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Een volle Luidklok 
 

Met glimmende wangen zit ik hier te genieten 
van al die verhalen die door onze lezers zijn 
ingezonden. Ik ben dus een hele trotse 
eindredacteur. En ook onze redactieleden zie 
ik genieten, want hier doen we het toch ook 
voor: samen met de lezers een Luidklok 
maken die boeit van de eerste tot de laatste 
letter. 
Nou, volgens mij is dat dit keer prima gelukt. Beetje bij beetje, langzaam, 
maar zeker, komen er steeds meer inzendingen binnen en daar zijn we 
heel blij mee. Op z’n Astens kan ik zeggen dat ik hier heel “gruts’ op ben. 
Geloven jullie het niet? Lees dan zelf maar eens snel verder en geniet 
van alle verhalen en activiteiten-aankondigingen. Er is voor ieder weer 
wat wils en onze vrijwilligers staan te popelen om jullie te mogen 
ontvangen op een van de vele activiteiten die er weer worden 
georganiseerd. Veel leesplezier. 
 

Marie-Louise. 

Beste mensen 
 

Hoewel we nog mooie dagen beleven, is de zomer nu haast voorbij en is 
een nieuw werkjaar voor velen weer begonnen. Ook bij onze eigen 
Seniorenvereniging Asten en Ommel zijn de activiteiten  wederom van 
start gegaan. 
De Trappers en de Stappers fietsen en wandelen dat het een lieve lust 
is. Bij de Liederentafel zingt men van het zonnetje, dat van ons gaat 
scheiden en de liefhebbers van spelletjes beleven daaraan veel plezier. 
De reislustigen onder ons zijn op ontdekking geweest naar de 
bruinkoolmijnen in Duitsland en een bierbrouwerij in Limburg. En de 
jaarlijkse verwendag voor onze 80+ leden is ook alweer verleden tijd. En 
intussen zijn de voorbereidingen voor de kerstvieringen weer volop aan 
de gang. 
Vergeet u vooral niet dat er naast ontspanning ook wat ernstiger zaken 
worden georganiseerd, zoals de Opfrisbijeenkomst van Veilig Verkeer 
Nederland. U kunt zich hiervoor nog aanmelden. Tevens willen we met u 
nadenken over de laatste levensfase in ons leven, ook al is dat een 
onderwerp waar we het liefst aan voorbij gaan. Maar het is goed hierover 
na te denken op een moment dat dit nog helemaal niet aan de orde is. 
Doet u mee? Ik wel, en niet omdat ik toevallig deel uitmaak van het 
bestuur, maar omdat ik het zinvol vind. Het ga u goed. 
 

Maud. 
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 Mijn ervaringen met de WMO 
 

