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Jarig 
 

Alweer twaalf jaar valt De Luidklok tien keer per 
jaar bij u op de mat. Bij elkaar zijn dat alweer 
120 Luidklokken en dat is al een aardige 
stapel. Inge Veenhuizen herinnerde ons aan 
deze verjaardag, anders hadden we die 
misschien zomaar voorbij laten gaan. Niet omdat we het als redactie beu 
zijn hoor, maar gewoon omdat we er absoluut niet bij stil hebben 
gestaan. We hebben er nog steeds zin in en er is ook nog altijd genoeg 
om over te schrijven. En zeker met uw hulp, uw stukjes, uw ingezonden 
berichtjes, verhalen, gedichten en op- of aanmerkingen kunnen we 
voorlopig nog wel een hele tijd doorgaan met ons lijfblad.  Dus kom maar 
weer op met uw schrijfsels, we kijken er naar uit. 
 

Marie-Louise. 

Beste mensen 
 

Als u dit stukje leest, is het Paasfeest al lang weer verleden tijd. Maar 
vandaag is het Goede Vrijdag, de dag waarop wij de kruisdood van 
Jezus herdenken. Waarom is deze vrijdag “goed”? Omdat door zijn dood 
de mensen weer dichter bij God kwamen. En ook dichter bij elkaar 
misschien en daar gaat het om. The Passion, of in goed Nederlands, het 
passieverhaal, vertelt het ons in duidelijke taal: ik laat je niet alleen, ik 
reik je de hand. 
En dat wens ik u allen toe: mensen, familie of vrienden, dorpsgenoten 
die elkaar niet alleen laten, maar elkaar de hand reiken en naar elkaar 
omzien. Het paasfeest mag dan voorbij zijn de paasgedachte blijft van 
alle tijden en elke dag weer. Net als de verhalen over de oorlog en de 
bevrijding, omdat het belangrijk is vrijheid door te geven, omdat in 
vrijheid en vrede leven niet zo vanzelfsprekend is. Daar moet je moeite 
voor doen, elkaar het licht in de ogen gunnen en er samen iets van 
maken. En samen iets doen, geven we vorm tijdens de nationale dag 
van de ouderen die ieder jaar gevierd wordt op de eerste vrijdag van 
oktober. Dit jaar is dat op vrijdag 4 oktober. Ook dit jaar nodigt S.V. 
Asten en Ommel alle tachtigplussers uit voor een lunch met daarna een 
optreden van Pro et Contra. Dat duurt nog wel even, maar het is toch 
goed om het alvast in uw agenda te zetten, zodat u het niet vergeet. We 
houden u op de hoogte. 
 

Maud. 
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80 + 
 

Vergeet ook de scootmobiel niet 
 

Gisteravond, 11 april, had omroep MAX een 
uitstekende documentaire over de voordelen en 
gevaren van de E-bike. Toevallig, of niet toevallig, 
hetzelfde onderwerp dat het bestuur ook ter sprake 
had gebracht in de Luidklok van april. Zeer actueel 
dus, een compliment waard.  Als je het programma 
leest, wordt het een leuk initiatief. En het leert E-
bikers wat bewuster met hun fiets om te gaan. En de 
organisatie is perfect voorbereid. 

De oproep is vooral gericht op E-bikers, maar ook de scootmobiel wordt 
genoemd en daar ben ik als uitgefietste E-biker heel blij mee. Ik heb nu 
een scootmobiel en wil bij deze behoeftepeiling graag aandacht vragen 
voor de groep scootmobilisten die onder de enthousiaste leiding van Cor 
Verhagen toch al een beetje verband heeft. Een tiental vrijwilligers 
begeleidt vanaf april maandelijks onze scootmobieltochten rond Asten en 
dat waarderen wij. 
Het ruime aanbod van vrijwilligers brengt me op het idee om een poging 
te doen de taak van de vrijwilligers te verruimen, zo ze dat willen. Ik 
probeer een beeld te geven van de scootmobilist en daarna een 
suggestie te doen. 
Een scootmobiel is voor sommigen een uiterst redmiddel. Als je, zoals in 
mijn geval, niet kunt lopen, fietsen of reizen, is een scootmobiel een 
geschenk uit de hemel. Je kunt in je eigen tempo en op eigen gezag 
rijden waar je wilt. Met dank aan de techniek. En je moet dan ook niet 
klagen, ook met een handicap kan het leven best de moeite waard zijn. 
Toch is er een beperking. De actieradius is beperkt, je kunt hooguit       
15 km van huis je rondjes maken. Maar dan heb je binnen twee 
maanden alle weggetjes gehad. Geweldig! Maar wat zou het heerlijk zijn 
om ook op vakantie de scootmobiel te kunnen gebruiken. Ik ben niet 
meer in staat om de mogelijkheden hiervoor uit te zoeken, maar 
misschien mag ik dit vragen aan het vrijwilligersteam. 
Ik kan wel wat suggesties noemen: 
 

1.Mogelijk zijn er hotels die zelf, of via huur of verwijzing, scootmobielen 
beschikbaar hebben. 
2 Mogelijk zijn er reisondernemingen die gelegenheid bieden om 
scootmobielen mee te nemen. Waarbij de instap natuurlijk binnen de 30 
km moet liggen. 
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3.De actieradius wordt groter als de accu 
bijgeladen kan worden. Laadpunt kan 
ieder willekeurig adres zijn, maar het is 
prettig om te weten waar je terecht kunt. 
Bijvoorbeeld een adressenlijst van cafés 
waar je twee uur (laadtijd) kunt wachten. 
En dan binnen een straal van 30 km. 
4 Misschien kan het zelfs mogelijk zijn om 
zelf voor de doelgroep een aangepast aanhangertje beschikbaar te 
hebben. Kosten van aanschaf, stalling en beheer kunnen besproken 
worden in een overleg tussen KBO, gemeente (WMO) AGV en de 
initiatiefnemers. 
 

