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Langzaam 
 

Langzaam en heel voorzichtig druppelen er steeds meer berichtjes 
binnen van onze lezers. Over zaken die hen aan het hart gaan, over 
dingen die ze hebben meegemaakt of zo maar leuke weetjes. Wij als 
redactie zijn daar heel erg blij mee en al deze verhalen smaken zeker 
naar meer. Hebt u ons nog iets leuks te melden? Stuur het op naar      
De Luidklok. Het e-mailadres staat achterin ons blad. 
Wist u bijvoorbeeld dat u van tijd tot tijd toch eens de kleine lettertjes 
moet lezen van uw inboedel- of WA-verzekering? Piet van Eijck vertelt u 
over zijn ervaring daarmee. Altijd al gedacht dat de Vlaamse taal zoveel 
op die van ons lijkt? Nou, dan moet u toch even het verhaaltje van Inge 
Veenhuizen lezen. En hoe leuk oppassen kan zijn, vertelt Babs 
Verstappen ons in deze Luidklok. Maar als u zin hebt in een echt 
optimistisch verhaal, dan moet u snel doorbladeren naar de Droomreis, 
van onze tachtigplusser Gerard 
ten Thije. 
Natuurlijk valt er nog veel meer 
te lezen en staan er weer meer 
dan genoeg activiteiten vermeld, 
waaraan u weer kunt 
deelnemen. Ik wens u dan ook 
veel leesplezier. 
 

Marie-Louise. 

Beste mensen 
 

In zijn artikel What’s in a name? suggereert Gerard ten Thije dat met de 
naamswijziging van de KBO afdeling Asten-Ommel naar 
Seniorenvereniging Asten en Ommel wij alles wat met kerk en geloof te 
maken heeft, overboord hebben gegooid. 
Dat is zeker niet het geval: ‘Identiteit en zingeving’ heeft ten volle onze 
aandacht. Net als Gerard vinden wij dat echte beschaving niet kan 
bestaan zonder spiritualiteit. Maar zoveel hoofden zoveel zinnen: wat 
voor de één als vanzelfsprekend geldt, is dat voor een ander niet. Hoe 
men ook in het leven staat en wat men er van verwacht, 
Seniorenvereniging Asten en Ommel in verbondenheid met                    
KBO-Brabant wenst al haar leden, jong en oud, alle goeds toe. 
 

Maud Cuppens. 
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80-plus Gratis droomreis 
 

Als je iets wilt doen, moet je een plan in je 
hoofd hebben en je daarna een beroep doen 
op je spieren om het uit te voeren. Dat zijn 
twee stappen en het vervelende is dat je als 
80-plusser vaak blijft steken in het plannen 
maken. Dat is tenminste mijn ervaring.  
Je hebt nog zeven boeken naast je liggen om 
te lezen, je denkt nog een rondreis door 
Spanje te kunnen maken. Je wilt nog 
meedoen aan een quiz over het dorpsleven. 
Het schuurtje moet nog geverfd worden en je 
wilt nog iets zeggen op een vergadering. Een 
huis vol verwachtingen. Zonder er aan te 
denken dat de letters na een kwartier lezen, 
beginnen te dansen, dat je in Spanje niet 
tegen de warmte en de zon kunt. Dat je niet 
tegen die verf kunt. En dat je in die 
vergadering de dingen toch niet meer bij hun naam durft te noemen en je 
stem te zwak wordt. Of je bent de woorden kwijt die je wilt zeggen. En 
ook bij die quiz schieten je de namen niet meer te binnen, al zijn ze van 
Asten. En als je die plannen dan toch uitvoert, tegen de wil van je partner 
en de dokter in, word je afgestraft: je valt van het keukentrapje, je krijgt 
een zonnesteek, in de vergadering sta je voor gek en je bent ziek van die 
verf. 
Je komt mensen tegen die zeggen: ‘God wat is dat erg voor die oude 
mensen.’ En ik zal ook niet beweren dat het leuk is om niet te kunnen 
doen wat je van plan was. Maar het is wel zo dat het nog een beetje 
spanning brengt in de herfst van je leven. Spanning tussen droom en 
werkelijkheid. Je kunt er plezier in hebben dingen te bedenken die je 
misschien nog zou kunnen doen, Deo Volente, als God het wil.  Niet de 
Kilimanjaro beklimmen of zo iets, maar dingen doen die je je met enig 
risico nog wel kunt veroorloven: een tochtje met de elektrische fiets naar 
de tuinen van Arcen, varen in een luchtballon, of een avondje naar een 
musical. ‘Zou je dat wel doen?’ zegt de omgeving met veel medegevoel. 
Maar het gevechtje is de moeite waard. Opa is eigenwijs en dat horen 
we natuurlijk graag. De uitslag is gewoonlijk dat we tenslotte toch maar in 
ons eigen veilige doen blijven. Of misschien toch nog een kansje krijgen. 
Wie weet. 
Er zijn ongetwijfeld lezers die het niet eens zijn met mijn optimisme. Het  

80 
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kan inderdaad frustrerend zijn om onuitvoerbare plannen te maken. Dat 
kan je het gevoel geven dat je mogelijkheden uitgeput zijn. Een reactie 
van die kant zie ik graag tegemoet. 
Toch nog even dit: belangstelling voor mensen die wel gedaan hebben 
wat jij zo graag zou doen, kan veel goed maken. Vraag uitvoerig hoe de 
reis was en je hebt hem (virtueel) ook zelf gemaakt. Zo win je een gratis 
droomreis. 
 
Gerard ten Thije. 