Mag ik u even meenemen in mijn ervaringen met de WMO en de 
beslissing om gebruik te maken van de cliëntondersteuning van de KBO? 
Dan moeten we even terug in de tijd. 
Ik heb door een zware rugblessure al jarenlang hulp bij het huishoudelijke 
werk. In de periode dat ik zelf (ondanks mijn slechte rug) een baan had, 
betaalde ik mijn hulp zelf. Maar nadat wij de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikten, moest ik een beroep doen op de zogenaamde Alfahulp. Ik had 
3,9 uur, maar gebruikte 3,30 uur per week. Tot dan niets aan de hand: 
huis netjes en schoon. 
In 2014 werd de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. 
Van de een op de andere dag kreeg iedereen de mededeling, dat de 
gemeente voortaan verantwoordelijk werd en dat er alleen de 
noodzakelijke hulp geleverd zou worden. Het uitgangspunt was een 
schoon en leefbaar huis. Maar wat is “schoon”? Wie gaat dat bepalen? Er 
moesten zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd worden, waarna 
er een indicatie zou volgen over wat nodig was.  
De verandering was per 1 januari al meteen voelbaar: ik ging terug van 
zeven uren in de veertien dagen naar drie uren per veertien dagen. Een 
korting van vier uren en dan moest het huis schoon en leefbaar zijn? Dit 
alles zonder keukentafelgesprek, want dat werd pas vier maanden later 
gevoerd. Nou ja, zeg! Na een nietszeggend gesprek vroeg de dame, die 
voor deze klus was ingehuurd, of ik even bij het kruisje wilde tekenen, 
want dan kon zij haar opdrachtgever laten zien, dat het gesprek had 
plaatsgevonden. Dit weigerde ik, want met deze hele gang van zaken 
was ik het niet eens. Dus heb ik bezwaar gemaakt en na vijf maanden 
kwam de manager van de hulporganisatie voor een gesprek. Ik bleef bij 
mijn standpunt van meer uren en na lang praten kreeg ik er een uur bij. 
Zo, nu kunnen het toilet en de badkamer iedere week eventjes 
schoongemaakt worden en dat is geen luxe. Tot zover terug. 
Nu komen we bij het punt, dat ik besloot om gebruik te maken van de 
cliëntondersteuning van onze KBO. 
Mijn man, die veel taken heeft in het huishouden, kwam ongelukkig te 
vallen en waarbij zijn arm uit de kom raakte, een pijnlijke en langdurige 
blessure. Nu blijkt dat hij niet meer dezelfde kracht en souplesse heeft als 
vóór de val. Ik kreeg er tijdelijk een uur extra bij. Op de vraag, om dit uur 
nóg een periode toe te kennen, kreeg ik de opmerking dat ik toch al zo 
verwend was met de vier uren die ik had. Mijn reactie was, dat ik niet 
verwénd ben bij de invoering van de WMO, maar juist gepákt  was door 
de wet. Van 3,30 uur per week naar vier uren per 14 dagen. Dat voel ik 
niet als verwennerij, maar als gepakt zijn. 
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Kleine vakantie 
 

Roland kwam bij ons op de koffie, om over de vakantie te praten, het 
was hem wat tegengevallen. Hij was naar een bekende badplaats in 
Turkije geweest, drie weken lang. Met het vliegtuig natuurlijk, dan verlies 
je geen drie dagen.  
‘Vertel eens Roland, wat heb je meegemaakt? Je bent flink bruin 
geworden.’  
‘Eigenlijk niks,’ zegt hij. ‘Een fijn strand voor twee dagen en lekker eten, 
maar na een paar weken wordt dat toch een sleur. Eerlijk gezegd waren 
we na drie weken blij dat we naar huis konden.’ 
Ik fantaseer Roland, maar het gaat er om dat je in het dagelijks leven 
zoveel Rolands tegenkomt. Die reizen maken naar tropische verten. Met 
mooie foto’s, maar zonder beleving. Enkele Luidklokken terug nodigde 
de redactie de lezers uit om iets over de vakantie te vertellen. Ik herinner 
me nog dat Paul er op reageerde, maar hij was bij mijn weten de enige. 
Een leuk menselijk verhaal. Ik kan dit helaas niet aanvullen. Ik heb rond 
de eeuwwisseling een 15-tal fietstochten gemaakt met de gids van 
“Eigenwijze reizen”. Een organisatie die zijn naam eer aandoet: 
onverwachte bestemmingen  

Daarop heb ik direct een indicatie aangevraagd bij het Zorgplein. Na acht 
weken ben ik eens gaan vragen wanneer ik aan de beurt was en kreeg 
te horen, dat dit nog wel enkele weken kon duren. Ze hadden het te druk 
en een behoorlijke achterstand. Na tien weken heb ik uiteindelijk toch 
maar contact opgenomen met de Hr. Jan Bosch, onze 
cliëntondersteuner. Samen met Ad van Grootel hebben zij na een 
gesprek de zaak voortvarend aangepakt. 
De gemeente heeft de wettelijke termijnen ruimschoots overschreden, 
maar nu kreeg men toch haast. Telefonisch zijn mij nu meer uren 
toegezegd. De hulpverlenende organisatie is nu aan zet. Zij maken een 
afspraak voor een gesprek en ook daar heb ik hulp van de 
cliëntondersteuner bij gevraagd. Er zijn nu duidelijke afspraken gemaakt. 
Ik was blij met de ondersteuning vanuit de KBO en kan het een ieder 
aanbevelen. Ook ik heb eerst gedacht: dat moet je toch zélf kunnen. 
Maar je vergeet dan één belangrijk punt: je emotie. Je moet iets vragen 
aan de gemeente en je krijgt te maken met wet- en regelgeving die zeer 
complex is. De uitvoerende organisatie neemt rustig de tijd, maar voor 
jou dringt de tijd. Hulp is daarbij van groot belang en zeer welkom. Voor 
iedereen die dit overweegt: maak gebruik van de diensten die de KBO 
via haar cliëntondersteuners biedt, ze zijn er niet voor niets. 
 