Iets voorstellen is natuurlijk gemakkelijker dan de uitvoering, maar 
iemand moet vooraan beginnen. In elk geval een mooi punt voor de 
behoeftepeiling. 
Medewerkers alvast bedankt. 
 

Gerard ten Thije. 

Rotterdam 
 

Het zouden een paar hele rustige paasdagen worden. Te rustig eigenlijk, 
maar het zou toch ook wel lekker zijn om even helemaal niets te moeten. 
Dochterlief, schoonzoon en kleinkindjes hadden plannen gemaakt om er 
met de paasdagen even heerlijk op uit te trekken, maar op het 
allerlaatste moment liep dat door een onverwachte gebeurtenis toch 
even helemaal anders. En zo reden mijn lief en ik totaal onverwachts op 
tweede paasdag richting Rotterdam, met op de achterbank onze drie 
kleinkinderen. 
De sfeer in de auto was prima en al kletsend en lachend reden we over 
de snelweg op weg naar onze dochter en schoonzoon die in deze grote 
havenstad al in een hotel logeerden. Ze hadden voor ons al een prachtig 
plekje gereserveerd op een terras aan de Rotterdamse haven. Het 
scheelde niet veel of de koffie stond zelfs al klaar. En natuurlijk moest er 
even geknuffeld worden, want ze hadden de kinderen duidelijk gemist. 
We genoten van het zonnetje en de bedrijvigheid om ons heen, maar we 
genoten nog veel meer van de boottocht die later op de dag volgde. Het 
zonnetje scheen, er stond een heerlijke bries, de kleinkinderen en hun 
ouders hadden het duidelijk naar hun zin. Wat wil je dan nog meer?  
Een blik op dat gezin en het was ook voor ons genieten geblazen. 
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Dat de Rotterdamse haven groot is, ja dat was me al lang duidelijk, maar 
nu ik het na jaren weer eens met mijn eigen ogen kon zien, was ik toch 
wel erg onder de indruk. Het voormalige hoofdkantoor van de Holland 
Amerika Lijn op de Kop van Zuid, dat ik vroeger een indrukwekkend 
groot en mooi gebouw vond, lijkt tegenwoordig een ukkie tegenover al 
die torenhoge kantoorgebouwen. En zelfs de Euromast leek na al die 
jaren zelfs wat gekrompen. 
We hebben na de boottocht nog heerlijk door de stad gezworven, nieuwe 
dingen ontdekt, de Markthal bezocht en er heerlijk gegeten.  
Zo’n onverwachte dag mag vaker op ons pad komen. 
 
Marie-Louise. 

Alzheimer Café Peelland 
 

Op dinsdag 4 juni is het volgende Alzheimer Café Peelland met als 
thema: het Plezant logeerhuis met als gastspreker de coördinator van 
het logeerhuis. 
Plezant logeerhuis is een regionale voorziening bedoeld voor inwoners 
uit de Peelregio met (een vermoeden van) dementie. Het logeerhuis is 
vooral gericht op het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers.   
Met een verblijf in het logeerhuis nemen medewerkers en vrijwilligers  
van Plezant de mantelzorg tijdelijk over, samen met 
thuiszorgmedewerkers van de Zorgboog. Op die manier kunnen 
mantelzorgers even op adem komen of zelf op vakantie gaan.              
Op deze avond vertelt de coördinator hier van alles over. 
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. 
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Terugblik Alzheimercafé in maart 
 

In verband met carnaval startte het Alzheimercafé niet, zoals gebruikelijk, 
op de eerste dinsdag van de maand, maar nu de tweede. Binnen het 
thema werd de waarde van muziek voor mensen met dementie 
besproken. Gastspreker was Evelien Mescher. Zij is muziektherapeut en 
initiatiefneemster van het project miracles of music. Met dit project maakt 
ze zich sterk voor meer muziek in zelf- mantel- en professionele zorg. 
Het is voor velen bekend dat muziek een positieve invloed heeft op 
mensen met dementie. Muziek werkt direct op ons brein, op emoties en 
stemmingen. Muziek kan worden gebruikt om contact te maken, maar 
ook om verhalen en herinneringen op te halen of om emoties te uiten. 
Evelien demonstreerde dat door een paar oude liedjes te zingen uit de 
jaren zestig. 
Later illustreerde ze dit met een filmpje van een bejaarde, dementerende 
man. Indrukwekkend was het om te zien hoe geëmotioneerd deze man 
werd oor een bekend lied van vroeger mee te zingen. 
Evelien is werkzaam als muziektherapeut op een psychiatrisch, 
geriatrische afdeling in verzorgingshuis Vitalis in Eindhoven. Soms zingt 
ze liedjes met een groep, maar ook individueel. Zij krijgt mensen 
doorverwezen voor behandeling. Mensen die depressief zijn, onrustig of 
geen contact kunnen maken. Door muziek met hen te maken komen ze 
vaak los. Zij werkt soms samen met Eric Scherder, een bekend 
psycholoog, die uitgebreid de hersens onderzocht en er veel over 
publiceerde. Hij is ook vaak op televisie te zien. 
Muziek is herinnering. Soms weten mensen bijna niets meer, geen 
herinnering, maar liedjes van vroeger zingen ze vlot mee. De oudste 
herinneringen worden het langs bewaard. Ik heb het zelf ervaren. Ik was 
in gesprek met twee vrouwen die erg dement waren. Het gesprek ging 
moeizaam. We kwamen te spreken over de kerk, dat ze vroeger veel 
naar de kerk gingen en de catechismus uit het 
hoofd moesten leren, net als de oefeningen 
van geloof, hoop en liefde. Dat wisten ze 
allemaal nog wel. Tot mijn verbazing werden 
deze oefeningen vlot afgeraffeld. En tot slot 
ook nog eens de engel des heren. Over 
herinnering gesproken. Jong geleerd is oud 
gedaan. 
 