Uitersten 
 

Misschien herken je het wel, een kabbelend leventje, dat zomaar ineens 
omslaat en waarin de gebeurtenissen plotseling alle kanten op vliegen. 
Nou, in zo’n periode bevind ik me op dit moment. 
Met onze muziekvereniging Jong Nederland zijn we hard aan het 
repeteren voor het naderende carnavalsconcert. Behalve dat er serieus 
en hard moet worden aangepakt, wordt er op zo’n avond ook ontzettend 
veel gelachen. En als je dan de volgende dag aanwezig bent bij de 
asverstrooiing van je schoonzusje, dan kun je even moeilijk geloven dat 
je gisteren nog zo’n lol hebt gehad en al helemaal in de stemming was 
voor carnaval. 
Plezier maken met de kleinkinderen tijdens het oppassen. Genieten van 
het eerste rapport van de jongste kleindochter, waarop ook nog eens 
mooie cijfers prijken. Het mooie weer dat je naar buiten lokt. En dan, 
vanuit het niets, vertelt een kennis je dat ze een tumor heeft en binnen 
enkele dagen al geopereerd wordt. Boem! Dat slaat in als een bom. 
Natuurlijk is het voor haar en haar gezin het allerergst, maar zelf ben ik 
toch ook flink van mijn stuk gebracht.  
Ondertussen gaan de repetities voor carnaval gewoon door en wordt er, 
ook door mij, weer vrolijk gelachen. Er gloort een vakantie en er staat iets 
spannends op mijn agenda, waar ik nu nog niets over kan vertellen. 
Maar toch. Ik voel me als iemand die ze eens flink rond hebben laten 
draaien en die niet meer weet wat nu precies rechtdoor is. 
Toch is dit het leven ten voeten uit. Ik denk dat het vroeger ook al zo 
ging, maar als je jong bent, ben je blijkbaar toch wat plooibaarder. Je 
staat wat minder lang stil bij de dingen en gaat door met leven. Nu we 
allemaal wat ouder zijn en wat meer tijd hebben, kunnen we ook langer 
nadenken over alles wat we in ons leven tegenkomen.  
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We hebben meer tijd om met de mensen mee te 
leven, maar we hebben ook meer tijd om extra 
veel van het leven te genieten. En ik denk dat we 
dat maar gewoon moeten blijven doen, ondanks 
de verdrietige dingen die we ook tegenkomen op 
ons pad. Weet je, het leven gaat nu eenmaal in 
ups en downs. En zonder bergen zijn er ook geen 
dalen. Een lange, rechte weg is ook maar saai. Laten we er met zijn allen 
iets moois van maken. En laten we een steun zijn voor die mensen die 
even in een dal zitten. Zo geven we kleur aan het leven van anderen en 
van onszelf.  
 

Marie-Louise. 

Eigen regie, ook als je het niet meer weet 
 
Op 5 februari was ik in de gelegenheid om het Alzheimer Café Peelland 
in de Beiaard te bezoeken. Altijd leerzaam. Noortje Rutten van 
adviesbureau Consendo sprak over het tijdig regelen van financiële en 
juridische zaken. Daarnaast werd voor thuiswonenden ook het verschil 
tussen zorg via de WMO, de Zorgverzekeraar en de Wet Langdurige 
Zorg (WLZ) aangestipt. Beide onderwerpen zal ik toelichten. 
 
Tijdig regelen van een levenstestament en levensexecuteur. 
Een ziekte kan u zomaar overkomen. En wanneer het een 
hersenbloeding of dementie betreft, kan het zomaar gebeuren dat u geen 
beslissingen meer kunt nemen. Dan is het fijn, wanneer een aantal 
zaken op papier staan. Daarvoor kunt u een zogenaamd 
levenstestament opstellen. 
In een levenstestament kan bijvoorbeeld het volgende worden geregeld: 
 

* Volmacht: wie gaat de belangen behartigen als u daartoe niet meer 
in staat ben. Dat is niet automatisch uw partner. 

* Beheer van vermogen en schenkingen. 
* Persoonlijke belangen, zoals medisch behandelverbod of een 

euthanasieverklaring. 
* Zorg voor uw naasten of huisdieren. 
 

Kortom, allemaal zaken die u waarschijnlijk goed geregeld wil hebben. 
En wanneer u het geregeld heeft, geeft dat uzelf rust, maar ook uw 
partner, kinderen en andere dierbaren.  
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Wanneer u geen levenstestament hebt gemaakt en niet meer in staat 
bent om zaken te regelen, dan zal de rechter een bewindvoerder of 
mentor benoemen. Dit kan dan iemand zijn, die u niet zelf gekozen zou 
hebben. Door het maken van een levenstestament en het benoemen van 
een levensexecuteur, bepaalt u zelf wie voor u zo nodig beslissingen 
neemt. 
  
Thuiswonenden en Zorg 
Zorg voor thuiswonenden wordt uit verschillende potjes betaald. Het kan 
gaan om geld van de WMO, van de zorgverzekering of vanuit 
Rijksbelastingen. Deze gescheiden financieringen kennen allemaal hun 
eigen zorgtoewijzing en bijdrageregelingen. 
1. Voor huishoudelijke ondersteuning en andere ondersteuning om 
zelfstandig te kunnen blijven wonen en te kunnen blijven participeren, is 
de WMO. U moet dan ook bijvoorbeeld denken aan woningaanpassingen 
en dagverzorging. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeenten. In 
Asten kunt u hiervoor een aanvraag doen bij het Sociaal Team Asten. 
Voor de WMO betaalt u vanaf 1 januari 2019 een abonnementstarief. Dit 
is € 17,50 per vier weken, ongeacht inkomen of vermogen.  
2. Voor lijfsgebonden zorg, zoals wassen, aankleden, medicijnen 
toedienen, kunt u terecht bij de wijkverpleging. De wijkverpleging wordt 
gefinancierd door de zorgverzekeraar (zorgpremies). Hiervoor geldt geen 
eigen risico en geen eigen bijdrage. Deze zorg is in principe onbeperkt. 
3. Wanneer u 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig heeft, kunt u een 
indicatie aanvragen voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Vaak gebeurt 
dat, om in aanmerking te kunnen komen voor opname in een 
verpleeghuis of om op de wachtlijst geplaatst te kunnen worden. 
Afhankelijk van uw inkomen wordt een eigen bijdrage opgelegd. Ook het 
vermogen wordt daarbij meegeteld. Het totaal aantal uren zorg per week 
wordt vastgesteld en is dus begrensd.  
De WLZ wordt, zoals al gezegd, betaald door het Rijk. Wanneer u een 
WLZ-indicatie heeft, stoppen de gemeente en de zorgverzekeraar dan 
ook met betalen.  
Nu kan het zijn dat u met een WLZ-indicatie minder zorg krijgt dan u 
eerder had via de WMO en de zorgverzekeraar. Uit de bij de WLZ-
indicatie toegekende uren, moet immers alles betaald worden: 
huishoudelijke ondersteuning, dagverzorging, lijfsgebonden zorg, vervoer 
enzovoort. Het is dus zaak om alles eerst goed  
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op een rijtje te zetten, voordat u een indicatie voor de WLZ aanvraagt. 
Zodat u weet hoeveel uren zorg u kunt verwachten en wat uw eigen bij-
drage zal zijn. Want misschien bent u beter af door de situatie bij het ou-
de te laten. In de uitzending van De Monitor van 10 december 2018, 
wordt op deze materie ingegaan. U kunt deze uitzending terugkijken. 
Wanneer u eenmaal een WLZ-indicatie heeft gekregen, geldt die indica-
tie levenslang. U kunt er dan niet meer vanaf. 
Net als voor alle vragen over de WMO kunt u voor informatie over de toe-
gang tot de WLZ ook terecht bij de cliëntondersteuners, Jan Bosch,              
06-23509999, mail jangmbosch@planet.nl en nog tot 1 april bij  
Gemma Koomen, 06-51314187, mail gemma.koomen@upcmail.nl. 
 