M.M.Döpping-Bouwmeester. 
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Het is ouwe meuk, maar als de redactie belangstelling heeft? We hebben 
gefietst in de Europese buurlanden maar ook in Italië, Denemarken, 
Polen, Turkije en zelfs langs de Sahara in Marokko. Op dit ogenblik ben 
ik jammer genoeg niet mobiel meer. 
Toch heb ik dit jaar een geweldige vakantie gehad. Niet naar Ibiza of 
Patagonië, maar gewoon naar Drenthe. Twee dagen fietsen op de hei in 
Dwingeloo en dan weer naar huis. Wat moet je daar nu over zeggen? 
Toch zeg ik er wel iets over, want het was een onvergetelijke vakantie. 
Bedacht door mijn zwager en schoonzus die ons bij alle fietsreizen 
vergezellen. De aanleiding was dat ik het weer eens niet kon laten om te 
zeggen dat ik al jaren niet meer op vakantie kan door mijn been, praat 
waar niemand wat aan heeft.  ‘Maar daar is 
wel iets aan te doen’, was hun reactie. We 
huren een busje en daar gaat jouw 
scootmobiel in, volgende maand.’  
Opgewekt laadden we op de bewuste dag de 
scootmobiel in. Maar als toeschouwer kwam ik 
hierbij te vallen en verloor daarbij het 
sleuteltje, zonder iets te merken. Zorgeloos op 
weg naar Drenthe. Bij het uitladen kwam de 
aap uit de mouw: niemand bleek het sleuteltje 
op zak te hebben. En wat doe je met een 
fietsvakantie als je niet kunt lopen of fietsen? 
Drie dagen scrabbelen in de zon. Wij zagen 
het niet meer zitten en ik moest even uitrusten op het hotelbed. Dat hielp 
ook al niet en ik probeerde met mijn goede been uit bed te stappen. 
Helaas had ik van tevoren de prothese afgedaan, zodat ik met een salto 
tegen de muur belandde, zwaar beschadigd. Het probleem leek hiermee 
opgelost, we konden na de eerste hulp naar huis, voortijdig einde 
vakantie.  
Ondertussen waren ook de kinderen geïnformeerd, maar die konden 
volgens onze inschatting op zo’n afstand weinig doen. Toen zag ik 
ineens die foto van een van onze kinderen met zijn zoon op weg naar het 
hoge Noorden, 450 km ver, heen en terug. We hadden het zelf nooit 
durven vragen.  
Je kunt wel zeggen iedereen had dat gedaan, maar er waren genoeg 
smoesjes te verzinnen om het niet te doen. Wij zij ongelooflijk trots en 
hebben genoten van een heerlijke vakantie, al was het “maar” op de 
Drentse hei. En  ik wil voorlopig niks horen over een “verloren” generatie. 
En de groeten ook nog aan al die Ronalden. Ieder zijn meug. 
 

Gerard ten Thije. 
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Oorlogsherinneringen 
 