Piet Schippers, gespreksleider. 
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Terugblik Alzheimercafé in april  
 

Het thema van deze avond in het Alzheimercafé 
was domotica. Uitgenodigd voor deze avond was 
Robin Smith, gerontoloog. Een gerontoloog is 
iemand die zich bezig houdt met het ouder 
worden van de mens zowel lichamelijk als 
geestelijk.  
Robin houdt zich vooral bezig met domotica. Doel 
daarvan is om via technische middelen patiënten 
en mantelzorgers te ontlasten. Het gaat erom hun 
veiligheid en welzijn te vergroten. Je moet dan 
denken aan hulpmiddelen, zoals een robot, 
alarmering en dergelijke, maar ook aan simpele 
middelen, bijvoorbeeld een hulpmiddel om de 
gordijnen automatisch te sluiten. Een robot kan 
een hulpmiddel zijn om meer structuur in de dag 

te brengen. Vooral voor mensen die alleen zijn. Ze kunnen je geheugen 
ondersteunen door onder meer op tijd aan te geven dat je je pillen in 
moet nemen, eten in de koelkast moet zetten en het er weer op tijd uit 
moet halen. 
Al die automatisering is nog in een experimenteel stadium en daarom 
doet Robin een beroep op mantelzorgers om met hem mee te denken in 
het inventariseren van behoeftes. Alles moet in overleg gaan met de 
patiënt en veiligheid en privacy moet gewaarborgd zijn. 
Liever geen camera. Belangrijk is ook de geleidelijkheid, want vaak 
moeten mensen erg wennen aan deze inbreuk in hun leven. Uiteindelijk 
zijn mensen met deze hulpmiddelen meer zelfstandig.  
Robert benadrukt ook dat het patiënten vaak veel rust geeft. Als 
voorbeeld noemt hij een patiënt die veel beter kon slapen dankzij een 
knuffel die mee naar bed kon. Uiteraard had Robert een robot 
meegebracht die hij onder de pauze onder grote belangstelling 
demonstreerde. 
Conclusie: een interessante bijeenkomst met zicht op vele toekomstige 
hulpmiddelen om het leven van alleenstaanden en dementerenden te 
veraangenamen. 
 

Piet Schippers, gespreksleider. 
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Seniorenvereniging-mededelingen 

Da Capo viert 20-jarig bestaan met feestelijke concerten 
 

Op 6 april 1999 beginnen vijf blaasmuzikanten aan een eerste repetitie 
onder leiding van dirigent Willy van Bakel. Dit wordt gezien als het begin 
van Da Capo. In de loop van het jaar sluiten meer muzikanten aan en dat 
leidt ertoe, dat onder de vlag van Stichting Welzijn Ouderen (SWO) op  
8 februari 2000 de officiële oprichting van seniorenorkest Da Capo 
plaatsvindt. 
Er wordt wekelijks gerepeteerd in De Beiaard en er wordt bij diverse 
gelegenheden opgetreden. De club groeit tot 25, op zijn hoogtepunt zelfs 
30 leden. Van het begin af aan staat gezelligheid voorop. De leden willen 
met plezier repeteren en optreden en gezelligheid brengen, in de 
beginjaren vooral met walsen en Böhmische muziek, later met een 
gevarieerder repertoire. 
Als op 1 januari 2006 SWO ophoudt te bestaan en opgaat in ONIS, moet 
Da Capo nadenken over zijn toekomst, want de bestaande constructie 
kan niet voortgezet worden onder ONIS. Uiteindelijk leidt dit tot 
aansluiting bij Muziekvereniging Jong Nederland per 1-1-2011 en daar is 
Da Capo nog steeds een onderdeel van. 
Na Willy van Bakel kwam in 2016 Wim van Osch als dirigent. Onder zijn 
leiding wordt elke donderdag gerepeteerd en worden er per jaar 
ongeveer tien optredens verzorgd. Die variëren van concerten in Amalia/
Hof van Bluyssen, De Lisse en De Egelshoeve tot concerten in het Carat 
Paviljoen in Helmond en op de kiosk op het Roermondse Munsterplein. 
In het kader van het jubileum is dit jaar nadrukkelijk gezocht naar 
concertplaatsen in Asten, Heusden en Ommel. Zo was Da Capo te horen 
op Tweede Paasdag in Asten-Heusden tijdens de open dag op golfbaan 
’t Woold en tijdens Bevrijdingsdag in Ommel. 
Op zondag 26 mei geeft Da Capo een concert op de Markt in Asten 
tijdens de koopzondag (tussen 13.00 en 16.00 uur). Op zondag  
3 november is er dan nog een gezellige muziekmiddag in zaal Jan van 
Hoek, die Da Capo verzorgt samen met de Straotzangers (14.30 uur – 
17.00 uur). U hebt dus alle gelegenheid om (weer) eens kennis te maken 
met Da Capo. 
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Da Capo ziet graag nieuwe leden komen en dat hoeven niet per se 
senioren te zijn. Wie overdag tijd heeft om muziek te maken is welkom. 
Wie zin heeft kan gerust eens binnenlopen tijden de repetitie op 
donderdag van 9.30 – 11.30 uur in De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 
in Asten of contact opnemen met Ton van Bussel, 0493-691611. 
 

