00 tot 16.00 uur 

Liederentafel  
met Theo van Brussel 

Vrij. 9 augustus 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                                              
Op de 1e etage staat een Di-
fiets. Al fietsend maakt u een 
tour door Asten of omgeving 

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

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

Elke dag vanaf 9.30 uur  
Meer informatie bij de receptie  
of restaurant 
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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 
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Blijf Actie(f) Ommel 

Elke vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur Koersbal. 
Elke woensdag om 12.00 uur: gezamenlijke maaltijd. 
De CREA is in mei gestopt en gaat in september weer beginnen 

Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur 

Geheugenfitness en kaarten Wo. 12 juni 

Verschillende spellen en kaarten Wo. 19 juni 

Meer bewegen voor ouderen  
en kaarten 

Wo. 3 juli 

Geheugenspel en kaarten Wo. 10 juli 

Vragenderwijs en kaarten Wo. 17 juli 

Kaarten maken en kaarten Wo. 24 juli 

Kienen en kaarten Wo. 31 juli 

Eigen inbreng en kaarten Wo. 7 augustus 

Koersbal Elke vrijdag  
van 13.30 tot 16.30 uur 

Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd 
tot 22 juli 2019 
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Colofon 
Bestuur: 
Voorzitter:                       Maud Cuppens             tel. 691327 
                                       maudcuppens@kpnmail.nl 
Secretariaat:  Guus Zeebregts.     tel. 692629 
   Henk van Kessel    tel. 697364   
   secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com                                                                                         
Penningmeester: Frans van Seccelen   tel. 693584                                
Leden:    Anna Lammers    tel. 692866                                    
   Annelies Dittner    tel. 842754                            
   Jan van den Oever   tel. 06-10792887   

Cliëntondersteuners:  Jan Bosch    tel. 692533                     

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

Klussendienst:      Jan van Oorschot   tel. 692576      

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

Rekeningnr. KBO Asten/Ommel: NL21RABO0103630597 Rabo Asten 

Website KBO:  www.kbo-astenommel.nl 

 

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

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