De kranten staan er vol van en ook is er dagelijks 
wel een programma over 75 jaar bevrijding. Het 
is natuurlijk goed, dat er aandacht besteed wordt 
aan 75  jaar vrijheid. Vindt u het wel eens teveel 
worden, dan kunt u altijd nog een pagina 
omslaan of de televisie op een andere zender 
zetten. 
Er is al veel geschreven en gezegd over de 
gebeurtenissen in september 1944. Toch wil ik u 
een persoonlijke herinnering uit die tijd niet 
onthouden. Wat is er gebeurd. Op 9 september 1944 stierf mijn broertje, 
een half jaar oud, in het ziekenhuis in Weert. Er is veel aan vooraf 
gegaan. Mijn moeder had geen borstvoeding meer voor haar zoontje en 
er moest overgegaan worden op andere voeding. Zij kreeg die van de 
melkfabriek in Someren, maar de baby werd ziek. Na enkele dagen werd 
de huisarts erbij gehaald, maar die kon niets meer doen en hij 
adviseerde mijn ouders om de baby naar het ziekenhuis te brengen. 
In verband echter met de gevaarlijke tijd was het niet mogelijk om de 
baby via de normale weg naar het ziekenhuis te brengen. Er vonden 
dagelijks beschietingen plaats. Wij woonden toen in Someren-Eind en 
het is gelukt om de baby in een handkar te voet over achteraf liggende, 
veilige weggetjes naar het ziekenhuis in Weert te brengen. Daar konden 
ze echter niets meer voor hem doen en de baby is gestorven. Ikzelf 
herinner me er niet zoveel meer van, want ik was nog net geen vier jaar 
oud. Natuurlijk werd er later weleens gepraat over deze gebeurtenis en 
heb ik het een en ander wel meegekregen. Toen ik dus van plan was 
hierover een stukje te schrijven voor De Luidklok heb ik mijn zus nog 
gebeld. Zijn is 16 maanden ouder dan ik en ik dacht, dat zij misschien 
wel iets meer zou weten. Ook zij wist niet veel te vertellen. Zij meende 
zich wel te herinneren, dat de baby bedorven melk van de fabriek had 
gekregen en zodoende voedselvergiftiging had opgelopen. Mijn zus 
meende zich te herinneren, dat er nog negen baby’s gestorven waren 
aan deze melk.  
Voor mijn ouders, maar ook voor de andere ouders, waarvan de baby’s 
door deze bedorven melk gestorven waren, was dit een droevige 
gebeurtenis. Het heeft niet direct iets met de oorlog te maken gehad, 
maar indirect waren de omstandigheden er toch schuldig aan, dat deze 
baby’s niet gered konden worden. 
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Mijn broertje, Peter was zijn naam, was voor mijn vader een geschenk uit 
de hemel. Hij was al veertig, toen hij met mijn moeder trouwde in 1938. 
Toen na twee dochters ook een zoon werd geboren, was hij dolgelukkig. 
Hij was dan ook erg verdrietig, toen zijn zoontje overleed. Wij hadden het 
er weleens over en dan zei ik altijd: ‘Pa, als ik later getrouwd ben en ik 
krijg een zoon, dan noem ik hem Peter.’ En inderdaad in februari 1967 
werden mijn man en ik de trotse ouders van een zoon met de naam 
Peter. Ik denk nu niet zoveel meer aan de gebeurtenissen van toen, maar 
nu met al die artikelen en uitzendingen over de bevrijding, kwam het weer 
terug en wilde ik graag mijn verhaal hierover kwijt aan De Luidklok. 
 

Lies Berkers. 

Dankjewel middag voor vrijwilligers 
 

Zoals ieder jaar wil het bestuur ook dit jaar onze vrijwilligers trakteren op 
een gezellige middag als dank voor hun inzet voor onze vereniging. 
Deze middag zal gehouden worden op woensdag 20 november en begint 
om 12.30 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda. U ontvangt tijdig 
per mail of schriftelijk een uitnodiging hiervoor. 
 

Het bestuur. 
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Oorverdovend prachtig 
 