Johan van Lierop. 

Samen Asten “zichtbaar” verkeersveiliger maken 
 

In het kader van een “zichtbaar Asten” zijn wij samen met 
mobiliteitsbureau VanSchijndelAdvies (VSA) uit Deurne en de gemeente 
Asten diverse verkeersveiligheidsprojecten aan het voorbereiden.  
De gemeente werkt aan het provinciale verkeersveiligheidsthema 
zichtbaarheid van 2019. Daarom zijn we ook voornemens om in het 
voorjaar een cursus te verzorgen voor elektrische fietsen en/of 
scootmobielen voor senioren. Deze cursus werd in de Luidklok van april 
aangekondigd. Zo willen wij alle verkeersdeelnemers die zich veilig op de 
weg willen begeven zichtbaarder maken. Wilt u ons helpen bij een 
verkeersveiligheidsproject, in de vorm van een verkeersquiz in Asten? 
Verkeersquiz. 
Wij willen graag een verkeersquiz ondersteunen die geheel door VSA 
wordt voorbereid, uitgewerkt en uitgevoerd. Dit willen wij doen in de vorm 
van een soort speurtocht. Iedereen, maar met name schoolkinderen, 
moeten de vragen zoeken (verkeersveiligheidshesjes met cijfer) achter 
de ramen van enkele inwoners in Asten. Bijvoorbeeld bij u, als u mee wilt 
doen en uw raam daarvoor beschikbaar wilt stellen. De deelnemers 
moeten de juiste antwoorden invullen op de VSA-website. Als 
voorproefje zie ‘voormalige quiz centrum Asten’:   
https://vanschijndeladvies.nl/diversen/verkeersquiz-asten 
Waar kunt u ons mee helpen? 
Onze vraag luidt als volgt: 
Wilt u een raam beschikbaar stellen voor een periode van 4 à 6 weken 
(in voorjaar/zomer 2019) om daar een verkeersveiligheidshesje van VSA 
neer te hangen?  
Zo ja, wilt u dan aangeven in welke straat en op welk huisnummer u 
woont, zodat VSA daarna keuzes kan maken over bruikbare adressen. U 
kunt dit kenbaar maken via een mail naar het secretariaat 
(secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com). De speurtocht moet wel 
enige spreiding krijgen door de gemeente Asten. 

https://vanschijndeladvies.nl/diversen/verkeersquiz-asten
mailto:secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
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Als u daar aan mee wilt werken, verstrekken wij uw mailadres en 
ingevulde info aan VSA en die gebruikt deze gegevens alleen voor het 
voorbereiden en uitwerken van de verkeersquiz en om gemakkelijk met u 
te communiceren.  
Wij zien graag zo spoedig mogelijk vele positieve reacties verschijnen 
zodat VSA de verkeersquiz en het verdere traject verder kan uitwerken. 
  
Secretariaat Seniorenvereniging Asten en Ommel. 

Jarige Luidklok 
 

‘Er is er een jarig, hoera, hoera! Dat kun je wel zien, dat is zij!’ 
In mei 2007 werd dit blad geboren. Een naam moest nog gevonden 
worden, dus stond er op de allereerste uitgave een groot vraagteken. 
Wel, dat vraagteken heeft inmiddels plaats gemaakt voor een keurige, 
herkenbare omslag en we zijn allemaal maar wát trots op onze Luidklok, 
waarin maandelijks heel wat info te vinden is. 
Beste redactie: De Luidklok wordt in deze maand mei 2019 dus al  
12 jaar. Dank zij uw werk en inspanning is het een ontzettend prettig 
lijfblad geworden. Laten we hopen, dat we daar nog heel lang van 
mogen genieten. 
Van harte gefeliciteerd. 
 

 

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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Huldiging jubilarissen. 
 