Gemma Koomen. 

Welke hulpmiddelen en domotica kun je thuis inzetten? 
 

Robin Smith komt op dinsdag 2 april naar het Alzheimer Café Peelland in 
de Beiaard in Asten. Smith geeft een presentatie over technologie, die 
kan helpen bij het langer thuis blijven wonen van mensen met dementie 
of geheugenproblemen. Smith is in het dagelijks leven toegepast 
gerontoloog en heeft een bedrijf, dat is gespecialiseerd in dit type 
hulpmiddelen. 
Techniek neemt een steeds belangrijkere rol in bij de zorg, maar welke 
hulpmiddelen zijn nu voorhanden? Voor wie en wanneer heb je die 
nodig? Naast een presentatie van Robin Smith krijgen bezoekers de 
kans om verschillende technische hulpmiddelen te zien en uit te 
proberen zoals de Tessarobot, personenalarmering, domoticasysteem, 
de DayClock en de Monty.  
Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand 
plaats in dienstencentrum de Beiaard. De Beiaard is gelegen aan de 
Pastoor de Kleijnhof in Asten, een zijstraat van de Lienderweg. 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. 
Meer informatie over Alzheimer Café Peelland is beschikbaar via de 
Facebookpagina (alzheimercafepeelland) en opvraagbaar via de e-mail: 
alzheimercafepeelland@gmail.com. Het Alzheimer Café Peelland maakt 
onderdeel uit van een groep Alzheimer Cafés in de regio. Meer 
informatie over alle Alzheimer Cafés in Zuidoost Brabant is te vinden op 
de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost-Brabant. 
 
John Bankers. 
 

mailto:gemma.koomen@upcmail.nl
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Het Alzheimer Café februari 2019 
 
Het thema van het Alzheimer café was deze maand: wet en regelgeving 
bij dementie. Hoe kunnen belangrijke levenszaken formeel worden 
geregeld?  
Te gast was jurist Noortje Rutten, zij is notarieel jurist en heeft een eigen 
bedrijf in Helden dat de naam Consendo draagt. Consendo begeleidt 
mensen die het overzicht in de administratieve, financiële en juridische 
zaken kwijt zijn, bijvoorbeeld doordat er een ingrijpende gebeurtenis 
heeft plaatsgevonden, zoals een ziekte, overlijden of echtscheiding.  
Noortje geeft hulp en steun, niet alleen zakelijk maar ook emotioneel. Zij 
zoekt mensen thuis op. "Uw keukentafel is mijn bureau,” is haar slogan. 
Zij zegt graag thuis te komen, dat verhoogt de vertrouwelijkheid en 
tegelijk kan ze zien in wat voor situatie mensen wonen. Haar werkgebied 
is regionaal, naast Noord-Limburg ook Asten, Deurne en Someren. 
Noortje is een enthousiaste, jonge vrouw die bevlogen praat met kennis 
van zaken. Zij heeft het vermogen om de soms saaie, moeilijke stof 
duidelijk en soms grappig te vertellen. Haar volgende slogan is: “zorgen 
voor nu, is stilstaan voor later.” Zij benadrukt dat, als je het idee hebt: het 
gaat niet goed met bijvoorbeeld mijn partner, je hebt een niet-pluis-
gevoel, kom dan in actie en ga iets regelen. Regel nu, als de partner 
geen eigen keuze meer kan maken, dan is het te laat. 
 
Als iemand wilsonbekwaam is, kan hij de gevolgen van zijn handelen niet 
meer overzien en kan dan geen beslissingen meer nemen. Je moet 
iemand vragen voor je te handelen, je laat een levenstestament maken, 
ook wel volmacht genoemd. Meestal wordt daarvoor een partner of een 
kind uitgekozen. Deze heeft dan de verantwoordelijkheid. Als er geen 
levenstestament is, dan kan dat grote problemen geven. Noortje geeft 
als voorbeeld: een echtpaar waarvan de man dementerend is. Ze willen 
het huis verkopen maar dat kan niet. 
 
Er zijn meerdere mogelijkheden om zaken juridisch te regelen. In een 
levenstestament zijn zowel materiële zaken, als wensen rondom 
gezondheid en welzijn geregeld. 
Noortje geeft het volgende advies: pak een schoenendoos en doe daar 
alle documenten in die nodig zijn voor later. In de doos worden de 
zakelijke aspecten van uw situatie verzameld, zoals uw bezittingen,  
schulden, inkomsten en uitgaven. Daarnaast worden ook uw persoonlijke 
wensen vastgelegd in de doos. Hierbij kunt u denken aan uw keuze over  
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Onze overledenen 
 

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

Jan van Bussel   
84 jaar     overleden: 13-02-2019 
 

De redactie van De Luidklok verzoekt de familie om bij het overlijden  
van een KBO-lid een bericht te sturen aan het secretariaat van 
Seniorenvereniging Asten/Ommel p/a Henk van Kessel, Voordeldonk 54, 
5721 HM Asten, tel. 0493-697364,  e-mail: 
secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
Er is een KBO Asten/Ommel vaandel beschikbaar wat in de kerk of in 
het crematorium geplaatst kan worden voor de uitvaart. De familie kan 
dit aanvragen via het bovenstaande bericht met vermelding van tijd en 
locatie van de uitvaart. 

donorregistratie, eventuele wilsverklaringen en wensen over uw uitvaart. 
De doos geeft een gevoel van rust en controle, alles is goed en tijdig 
geregeld. 
 