Oostenrijk, wat was je oorverdovend prachtig. Je bergen, je bergpassen, 
je dorpjes, je dalen en je vergezichten. We hebben gewandeld, 
geklommen en over adembenemend mooie bergpassen gereden. En 
steeds weer stonden we met open mond te kijken naar al dat prachtigs 
dat je te bieden hebt.  
Onze tochten over kleine bergpaadjes waren soms best een beetje eng, 
maar dat woog niet op tegen de betoverende vergezichten waarop we 
steeds weer door je werden getrakteerd. De wandelingen rondom enkele 
van je stuwmeren waren dan misschien wat eenvoudiger om te doen, 
maar ook hier waren je uitzichten fenomenaal mooi. 
Je hebt ons op allerlei soorten weer getrakteerd, van volop zon tot 
miezerige regen (gelukkig maar een middagje) en van een warme dertig 
graden tot een frisse zes graden. Zelfs in de laaghangende bewolking 
bleef je er mooi uitzien, Oostenrijk. Het gaf je zelfs iets mysterieus.  
Oostenrijk, ik ga je nooit meer vergeten en mis je nu eigenlijk al. Maar we 
komen zeker terug om nog meer prachtige dingen van je te ontdekken. 
 
 Marie-Louise. 
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Alzheimer Café 
 

Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand 
plaats in Dienstencentrum 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 en aanmelden is 
niet nodig. 
Op dinsdag 5 november is het volgende Alzheimer Café.  
Het thema is dan: Mantelzorg en mantelzorgmakelaar. 
 

Alzheimer Café Peelland. 

Het Alzheimer Café van 3 september. 
 

Na de vakantie startte het Alzheimer café met het thema: wat gebeurt er 
met de hersenen bij dementie? 
Te gast was dr. Sonja Verstraeten, werkzaam als neuropsycholoog op de 
geheugenpoli in het Maxima Medisch Centrum. Zij onderzoekt de relatie 
tussen veranderingen in het geheugen, het alledaagse handelen, het 
gedrag en de hersenen. Wat betekent deze aandoening voor het dagelijks 
leven en welk onderzoek vindt er plaats. Het eerste half uur ging Sonja in 
gesprek met Hannie Derksen. Hannie is een van onze nieuwe 
gesprekleiders en zij trad voor het eerst op.  
Mevrouw Verstraeten was heel duidelijk in haar uitleg. Ze waarschuwde 
ook dat we aan de bel moesten trekken als ze moeilijke woorden 
gebruikte. In de praktijk blijkt zij zich vooral bezig te houden met het 
geheugenonderzoek. Mensen worden meestal verwezen door de huisarts, 
omdat er, wat zij noemt, een niet pluis gevoel is. Dat betekent dat er 
geheugenproblemen zijn. Dit kan wijzen op dementie. Dementie is een 
algemene term, er zijn veel soorten. De ziekte van Alzheimer komt het 
meest voor. Langzaam gaat het geheugen achteruit. Het is vaak een 
proces van jaren en komt vooral voor bij oudere mensen. Vaak ontstaan 
er op den duur ook andere lichamelijke klachten. De ziekte ontstaat door 
een opeenhoping van eiwitten in de hersenen. Na de verwijzing volgt er in 
het ziekenhuis een uitgebreid onderzoek, gericht op het geheugen, maar 
ook lichamelijk. Zo vindt er bijvoorbeeld altijd een bloedonderzoek plaats. 
Een storing in het geheugen hoeft niet bij voorbaat op dementie te wijzen, 
er kunnen ook andere lichamelijke oorzaken zijn. Ook vindt er een 
uitgebreid gesprek plaats om het gedrag van de patiënt te peilen. Altijd is 
er ook een gesprek met de partner. Het onderzoek is er op gericht om 
alles in één morgen te doen, zodat de patiënt zo min mogelijk stress 
ervaart. De uitslag komt een week later. De uitslag is een spannend 
moment. Het geeft duidelijkheid en vaak ook een zekere rust. Nu weet ik 
wat er aan de hand is. 
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Na de pauze waren er veel vragen. Bijna alle vragen gingen over hoe 
om te gaan met mijn partner. Andere begrijpen het vaak niet, het valt 
toch wel mee. Ik heb er niet zo veel van gemerkt. Door dit onbegrip 
ontstaat dikwijls een soort eenzaamheid. Het advies was dan ook 
contact te zoeken en erover te praten.  
Duidelijk werd ook dat veel bewegen en sociale contacten helpen bij 
dementie. Men moet dus niet achter de geraniums gaan zitten. 
 

Piet Schippers, gespreksleider. 

Seniorenvereniging-mededelingen 

Onze overledenen 
 

Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen vee sterkte toewensen. 
 