Tijdens de jaarvergadering van 27 maart werden de leden van de 
Seniorenvereniging Asten en Ommel gehuldigd, die 25 jaar lid waren.  
Er waren maar liefst 45 jubilarissen. Helaas waren ze niet allemaal 
aanwezig, maar zij zullen thuis bezocht worden door enkele 
bestuursleden. 
De namen van de jubilarissen zijn als volgt: 
mevr. T.J. Aarts-van de Einde, mevr. F. Bankers-Franssen,  
mevr. M. Berkers-Joosten, mevr. F.P. van den Broek-Lemmen,  
dhr. A. van Bussel, mevr. L.W.B. Clement-Vissers, mevr. P.H. van de 
Cruijs-van de Berkmortel, mevr. M.E.J. Cuppens-Thijssen,  
Mevr. M.S. van Dam-Braem, mevr. TH. M. van Dam-van, Someren,  
mevr. H.W.T.M.A. Deursen-Galle, dhr. A. van Diepen, mevr. P.A. van 
Diepen-Wagemans, mevr. A.J. Engelen-Kuijpers, mevr. P.A.J. Ermens-
Bollen, zr. Laetitia van Fulpen, dhr. P.G. van Genuchten,  
mevr. L.H. Geurtsen-de Vries, mevr. A.M. van Golstein Brouwers-
Verzijlberg, dhr. L.J.G.M. van Helmond, mevr. A. van Helmond-
Meulendijks, Mevr. A.M.T. van Ingen-van Lith, mevr. M.T.E. Janssen-
Menting, mevr. Joosten-Verberne, mevr. E.G.M.M. Kaag-Reuten,  
dhr. K.J. Kerkers, mevr. G.F. Kerkers-Jansen, dhr. P.A. Kerkers,  
dhr. J.H. van de Kerkhof, mevr. A.J.M. van de Kerkhof-Gorissen,  
mevr. M. Klaus-van Bree, mevr. M. Loomans-Fischer, mevr. P. van 
Meijel-van Brussel, dhr. F.L. Meulendijks, mevr. J.T. Michiels-van de 
Putten,  dhr. H.J. van Oosterhout, mevr. M.H.A. Raijmakers-Joosten, 
mevr. B.C.G. Schmitz-Lenssen, dhr. P. Schriks, dhr. J.H. Spaan,  
dhr. A.H. Verberne, mevr. M.G. Verberne-Rutjens, dhr. F. Verberne,  
dhr. D.L.J.M. Verschuuren, mevr. A. van Wieringen. 
Onder de jubilaressen was ook de voorzitter van de Seniorenvereniging, 
Maud Cuppens. Alle jubilarissen ontvingen een oorkonde: de dames een 
mooie bos bloemen en de heren een fles wijn. Dat er in één jaar zoveel 
jubilarissen waren, was te danken aan de toenmalige voorzitter, de heer 
Theo van Bussel, die in dat jaar (1994) heel veel reclame maakte voor 
de KBO. 
Tevens werd afscheid genomen van Gemma Koomen, die verhuisd is 
naar haar geboorteplaats Nijmegen. Gemma was jarenlang bestuurslid 
en daarnaast cliëntondersteuner. De Astense senioren zullen haar 
missen. Uit handen van oud-voorzitter Jan Bosch ontving zij de zilveren 
KBO-speld en natuurlijk bloemen. 
 

Lies Berkers. 
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Werkgroep Vieringen en Activiteiten 
 

De Liederentafel. 
Op maandag 6 mei vond weer de laatste Liederentafel met Toffel Vier 
voor de zomer plaats. 
De volgende Liederentafel staat pas weer in september gepland. Houd 
tegen die tijd de Luidklok in de gaten voor datum en tijd. 
 

Spellenmiddag. 
Schitterend, zonnig weer was het maandag 8 april, maar desalniettemin 
kozen ruim 17 enthousiastelingen ervoor om een paar genoeglijke 
uurtjes door te brengen tijdens de gezellige spellenmiddag.  
De lach, de spanning van het spel, de gesprekken, het samen bij elkaar 
zijn: onbetaalbaar! 
Er zullen ongetwijfeld mensen onder u zijn die eigenlijk ook best een 
kaartje willen leggen of mee willen doen aan een bordspel, maar de stap 
nog steeds niet durven te zetten. Wat let u? Kom naar de Beiaard en ga 
gewoon eerst eens kijken. Velen spelen Skip-Bo, anderen hechten aan 
Scrabble, weer anderen houden van kaarten. Er is Mens-Erger-je-Niet, 
Rummikub, Triominos, Letra-Mix of u kunt een eigen spel meenemen. 
Niet aarzelen, gewoon eens doen. 
Wat?  Spellenmiddag 
Wanneer?  Maandag 13 mei a.s.  
  en (i.v.m. 2e pinksterdag) maandag17 juni. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Tijdstip:  Vanaf 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. 
Graag tot ziens. 
 

Ontspanningsmiddag voor onze leden in de Lisse. 
Ook aan deze activiteit is in de vorige edities van de Luidklok al ruim 
aandacht besteed. 
Aan de leden/bewoners van de Lisse en de Deken van Pelthof wordt een 
fijne ontspanningsmiddag aangeboden door het bestuur van Senioren 
Vereniging Asten en Ommel. Onder het genot van koffie of thee en een 
drankje met iets lekkers erbij, zult u kunnen genieten van leuke en 
gezellige meezingmuziek, gespeeld en gezongen door het duo Ari-Ja. 
U bent van harte welkom op woensdag 15 mei a.s. Het programma 
begint om 14.30 uur, maar de zaal gaat al open om 14.00 uur, zodat u 
voldoende tijd heeft om een plaatsje te vinden. Wij zien u allemaal heel 
graag op deze middag. 
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Kaartjes voor de Ontspanningsmiddag. 
Gratis kaartjes voor deze middag kunnen (op vertoon van uw KBO-pasje) 
afgehaald worden op dinsdag 7 mei van 09.30 uur tot 10.30 uur bij 
enkele dames van onze werkgroep. Die zitten dan voor u klaar in de hal 
van de Lisse. U wilt zo’n fijne middag toch niet missen? 
 

Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten, Inge Veenhuizen. 

Op reis met Seniorenvereniging Asten en Ommel 
 

We gaan de zomer weer beginnen met een mooi uitstapje. Onze keus is 
dit keer gevallen op een rondvaart op de Linge en een bezoek aan de 
glasblazerij in Leerdam. 
We vertrekken op dinsdag 11 juni rond 9:00 en maken een eerste stop 
bij de Noordkade in Veghel, waar we genieten van een lekker kopje 
koffie/thee met een stuk vlaai. Daarna rijden we naar Leerdam en 
stappen daar op de boot voor een rondvaart op de Linge. Onderweg 
kunnen we genieten van een uitgebreide koffietafel in buffetvorm. 
Na de rondvaart lopen we naar de glasblazerij, waar we een rondleiding 
en demonstratie krijgen. Hierna is er nog even tijd om vrij te besteden in 
het glasstadje Leerdam. We sluiten de dag af met een heerlijk diner in 
Gameren en om 20.30 uur zijn we weer terug in Asten. 
De kaartverkoop is op dinsdag 28 mei, van 10.00 tot 11.30 uur in de 
Beiaard. De kosten voor de reis bedragen € 65,-. 
Werkgroep reizen:  
Koosje Hoendervangers, tel. 670369,  Henk van Kessel, tel. 697364. 