Tip: boekje Rechtsbescherming en Dementie. Uitgave Alzheimer 
Nederland, ook verkrijgbaar bij ons Alzheimer Café. 
 

Gespreksleider, Piet Schippers. 

Seniorenvereniging-mededelingen 

Gezocht: cliëntondersteuner 
 

Wegens vertrek van de huidige cliëntondersteuner 
zoekt Seniorenvereniging Kring KBO-Asten een of meer vrijwilligers 
om opgeleid te worden tot cliëntondersteuner voor Asten en Ommel. 
Wat doet een cliëntondersteuner? 
Een cliëntondersteuner helpt - naast de hulp die u kunt krijgen van het 
Sociaal Team Asten - als onafhankelijk persoon mensen bij vragen 
over zorg en ondersteuning. Wat past bij u, welke keuzes kunt u 
maken? De cliëntondersteuner kan hulp bieden bij het aanvragen van 
een WMO-voorziening bij de gemeente en is aanwezig bij een 
keukentafelgesprek. Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
de voorzitter van de Kring: Hans Dittner, e-mail: j.dittner@icloud.com. 

mailto:secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
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Jaarvergadering 2019 
 

De Jaarvergadering (Algemene Leden Vergadering) van onze 
Seniorenvereniging zal dit jaar worden gehouden op woensdag 27 maart 
in de Beiaard aan de Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten. De vergadering 
begint om 13.30 uur. 
De schriftelijke uitnodiging, met daarin opgenomen de agenda, ontvangt 
u samen met deze Luidklok. Wij ontmoeten u graag op 27 maart. 
 

Namens het bestuur, Guus Zeebregts (secretaris). 

Lezing Over Noord Korea: De verbeelde werkelijkheid 
 

Het is tijd voor de tweede lezing in de lezingencyclus die we dit jaar 
organiseren in samenwerking met Bibliotheek Helmond Peel. De heer 
Marc Roth zal op woensdag 17 april om 20.00 uur een lezing geven over 
Noord Korea met als titel: ‘De verbeelde werkelijkheid’.  
De heer Roth is eigenaar van een reisorganisatie die onder meer reizen 
naar dit meest gesloten land van de wereld organiseert. Daarnaast heeft 
hij het land enkele malen zelf bezocht en heeft hij enige tijd geleden met 
twee gidsen en een chauffeur door een groot deel van het land 
getrokken. In zijn lezing gaat de heer Roth in op vragen als: wat is waar 
en wat is de waarheid als gesproken wordt over Noord-Korea? Is de 
werkelijkheid die we daar te zien krijgen eigenlijk wel waar? Wat is dus 
mythe en wat is realiteit? En kunnen wij daar überhaupt een oordeel over 
vellen met de informatie die wij hebben? En wat is dan de werkelijkheid? 
Of blijft deze werkelijkheid altijd een utopie die alleen via verbeelding 
wortel kan schieten? 
U kunt zich op de site van bibliotheek Helmond-Peel aanmelden voor 
deze lezing. Leden van Seniorenvereniging Asten en Ommel en 
bibliotheekleden krijgen op vertoon van hun lidmaatschap €1,- korting op 
de toegangsprijs van € 6,- 
 

Datum:   woensdag 17 april 2019 
Tijd:   20.00u - 21.30u 
Waar:   Bibliotheek Asten 
Toegangsprijs: € 6,- per persoon 
Aanmelding:  Via de site van bibliotheek Helmond-Peel: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl. Klik op de kop activiteiten en dan op de 
knop: lezingen. U kunt zich ook opgeven bij de balie van de  bibliotheek - 
iedere werkdag tussen 14.00u - 17.30u 
 

Het bestuur. 
 
 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl
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De klussendienst 
 

Wat is het toch geweldig dat leden die voor een 
klusje hebben gebeld, hebben laten weten dat ze 
zo goed geholpen zijn door de klusjesman.  Ze 
hebben zelfs via de Luidklok laten weten dat ze 
enorm tevreden zijn.  
Onze leden hebben massaal gereageerd door te 
bellen voor wat dan ook. We staan dan ook voor 
elk klusje meteen klaar en lossen het zo snel 
mogelijk op. Ik hoor dan ook vanuit de leden die 
bellen alle lof. We hopen nog lang op deze voet 
door te kunnen gaan. Als er gebeld wordt, dan 
maak ik daar een notitie van en verwijs het werk door naar de 
desbetreffende vakman. 
Er is dan ook sinds de oproep in de Luidklok, een jaar en drie maanden 
geleden, 270 keer naar mij gebeld voor een klusje. En we hebben nog 
niet één klacht gekregen. 
Dus of je nu een loodgieter, verwarmingsmonteur, timmerman, 
stoffeerder, metselaar, tegelzetter, schilder of tuinman nodig hebt, we 
zijn van alle markten thuis. We hebben zelfs een naaister tot onze 
beschikking om bijvoorbeeld broeken kleiner of korter te maken (vanaf   
1 april weer aanwezig). Dus twijfel niet om te bellen naar 0493-692576.  

 

    Jan van Oorschot. 

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. 
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Werkgroep Vieringen en Activiteiten 
 
De Liederentafel. 
Omdat de Luidklok die u nu in handen heeft net na een optreden van 
Toffel Vier verschijnt, is er geen verslagje voorhanden. Een beetje 
jammer, dat deze activiteiten elkaar net overlappen. Maar niet getreurd. 
Kunnen wij u alvast de volgende Liederentafel laten noteren? 
Wat?    De Liederentafel met zanggroep Toffel Vier. 
Wanneer?        Maandag 6 mei. 
Waar?              In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Tijdstip?  Aanvang 13.30 tot 15.30 uur met halverwege de middag 
een koffiepauze. 
We hopen van harte op een hoge opkomst. 
 