Mevrouw Berkers-Jansen Mgr. Den Dubbeldenstraat 66, Asten 
99 jaar    overleden: 21-9-2019 
 
De redactie van De Luidklok verzoekt de familie om  
bij het overlijden van een KBO-lid een bericht te sturen aan het 
secretariaat van  KBO 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 dat 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. 

Winkelen met korting bij  De Midas 
 
Wij brengen u in herinnering dat u op donderdag 31 oktober in alle win-
kels van De Midas 10% korting krijgt op uw inkopen. Uiteraard niet op 
afgeprijsde artikelen. Eveneens krijgt u geen korting op tablets en der-
gelijke in de winkel van Telecombinatie. Als u in aanmerking wilt komen 
voor korting, moet u wel uw KBO-pas tonen. Doe er uw  oordeel mee. 
 

Het bestuur. 

mailto:secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
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Lezing over Leonardo da Vinci 
 

De zomer is voorbij en vakanties zijn achter de rug. Het is weer tijd om de 
lezingencyclus op te pakken die we dit jaar organiseren in samenwerking 
met Bibliotheek Helmond Peel. 
Op woensdag 13 november om 20.00 uur zal kunsthistoricus  
Dr. Ger Jacobs een lezing geven over Leonardo da Vinci. 
Het is dit jaar vijfhonderd jaar geleden dat Leonardo da Vinci (1452-1519)  
in de Franse stad Amboise is gestorven. Hij was een alleskunner die wordt 
beschouwd als het prototype van het renaissance-ideaal van de homo 
universalis. In termen van onze tijd mogen we hem een genie en 
multitasker noemen die van alles tegelijk aanpakte, maar ook regelmatig 
moeite had om zijn projecten af te maken. De schilder, tekenaar, filosoof, 
beeldhouwer, uitvinder, architect, componist en kaartenmaker was ook 
geïnteresseerd in biologie, geologie, anatomie en astrologie. 
Ontdek tijdens deze kunstlezing alles over zijn leven en het bijzondere werk 
wat hij voortgebracht heeft. Nu, ruim 500 jaar later na zijn dood, staat de 
wereld nog altijd versteld van zijn creativiteit en vooruitziende blik op het 
gebied van wetenschap, kunst en techniek. 
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,- Zij betalen € 5,- 
 

Datum: woensdag 13 november 2019 
Tijd:   20.00 u - 21.30 u 
Waar:   Bibliotheek Asten 
Toegangsprijs: € 6,- per persoon 
Aanmelding:  via de site van bibliotheek  
Helmond-Peelwww.bibliotheekhelmondpeel.nl. Klik op de knop activiteiten  
en dan op de knop: lezingen. U kunt zich ook opgeven bij de balie van de 
bibliotheek iedere werkdag tussen 14.00 - 17.30 uur. 
 

Het bestuur. 

Albert Heijn Asten  
houdt actie voor eenzame Astense ouderen 
 

We doen dit jaar mee met een actie van Albert Heijn Asten om de een-
zaamheid onder ouderen in de gemeente Asten aan te pakken. Albert 
Heijn Asten wil vijf á zes organisaties de kans geven om geld in te zame-
len voor een door hen gekozen goed doel, waarmee de eenzaamheid  

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl
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onder ouderen verminderd kan worden. De winkel stelt hiervoor een 
totaalbedrag beschikbaar van € 5000.- 
Wij doen hier als seniorenvereniging aan mee, onder meer om geld in te 
zamelen voor onze speciale lunch-voor-80-plussers-activiteit. We 
organiseren deze lunch voor 80-plussers tijdens de Nationale 
Ouderendag nu inmiddels al twee jaar. We verwachten hierdoor meer 
80-plussers een fijne gezamenlijke middag aan te kunnen bieden.  
Tijdens deze actie ontvangt u bij iedere vijf euro aan boodschappen een 
muntje bij Albert Heijn. Deze muntjes kunnen in de kokers worden 
gestopt, die in de AH-winkel staan opgesteld. Een van deze kokers is 
speciaal bestemd voor onze vereniging. De actie start eind september 
en loopt tot 3 november. 
Er kan ook geld worden ingezameld via het emballage-apparaat bij 
Albert Heijn Asten van 4 tot en met 17 november. Er hangt een poster 
van onze vereniging die aangeeft voor welk doel de geldinzameling is. 
De vraag aan al onze leden is om zoveel mogelijk muntjes in de koker 
van onze vereniging te stoppen en mee te werken aan de 
inzamelingsactie bij het emballage-apparaat. 
 