Opgavestrook  > reis Seniorenvereniging Asten en Ommel / 11 juni 
 

Naam    mevr:............................................................................... 

Naam    dhr:.................................................................................. 

Adres    .............................................................................. 

Tel:.       .............................................................. 

Kruis de gewenste opstapplaats aan: □  Ommel           8.30 uur 

        □  de Schop        8.40 uur 

        □  de Klepel        8.50 uur 

Aantal personen:  ……... 
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 Tochten met de scootmobiel 
 

Op woensdag 15 mei is er weer een tocht met de scootmobiel. De 
tochten worden elke 3e woensdag van de maand gehouden met 
uitzondering van de maand juni. 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 op om 13.30 uur vanaf Sporthal de Schop.Vrijwilligers die 
deze tochten willen begeleiden zijn altijd welkom. 
 

Voor verdere inlichtingen: 
Cor Verhagen Burg. Ruttenplein 303 5721 DZ Asten   
Email vermana@chello.nl  tel. 0493-692782 

Verrassingstocht voor Scootmobielers 
 

Datumwijziging. 
Om organisatorische redenen vindt de verrassingstocht van de 
scootmobielclub van Seniorenvereniging Asten/Ommel niet plaats op 
donderdag 20 juni maar op zaterdag 15 juni vanaf 9.00 uur. Dit wordt 
een tocht waarbij de scootmobielen in een vrachtauto worden geladen, 
de tocht vindt namelijk plaats buiten de directe omgeving van Asten. 
Waar we naar toe gaan houden we graag nog even geheim. Het wordt 
dus een echte verrassingstocht. De deelnemers worden rond 17.00 uur 
weer in Asten verwacht. 
Deelnemers en vrijwilligers opgelet: 
Iedereen die wil deelnemen, dient zich op te geven voor 15 mei via 
telefoonnummer 692782 of via de mail: vermana@chello.nl. 
Aanmeldingen na 15 mei worden niet geaccepteerd. Verder zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die de scootmobielers met een auto naar en van 
de startplaats, respectievelijk het eindpunt vervoeren. Aan deze tocht 
deelnemen is gratis en men hoeft geen lid te zijn van Seniorenvereniging 
Asten/Ommel, maar de vaste deelnemers en vrijwilligers hebben de 
eerste keuze. Men komt met volle accu’s (ook e-bikes) aan de start en 
het bereik moet 30 km zijn (afstand begin-eindpunt). Bij opgave vragen 
wij om adresgegevens (ook e-mailadres), dit is nodig om u te voorzien 
van alle verdere informatie over deze tocht. Het maximum aantal 
deelnemers is vijftig personen. 
 

Voor meer informatie: Cor Verhagen tel. 692782  
of Joop van de Rijdt tel. 691944. 

mailto:vermana@chello.nl
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Handwerken met het Rode Kruis. 
 

In verband met een reorganisatie is besloten te stoppen met het 
handwerken voor het Rode Kruis in De Beiaard. Het handwerken in  
De Lisse gaat gewoon door. 
 

Namens het Rode Kruis, Afdeling Asten 

Wandelen met de Stappers door de Hoge Venen 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
Zondag 19 mei gaan we met Immer Weer en Donderdag 23 mei met de 
stappers wandelen in België. We vertrekken op het hoogste punt van 
België, gelegen aan de rand van de Hoge Venen, de Baraque Michel. 
Wij moeten de tocht nog gaan uitzetten, maar de bedoeling is dat we een 
pad gaan zoeken langs de Ruisseau de G´haster, de Bayehon en de 
Warche, drie beken/rivieren die hun oorsprong vinden op de hoge venen. 
De Baraque is de op één na hoogste top van België, 675 m boven de 
zeespiegel. Deze plek heeft zijn naam te danken aan Michel Schmitz, 
een Rijnlandse vluchteling, die rond 1865 een hut (brach) in het 
braakliggende gebied bouwde. Later ontstond vanuit die hut de eerste 
veenherberg, nu uitgegroeid tot een florissant café-restaurant. 
Wij gaan de venen in en het eerste wat opvalt is het Priors kruis uit 1605 
van massief eiken, met onder een bronzen luifeltje een uit hout 
gesneden Christusbeeld van een onbekende kunstenaar. 
Let ook eens op de zeskantige grenspalen met de letters B en P die in 
1839 zijn geplaatst langs de grens die sinds 1830 België en Pruisen 
scheiden. 
Wat verderop ligt links het veengebied, Les Portales en rechts Les Wéz 
Portales. Portales wil zeggen: turfgrachten. Op deze plek werd tientallen 
jaren lang turf gestoken, hier staan drie grenspalen bij elkaar: een 
zeshoekig exemplaar uit 1880, een tweede van leisteen uit 1815 met de 
letters B (Bütgenbach) KN (Koninkrijk der Nederlanden)  
en W (Weismes), de derde paal dateert uit 1756 met de opschriften LUX 
(Luxemburg) en LIMB (Limburg), twee prinsdommen die aan elkaar 
grensden. 
Als we al deze grenzen gepasseerd zijn, wandelen we langs de rivier. 
Het pad zit hier vaak vol met spekgladde wortels en loopt een eind door 
een oeroude puinstroom, die honderden kwartsiet blokken meesleepte.  
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Hier is het wat klimmen en klauteren. Er 
volgt een schitterend, ongelofelijk 
fotogeniek veengebied met berkenopslag: 
de Grand Bongard. Hier lopen we over 
drassige veenpollen op zoek naar een 
doorwaadbare plaats in de Hill. Vervolgens 
beklimmen we de Hertogenheuvel, een 
merkwaardig natuurfenomeen. Het bestaat 
uit roodbruin graniet dat volgens geologen 
plutonisch zou zijn en dat tref je nergens 
anders aan in de venen. 
Wie wil kan nu doorlopen naar Eupen, maar wij draaien terug en nemen 
een brede, stijgende weg naar de Ruisseau du Bonheur, de rivier van het 
kleine geluk. Vervolgens gaan we langs en door de Geitz busch naar de 
Noir Flohay om weer bij de Hill uit te komen. Vandaar wandelen we terug 
naar de Baraque Michel. 
In 1966 hebben 24 deelnemers deze tocht al met Immer Weer gemaakt. 
In 2004 waren we er met Immer Weer en de Stappers, toen met 38 
deelnemers waarvan er 8 nog regelmatig met ons mee wandelen. 
Welkom op deze Ardennentocht. 
 