De Spellenmiddag. 
De spellenmiddag van 11 februari was er eentje om in te lijsten. Ondanks 
regelmatige buien zagen toch zo’n 18 spelliefhebbers kans om naar de 
Beiaard te komen en met elkaar twee uurtjes gezellig door te brengen. 
Ook een paar bezoeksters kwamen eens kijken of zo’n middag ook iets 
voor hen zou kunnen zijn. En hun reactie was zeker niet negatief, dus 
dames, jullie zijn van harte welkom.  
Wat?  Spelletjesmiddag. 
Wanneer? Maandag 18 maart. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Tijdstip  Vanaf 13.30 tot ongeveer 16.00 uur. 
U bent van harte welkom. 
 
Ontspanningsmiddag in de Lisse. 
Voor onze leden die woonachtig zijn in De Lisse en de aanleunwoningen 
aan de Deken van Pelthof organiseert de werkgroep op woensdag 15 
mei 2019 weer de jaarlijkse ontspanningsmiddag. Deze middag is 
bedoeld voor die leden van onze seniorenvereniging Asten en Ommel, 
die door bepaalde omstandigheden zelden of nooit met een busreis mee 
kunnen gaan. 
Dan worden ze verwend met koffie of thee met iets lekkers erbij, een 
gezellig muzikaal optreden en een (fris)drankje. Het programma begint 
om 14.30 uur, maar de zaal van het restaurant in de Lisse gaat al om 
14.00 u open. Het geheel duurt tot ongeveer 16.15 uur. 
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Kaartjes voor de ontspanningsmiddag. 
Om te weten hoeveel mensen er naar 
deze middag komen, geven wij gratis 
kaartjes uit. Daarom zullen twee dames 
van de werkgroep in de hal van de 
Lisse aanwezig zijn op dinsdag 7 mei 
om deze kaartjes aan u te 
overhandigen, als u tenminste met uw 
pasje kunt aantonen dat u lid bent van 
de SV Asten en Ommel (de vroegere 
KBO). 
We hopen op heel veel 
belangstellenden. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen. 

Tochten met de scootmobiel 
 
Ook in 2019 worden er weer scootmobiel-tochten georganiseerd voor de 
leden van de Seniorenvereniging Asten en Ommel die noodgedwongen 
gebruik moeten maken van een scootmobiel.  
De tochten worden elke 3e woensdag van de maand gehouden met 
uitzondering van de maand juni. Dan is de tocht op donderdag 20 juni 
i.v.m. een andere activiteit van de AGV op woensdag. Voorwaarde voor 
deelname is wel dat men 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. De eerste tocht is 
op woensdag 17 april. Elke maand wordt de datum van de volgende 
tocht bekendgemaakt in De Luidklok. Op donderdag 20 juni zal naar alle 
waarschijnlijk een verrassingstocht worden gehouden, de plannen 
hiervoor bestaan al. 
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 Trappers 
 

Het is prachtig wit in Nederland deze woensdag 23 januari, want er ligt 
een flink pak sneeuw. Helaas kan ik vandaag niet mee gaan wandelen. 
Jo van Horssen gaat toch kijken of er wandelaars bij de Beiaard zijn die 
perse willen gaan lopen. Een aantal hebben zich toch gemeld en 
besloten wordt om een kleine wandeling door de sneeuw te maken in 
Asten. 
Op woensdag 13 februari is het een beetje fris maar onder een stralend 
zonnetje verzamelen we weer om 9.30 uur bij de Beiaard. Alle auto’s 
zitten lekker vol, want we zijn met 21 wandelaars.  
We rijden naar De Soete Inval oftewel het nieuwe restaurant bij het Gat 
van Roels (ook wel Keelven genoemd). Via enkele paadjes en het 
bekende fietspad komen we uiteindelijk bij het water. Na wat getouwtrek 
weten we eindelijk hoe laat het is: ongeveer half elf. We vervolgen onze 
wandeling richting golfbaan de Swinkelsche. Hier drinken we een lekker 
kopje koffie. 
Er is niet voldoende gebak voor iedereen, dus de ober zegt maar dat er 
niets is. Helaas! 
Na een poosje lopen we weer verder en via een paar omwegen (want we 
moeten tenslotte wel de 6 km halen) komen we terug bij de auto’s. Ruim 
op tijd voor het middageten zijn we weer terug bij de Beiaard.  
Er rest ons nog 1 wandeling, namelijk op 27 maart. In april begint het 
fietsen met de Trappers weer. De eerste tocht is op woensdag 10 april, 
vertrek om 13.30 uur bij De Beiaard. 
 

Peter Verweijen. 

Wandelen met de Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
Zondag 17 maar gaat Immer Weer en donderdag 21 maart gaan de 
Stappers wandelen in het Bunderbos, gelegen tussen Elsloo-Bunde in 
Zuid-Limburg. Elsloo ligt vlakbij de D.S.M. Normaal gesproken zou je in 
dit gebied niet zo snel gaan wandelen gezien de snelweg. Maar toch 
herbergt het Bunderbos een schat aan schoonheden en zeldzaamheden 
die maar op een paar plaatsen in Nederland geëvenaard worden. Het 
bos ligt ingeklemd tussen de A2, de Maas, het Julianakanaal, D.S.M. en 
Maastricht. 
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Tussen Meersen en Elsloo ligt een reeks hellingbossen die gezamenlijk 
wordt aangeduid als het Bunderbos. Het gebied kenmerkt zich door de 
vele bronnen en beken en staat in Nederland bekend als een van de 
mooiste bronbossen. Kleilagen in de bodem vormen de water 
stagnerende laag, waarover het water in horizontale richting naar het 
Maasdal stroomt. Op plaatsen waar de kleilagen dicht onder het 
oppervlak liggen, ontspringen talloze bronnen en bronbeken. Deze 
modderige en drassige plekken zijn de voedingsbodem voor talloze 
zeldzame planten, zoals het muskuskruid, de eenbes, hangende zegge, 
tere goudveil. 
 Maar we bevinden ons niet de gehele tocht in dit toch wel smalle 
langgerekt bos. Bij Geulle steken we het Julianakanaal over. Dit kanaal 
werd in de jaren dertig van de vorige eeuw aangelegd. Het heeft de oude 
kern van Geulle geïsoleerd, maar daarmee ook geconserveerd. Hier 
bevindt zich niet alleen de kerk maar ook het inmiddels voormalige 
gemeentehuis van de gemeente Geulle. We bevinden ons inmiddels 
midden tussen de weilanden en akkers en bereiken zo de 
hoogwaterkering van de Maas. Na de Maasdijk verlaten te hebben en 
even later er weer op terug te komen, bereiken we het punt waar de Geul 
in de Maas mondt. Vanaf hier wandelen we naar Bunde, waar we 
pauzeren. Hoe het met het eten van ons brood gaat, weet ik niet. Er zijn 
maar twee kleine cafés en of we daar in kunnen met zo’n grote groep?  
Na de middagpauze trekken we het Bunderbos weer in. Nu meer aan de 
oostkant van het bos en zoeken ons een weg terug naar Elsloo. Hier 
bevinden zich volop horecagelegenheden waar we weer enigszins op 
verhaal kunnen komen.  
Wees welkom op een van deze wandeldagen. 
 