Voor info; jo.jurgens@kpnmail.nl,  tel. 06-48360783,  
loetvanbeers@upcmail.nl, tel. 0493-692119. 

Eindelijk kan er weer gefietst worden 
 

Eindelijk mogen we gaan fietsen. Het is deze woensdag 10 april best 
lekker weer, ook al waait er wel een stevig briesje. Daar zullen we later 
tijdens deze tocht van 30 km wel achter komen. 
Er staan 23 fietsers te wachten en we vertrekken richting Heusden. Via 
de Antoniusstraat en de Behelp fietsen we naar de Gezande Baan. Na 
een kleine pauze steken we de Gezande Baan over en fietsen we 
richting Ospel. Net voor De Pelen slaan we linksaf het nieuwe fietspad in. 
Langs de rand van de Peel hebben we een mooi uitzicht over de broed- 
en waadvogels. Een enkeling let teveel op de natuur en belandt in de 
berm, maar vervolgt gelukkig vlug de rit. Op de Kokmeeuwenweg 
bezoeken we de totaal verbouwde groepsaccommodatie De Peelvennen. 
Dit is een schitterende stopplaats voor fietser geworden, maar ook een 
prachtig verblijf voor een feestje of weekend. 

mailto:jo.jurgens@kpnmail.nl
mailto:loetvanbeers@upcmail.nl
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Na de koffie zetten we onze fietstocht voort. Louis heeft een verrassing 
voor ons: we hadden beter de mountainbike mee kunnen nemen. Nadat 
we linksaf weer op de verharde weg komen, wacht ons het volgende 
probleem: de wind. We krijgen de wind pal van voren op een kaarsrecht 
en open stuk. Het peloton brokkelt af tot drie groepen. Na de 
hergroepering vervolgen we via de Meijelseweg onze route. Via de 
Bleekerweg en Bluijssens Broekdijk komen we bij de Voordeldonk en zijn 
dan zo thuis. De groep valt uiteen en de begeleiders komen weer veilig 
bij De Beiaard. 
Zo, de eerste fietstocht zit er op. De spieren zijn een beetje soepel 
gemaakt en de zadelpijn valt nogal mee. Benieuwd hoe de 50 km 
verloopt. De volgende fietstochten worden gehouden op woensdag       
22 mei, 50 km, vertrek om 10.00 uur en op woensdag 12 juni, 30 km, 
vertrek om 13.30 uur, steeds vanaf De Beiaard. 
 

Peter Verweijen, programma Fietsen met De Trappers. 

Workshop bloemschikken 
 

Woensdag 17 april was het dan zover, de 
eerste workshop bloemschikken door 
seniorenvereniging Asten en Ommel werd op 
de rol gezet. 
Het was die dag niet zo’n stralend lenteweer 
en dus geen dag om in de tuin bezig te zijn, 
maar ideaal om onder leiding van Corine 
Swinkels een mooi voorjaarsstukje te maken. Er hadden zich zes 
personen aangemeld, maar helaas waren twee dames het vergeten.    
Dat maakte dat Corine alle tijd en aandacht voor de wel aanwezige 
dames had. 
Het werd een gezellige middag, waarin we veel op- en ingestoken 
hebben. Na afloop gingen we trots en voldaan naar huis met een mooi, 
zelfgemaakt bloemstuk in paassfeer. 
Ik verheug me al op de tweede sessie die in het najaar plaatsvindt. Nu 
was het groepje wel klein, maar zoals zoveel activiteiten bij de KBO moet 
het nog groeien en naamsbekendheid krijgen. 
Ik kan het u van harte aanbevelen. Dus doe mee en geef u op voor de 
volgende workshop. 
 

Maud Cuppens. 
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Blij(f) Actief Ommel    
 

Het waren prachtige paasdagen met zomerse 
temperaturen en dat maakt iedereen blij. Bomen weer in 
het blad, bloeiende struiken en de bollen zijn ook weer 
in bloei. Tijd voor de vakantiemaand bij Blij(f) Actief in Ommel. Zoals 
ieder jaar vieren we in mei de vakantiemaand met extra activiteiten. We 
eindigen begin juni met een goed verzorgde barbecue. Dat wordt vast 
weer erg gezellig.  
De crea op woensdagmorgen is nu gestopt, maar in september beginnen 
we weer. Tijd voor de deelnemers om deze ochtend naar eigen idee in te 
vullen. Vindt u het jammer dat het gestopt is en heeft u tijd over, kom dan 
op woensdagmorgen naar de Kluis. Vanaf 10.30 uur bent u van harte 
welkom voor een kopje koffie.  En wat nog mooier is, misschien komt u 
ons op woensdagmorgen wel helpen. Wat u ook wilt, de deur staat open 
en u bent van harte welkom. 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. 