Voor info loetvanbeers@upcmail.nl  en 0493-692119. 
                jo.jurgens@kpnmail.nl en 06-48360783. 

mailto:loetvanbeers@upcmail.nl
mailto:jo.jurgens@kpnmail.nl
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Een Stapper vertelt 
 

Na het verdelen van de 34 deelnemers over de diverse auto’s werd er 
deze keer vertrokken naar Baarle-Nassau. Een dorp, uniek in haar 
eenvoud. Twee gemeentebesturen met twee burgemeesters, twee 
postkantoren en twee scholen. Het is één bevolking met twee 
nationaliteiten.  
In Baarle is er sprake van een enclavesituatie. Een enclave is een stuk 
grondgebied dat geheel omringd is door grondgebied van een andere 
staat. Wat Baarle zo uniek maakt, is dat het hier niet gaat om één 
enclave, het zijn er namelijk dertig in totaal. En van deze dertig zijn er 
ook nog acht enclaves die in deze enclave nog een andere nationaliteit 
herbergen, is ons verteld.  
De basis van deze unieke situatie werd in 1198 gelegd door de Heer van 
Breda, Godfried II. Zijn gebied, waaronder Baarle, lag tussen het 
Hertogdom Brabant en het Graafschap Holland. Toen de graaf van 
Holland aanspraak maakte op dit gebied sloot Godfried zich aan bij het 
Hertogdom Brabant. Godfried werd daardoor leenman van Breda, maar 
kreeg ook nog enkele stukken woeste grond bij Baarle. De vruchtbare 
grond hield de Hertog voor zichzelf. Dit werd later Baarle-Hertog. Door 
erfopvolging kwam het bezit van Godfried later in handen van het 
geslacht Nassau. Dit werd het latere Baarle-Nassau.  
Met enige vertraging op de snelweg konden we rond half tien aan onze 
wandeling beginnen. 
Al snel lieten we de verharde weg en de bebouwing achter ons en liepen 
we tussen de uitgestrekte weilanden. Diverse keren werd in de loop van 
de dag de grens tussen Nederland en België overgestoken. Dan was je 
in Nederland en dan weer in België. Het was soms zelfs zo dat de ene 
kant van de weg Nederlands was en de andere kant Belgisch. 
Het eerste deel ging via de gehuchtjes Loveren en Hoogeind. Dit was 
voornamelijk weiland. Dit komt door de ruilverkaveling die ook hier in het 
verleden heeft plaats gevonden. 
Na een korte koffiepauze kwamen we bij bij het riviertje de Merkske en 
dan krijg je een prachtig landschap. Het riviertje meandert door het bos. 
Prachtig om te lopen. Ook langs de afsplitsing van dit riviertje: de 
Noordermark. Vele houtsingels, bramenwalletjes, graslanden en poelen 
tooien het landschap. Na ongeveer 12 kilometer kwamen we in het 
gehucht “Zonder Eigen”. Een vreemde naam voor een dorp. Er zijn 
allerlei verklaringen voor deze naam. Een van de verklaringen is dat de 
Hertog van Brabant het land uitzondert en voor zichzelf houdt. Zonder 
Eigen zou dan afkomstig zijn van “Uitgezonderde eigen grond” 
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Hier wordt de lunch (het meegebrachte brood) genuttigd in café 
Schuttershof. Nog een echt bruin café met ouderwetse prijzen: thee        
€ 1,50, en koffie € 1,80. Ook is er soep te koop: enveloppensoep. Dit 
blijkt een zakje “Cup a Soup”. 
Het tweede gedeelte gaat wat meer door de bossen. Maar ook vele 
houtsingels en vooral poelen. Via de gehuchtjes Ginhoven en Tommelen 
komen we weer in Baarle-Hertog/Baarle-Nassau. Het is inmiddels 
ongeveer half vier en we hebben er een wandeling van ongeveer               
22 kilometer op zitten. In een plaatselijk café wordt nog van een 
versnapering genoten, alvorens de terugreis naar Asten begint. 
Met dank aan Jo, Mart, Loet en Mia die maandelijks voor een mooie 
wandeltocht zorgen. 
 
Jan Vanlier. 
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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. 

Blij(f) actief Ommel    
 
Overal staan de krokussen te bloeien en is het heerlijk weer. 
Aankomende week gaat het zelfs nog warmer worden. Als u de Luidklok 
ontvangt kan het er wel heel anders uitzien, het is immers nog winter. 
Toch maar even genieten en blij zijn met wat je nu hebt. 
En blij zijn we ook met Blij(f) Actief, de gasten zijn tevreden, de 
vrijwilligers zijn tevreden, kortom we hebben helemaal niets te klagen. 
We gaan gewoon door met het verzorgen van een gezellige dag en 
middag voor u in de Kluis. Zin in een kopje koffie of een kaartje leggen? 
U bent op woensdagmiddag van harte welkom. Bent u van het sportieve 
type? Kom dan op vrijdagmiddag koersballen, dat is dan echt een 
aanrader. 
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Tonnie de Boer 
(0493-693721) of loop eens binnen bij de Dagactiviteiten Blij(f) Actief in 
De Kluis in Ommel. 
  