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 

mailto:marlies.meeuwis@savant-zorg.nl
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IVN-wandelingen voor senioren 
 

Op woensdag 28 mei is er een dagwandeling met picknick 
in de Maashorst, Nistelrode. Vertrek om 9.00 uur bij De Stulp. 
 

Op woensdag 12 juni wandelen in Gijzenrooi, Riel (Geldrop).  
Vertrek om 13.00 uur vanaf De Stulp. Terugkomst om ca. 16.30 uur. 
 

Informatie bij Rinus Manders, tel. 06-49986693. 

Wie denkt mee, wie werkt mee? 
 

Een tijdje geleden maakte een kennis me attent op een activiteit van een 
naburige KBO-afdeling. Senioren die geregeld er samen op uit trekken 
om van “cultuur” te genieten. 
Niet het Rijksmuseum, niet Boijmans Van Beuningen, niet het Van 
Goghmuseum of het Van Abbe. Nee, niet de bekende dingen, maar 
culturele activiteiten die niet alledaags zijn, niet al te ver weg zijn en die 
georganiseerd worden op basis van low budget. 
We zijn op zoek naar een paar enthousiaste, creatieve geesten die ons 
mee willen helpen om dit vorm te geven. We zijn ook heel benieuwd of 
dit idee aanspreekt.  
Denk jij, verdorie, da’s leuk, mail me: janvandenoever@outlook.com 
 
Jan van den oever. 

“AutoMaatje en de rollator  
zijn de twee beste dingen die ze hebben uitgevonden” 
 
Dit is een reactie van één van de deelneemsters van AutoMaatje Asten-
Someren. Zij is minder mobiel. Haar rollator helpt haar bij korte stukjes. 
Voor langere afstanden was ze afhankelijk van familie. Dat maakte dat zij 
zich wel eens bezwaard voelde om dingen te gaan doen die zij juist leuk 
vindt om te doen. Zoals naar een verjaardag gaan, of naar een 
kaartavond. Dat was immers weer een extra belasting voor haar familie. 
Met AutoMaatje regelt ze nu zelf dat ze daar kan komen waar ze wil zijn, 
zonder dat ze haar kinderen daarvoor hoeft in te schakelen. 

mailto:janvandenoever@outlook.com
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AutoMaatje Asten-Someren. 
Onze chauffeurs hebben inmiddels ruim 250 ritten gereden. Naar 
ziekenhuizen, huisartsen, kappers, verjaardagen, kraambezoeken, 
middagjes naar de stad en nog veel meer.  
Is het voor u weleens lastig om vervoer te regelen? Chauffeurs van 
AutoMaatje Asten-Someren brengen minder mobiele plaatsgenoten naar 
een afspraak. U betaalt hiervoor €0,30 per gereden kilometer. 
AutoMaatje nodig? 
Bel dan uiterlijk twee werkdagen van tevoren om de rit door te geven. Wij 
laten u weten wie u komt ophalen en wat de rit gaat kosten. U betaalt 
contant aan de chauffeur aan het einde van de rit.  
Meer informatie? 
Wij zijn bereikbaar op 0493-441266 (ma t/m vr van 9.00-12.00 uur) of via 
automaatje@oniswelzijn.nl. 
 
Mireille Bohnen, Project Automaatje en Maatjes Project Onis Welzijn. 

Fietsen tijdens mooi weer 
 
Mooiweerfietsers moeten bij mooi weer  
nooit bij mooiweerfietsers op bezoek gaan. 
 
Babs Verstappen. 

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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Activiteiten vanaf 13 mei t/m 14 juni 

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. 13 mei in de huiskamer van De Beiaard 

van 13.30 uur tot 16.00 uur 

Ontspanningsmiddag Wo. 15 mei van 14.30 uur tot ca. 16.15 uur in 

de zaal van het restaurant in De Lisse 

Scootmobieltocht Wo. 15 mei om 13.30 uur bij de sporthal aan 

de Lienderweg 

Fietsen met De 

Trappers – 50 km 

Wo. 22 mei om 10.00 uur bij De Beiaard 

Wandelen met De 

Stappers 

Do. 23 mei – verzamelen om 8.00 uur  

bij De Beiaard 

Kaartverkoop 

Voorjaarsreis 

Di. 28 mei van 10.00 uur tot 11.30 uur 

in De Beiaard 

Voorjaarsreis Di. 11 juni – vertrek om 8.30 uur in Ommel, om 

8.40 uur bij De Schop en om 8.50 uur  

bij De Klepel 

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 

KBO-ontmoetingspunt 

  

Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 

in Café van Hoek 

http://www.kbo-astenommel
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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 

Wellness middag en kaarten Wo. 15 mei 

Gezellige middag  

(verrassing) en kaarten 

Wo. 22 mei 

Allerlei spellen en kaarten Wo. 29 mei 

Barbecue en kaarten Wo. 5 juni 

Vragenderwijs en kaarten Wo. 12 juni 

Koersbal Elke vrijdag van 13.30 tot 16.30 u. 

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 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 Elke vrijdag. Aanvang 13.30 uur. 

Inschrijven vanaf 13.15 uur 
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Kopij voor het volgende nummer                                                                            

kan worden ingeleverd tot maandag 20 mei 2019 

Activiteiten in De Lisse 

Handwerken 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 Rummikub 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 u 

Geheugentraining Vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 u 

Crea Donderdag van 10.00 tot 11.30 u 

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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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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