   Annelies Dittner. 
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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 26 maart wandelen in de Tongelreep in Valkenswaard.  
Vertrek om 9.00 uur bij De Stulp.  
Terugkomst om ca. 12.30 uur. 
 
Woensdag 10 april wandelen in het Leudal (tussen Roggel en Haelen). 
Vertrek om 13.00 uur bij De Stulp.  
Eindtijd ca. 17.00 uur. 
 

Informatie bij Rinus Manders,  
tel. 06-49986693. 

mailto:Marlies.strik@savant-zorg.nl
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Waarschuwing: 
 

Ik wil even iets onder de aandacht brengen, waar iedereen goed over na 
moet denken. Veel ouderen hebben een oude wasmachine waar geen 
waterslot op is aangebracht. Kijk goed uw polis na van de inboedel- en 
W.A.-verzekering of in de kleine lettertjes het waterslot staat vermeld. Is 
dit niet zo, dan bent u er ook niet voor verzekerd bij waterschade. 
Wanneer je hierbij hulp nodig hebt, vraag het aan uw mantelzorger of 
ouderenadviseur, zij helpen graag. 
 

Piet van Eijck. 
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Uitnodiging kennismakingsbijeenkomst:  
Doe het zelf, maar niet alleen 
  

Zelfhulp helpt! 
Maak je een moeilijke tijd door? Wie te maken krijgt met een ziekte, 
verslaving of ander persoonlijk probleem gaat in eerste instantie naar de 
huisarts of hulpverleners. Maar er zijn ook andere manieren om 
ondersteuning te krijgen in het omgaan met je ziekte, probleem of  

Praktische tips voor (aankomende) 
mantelzorgers 
 
Op wat voor manier kun je als (aankomend) mantelzorger lichte zorg 
bieden. Dat leer je tijdens de bijeenkomst ‘lichte zorg bieden thuis: tillen 
en verplaatsen’, die op maandag 8 april wordt gehouden. Deze 
bijeenkomst geeft u inzicht in wat u in uw eigen huis en omgeving aan 
begeleiding kunt bieden en biedt praktische tips voor (aankomende) 
mantelzorgers.  
Onderwerpen: 
Alledaagse onderwerpen komen aan de orde. Denk daarbij aan: 
- Iemand in en uit een stoel helpen. 
- Iemand vanuit een rolstoel in een auto helpen of op een stoel. 
- Veilig wandelen en oversteken met iemand in een rolstoel. 
- Eigenschappen van een goede rollator. 
- Iemand in en uit bed helpen. 
 
De cursusleidster is fysiotherapeut met specialisatie geriatrie. Ze 
demonstreert tijdens de bijeenkomst diverse hulpmiddelen.  
Minimaal 6 - maximaal 12 deelnemers.  
 
Datum:   maandag 8 april.  
Tijd:    19.30 uur tot 21.30 uur. 
Locatie:    De Ruchte, Laan ten Roode 71 Someren. 
Kosten:    Deelname is gratis. 
Aanmelden: tot uiterlijk 3 april bij: 
Marianne Lenders, m.lenders@oniswelzijn.nl, tel. 0493-441253. 
Truus van Otterdijk, t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl, tel. 0493-441246. 
 
Onis Steunpunt Mantelzorg. 

mailto:m.lenders@oniswelzijn.nl
mailto:t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl
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ervaring, namelijk praten met lotgenoten. Deze vorm van ondersteuning 
noemen we Lotgenoten begrijpen elkaar. 
Bij een zelfhulpgroep helpen en steunen mensen met dezelfde 
problemen of aandoeningen elkaar. Via de Stichting Zelfhulp Netwerk 
kun je in zelfhulpgroepen met elkaar praten. Je hoeft er niet in je eentje 
mee rond te blijven lopen. Je kunt er ook voor kiezen om er samen iets 
aan te doen. Zelfhulp is daarmee een fijne manier om zelf grip te krijgen 
op je situatie.  
Uitnodiging. 
Op 28 maart organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg en het Zelfhulp 
Netwerk een kennismakingsbijeenkomst. Deze is voor mantelzorgers van 
mensen met dementie die interesse hebben voor het opstarten of 
bezoeken van een groep. Natuurlijk is deze bijeenkomst ook toegankelijk 
voor iedereen die meer informatie wil verkrijgen over zelfhulpgroepen en 
het deelnemen daarvan.  
De bijeenkomst wordt gehouden in de Ruchte, Laan ten Roode 71 
Someren in de Willem Boszaal. 
 

Het programma van deze bijeenkomst is als volgt: 
Voorstellen sprekers Zelfhulp Netwerk 
Uitleg over zelfhulpgroepen 
Hoe start ik een groep 
Welke ondersteuning kan ik krijgen  
Netwerk moment  
 
Informatie en aanmelden. 
U kunt zich aanmelden voor de middagbijeenkomst van 14:30-16:00 uur 
of aanmelden voor de avondbijeenkomst van 19:30-21:00 uur. Informatie 
en aanmelden kan door een mail te sturen naar Truus van Otterdijk: 
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of door te bellen naar (0493) 441246. 
Wij zien uw aanmelding graag vóór 14 maart 2019 met belangstelling 
tegemoet, waarna u definitief te horen krijgt of de bijeenkomst doorgaat. 
Graag uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden.   
Voor meer informatie over het Zelfhulp Netwerk: www.zelfhulpnetwerk.nl. 
 

Onis Steunpunt Mantelzorg. 
 

http://www.zelfhulpnetwerk.nl
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Een taal kan zo mooi zijn 
 

Grote hobby’s van mij zijn woordspelletjes: Scrabble staat met stip 
bovenaan, puzzels in tijdschriften of boekvormige uitgaven zijn ook niet 
te versmaden. Sinds het digitale tijdperk zijn intrede heeft gedaan, moet 
ik er voor waken dat ik me door het grote aanbod van woordspellen geen 
verslaving op de hals haal.  
Gelukkig weet ik daar (nog) raad mee en beheers ik me tot één heerlijk 
woordspel op mijn iPad en dat is Wordfeud. Voor de meesten onder u 
geen onbekende naam. Het is gewoon Scrabble, maar dan digitaal, 
online en met anderen, waarbij je met zeven letters een woord probeert 
te vormen. Je krijgt daar een score voor en probeert de tegenstander 
daarbij te overtroeven door nog betere woorden aan te leggen, terwijl je 
niet weet of ziet wat de ander gaat doen. Simpel toch? (Als je tenminste 
de goede letters krijgt). 
Zelf speel ik het spel met negen tegenstanders en krab ik me weleens 
achter de oren, welke woorden zoal toegestaan zijn. Maar tegelijkertijd 
ben ik verbaasd dat we in ons koppie zo ongelooflijk veel woorden 
voorradig hebben. 
Eén tegenstandster is een beetje mijn favoriet geworden: een lieve 
vrouw uit het zuiden van België. Met haar speel ik het spel al ruim zes 
jaar en we zijn, zou je kunnen zeggen, “woordvriendinnen” geworden. Je 
kunt namelijk in een soort “chatwolkjes” af en toe een korte reactie kwijt. 
Enkele van haar chats in die mooie, warme Vlaamse taal heb ik 
genoteerd en wil ik met u delen: 
 

“…ik ben aan zee en had eens nood aan een andere omgeving.” 
“…hier loopt alles op zijn laatste pootjes.” 
“…ik ga eens naar een andere kapper, want de mijn is in verlof.” 
“…een nonkel van mijn man is plotseling overleden.” 
“…maar het zal zo terug erg warm zijn.” 
“…leuke dag had je…dat doet deugd als je eens weg kan, dan heb je 
nieuwe moed.” 
“…het wordt spannend, dus het kan voor iedere dag zijn.” 
“…heb boodschappen gedaan, het gras afgereden, naar de bank    
    geweest.” 
“…hier wordt alles klaargezet voor de baby, want het kort heel vlug in.” 
 

Bijzonder hè, die andere en toch begrijpelijke, zo Nederlands klinkende 
taal. 
 

Inge Veenhuizen. 
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Nog een herinnering uit mijn oppasperiode. 
 

Jaren heb ik opgepast bij Sara van zes en Floor van acht jaar. Meestal 
ging ik naar hun huis, maar die twee waren ook regelmatig bij ons. Soms 
kwamen ze logeren en soms bleven ze maar een dagje. 
Op een keer dat ze bleven slapen, ging ik tegelijk met de kinderen naar 
bed. ‘Ik moet wel eerst wat nachtcrème op mijn gezicht smeren,” zei ik 
tegen hen. 
‘Oh, tante Babs, mogen wij dat doen?’ 
‘Natuurlijk, graag zelfs en jullie mogen me ook masseren.’  
Zo gezegd, zo gedaan en ik kon heerlijk genieten. 
Zegt Sara plotseling: ‘je krijgt rimpels.’ 
Vraag ik aan Floortje, die op dat moment even met iets anders bezig is: 
‘vind jij dat ook Floor?’ 
Ze komt kijken en zegt: 
 ‘het is echt niet erger dan vorige week hoor, tante Babs.’ 
Ikke blij! 
 
Babs Verstappen. 
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Activiteiten vanaf 18 maart t/m 12 april 2019 

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

ook eens op www.kbo-astenommel 

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Spellenmiddag Ma.18 maart in de huiskamer van De Beiaard 
van 13.30 uur tot 16.00 uur 

Wandelen  
met De Stappers 

Do.21 maart -  verzamelen om 8.00 uur  
bij de Beiaard. 

Jaarvergadering Wo. 27 maart – om 13.30 uur  
in de grote zaal van De Beiaard 

Wandelen  
met De Trappers 

Wo. 27 maart – vertrek om 9.30 uur  
bij De beiaard 

Spellenmiddag Ma. 8 april in de huiskamer van De Beiaard 
van 13.30 uur tot 16.00 uur 

Fietsen  
met De Trappers 30 km 

Wo. 10 april – vertrek om 13.30 uur  
bij De Beiaard 

KBO-ontmoetingspunt 
  

Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur  
in Café van Hoek 

Kopij voor het volgende nummer                                                                            

kan worden ingeleverd tot maandag 18 maart 2019. 
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Wekelijkse activiteiten in De Beiaard 

Buurtkamer Elke maandag van 9.30 uur tot 11.45 uur  

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

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

Ouderenvereniging  
Nooitgedacht (biljarten) 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur 

Handwerken Rode Kruis Elke dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Ouderenbridge Elke dinsdag. Aanvang 13.15 uur. Inschrij-
ven vanaf 12.45 uur 

Dansgroep  
Jong van Hart 

Elke woensdagavond van 19.30 uur tot 
22.00 uur 

Rikconcours Elke vrijdag. Aanvang 13.30 uur. Inschrij-
ven vanaf 13.15 uur 

Activiteiten Restaurant Hof van Bluyssen (vrije toegang) 

Ark van Noah (is een stichting 
voor ontspanning met dieren) zie 
www.arkvannoah.nl 

Do. 21 maart van 14.00 tot 16.00 u 

Liederentafel  
met Theo van Bussel 

Vrij. 22 maart van 15.00 tot 16.00 u 

Muziek met Hay Fleuren Do. 28 maart van 15.00 tot 16.00 u 

Liederentafel 
met Theo van Brussel 

Vrij. 12 april van 15.00 tot 16.00 u 

Overige activiteiten 

Breiclub Elke maandag van 14.00 tot 16.00 
uur met leden van ZijActief, Asten 

Kaartmiddag Elke maandag en donderdag vanaf 
14.30 uur 

Di-fiets                                             
In de hal van de 2e 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  (1x per 2 weken) Maandag van 14.30 tot 16.00 uur 

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

Sjoelen en Rummicub Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 

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

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

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

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. 
Elke woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur CREA o.l.v. Betsie Jansen. 
1e en 3e week van de maand – Groep 1 
2e en 4e week van de maand – Groep 2 
Dit is bekend bij de deelnemers 

Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur 

Verschillende spellen en kaarten Wo. 20 maart 

Vragenderwijs en kaarten Wo. 27 maart 

Bakactiviteit en kaarten Wo. 3 april 

Eieren schilderen en kaarten Wo. 10 april 

Koersbal Elke vrijdag  - 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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