Het bestuur. 
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Seniorenvereniging-activiteiten 

Ontmoetingspunt 
 

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

Het bestuur. 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten 
 

Spellenmiddag. 
Ondanks het prachtige weer gaf  een flinke groep enthousiaste 
spelletjesliefhebbers weer acte de presence op maandag  9 september. 
Zelfs dames van de vaste maandagmiddag Fit-wandelclub komen af en 
toe even meedoen na hun pittige wandeling. En daar zijn we ontzettend 
blij om. Maandag komen we weer bij elkaar voor onze maandelijkse twee 
uurtjes van spel, spanning, gezelligheid en ontmoeting. Dus heeft ook u 
tijd en zin om eens mee te doen en speelt u graag een potje kaart, 
SkipBo, Scrabble, Triominos of Letra-mix? Dan bent u van harte welkom. 
Wat?  De Spellenmiddag 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Wanneer? Maandag 14 oktober en maandag 11 november. 
Tijdstip:           Van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur  
  met pauze voor koffie of thee. 
 



16 

 

De Liederentafel. 
Tijdens de Liederentafel van maandag 2 september kwamen toch een 
kleine dertig liefhebbers van deze zangmiddag meezingen. En dat on-
danks het nog mooie nazomerweertje. De mannen van Toffel Vier zetten 
hun beste beentje voor en ook gitarist Cor was onafgebroken in de weer 
voor de juiste begeleiding. En ik kan u zeggen dat er heel wat nummers 
uit de bundel de revue passeerden. Dan is de korte pauze voor koffie en 
thee een welkome rustonderbreking voor onze stembanden. 
Misschien ten overvloede (want het werd in de vorige Luidklok ook al ver-
meld) kan ik u meedelen dat er nog één Liederentafel komt dit jaar. Heeft 
u het al genoteerd? 
Wat?  De Liederentafel. 
Wanneer? Maandag  4 november. 
Waar?  In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Tijdstip:          van 13.30 tot 15.30 uur,  
  met halverwege korte adempauze voor drankje. 
Kom, laat de mannen van Toffel Vier tijdens dit allerlaatste optreden van 
dit jaar niet in de steek en neem allemaal een vriend of vriendin mee. 
Dan vormen we samen een dijk van een koor, zo op het einde van 2019. 
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Nationale Seniorendag: 
De Seniorenmiddag, die ons bestuur samen met de werkgroep op vrijdag 
4 oktober organiseerde, zit erop, wanneer u deze Luidklok in handen 
heeft. Een verslag hiervan komt ongetwijfeld in de volgende editie. 
En kijkt u ook eens op www.siris.nl bij Fotoalbums, daar zullen vast en 
zeker ook foto’s van deze middag te bewonderen zijn. 
 
De Kerstmiddagen. 
De tijd vliegt, lieve mensen. Onze werkgroep is al geruime tijd bezig met 
de organisatie van de twee kerstmiddagen in december. Deze zijn op 
woensdag 18 en donderdag 19 december. De vieringen starten om 
13.30 uur. In het eerste gedeelte zal plaats zijn voor de kerstgedachte, 
een dankgebed, het kerstverhaal en het samen zingen van enkele 
kerstliedjes. Na de pauze volgt een optreden van een man, van wie we 
de naam nog niet willen verklappen. Hij zal zorgen voor twee keer drie 
kwartier zeer goed amusement. En na dit optreden zal tot slot weer de 
traditionele gratis loterij gehouden worden. 
Het programma en meer details kunt u lezen in de volgende Luidklok, de 
laatste van dit jaar. Houdt u deze editie dus goed in de gaten en wilt u de 
data van de kerstmiddagen noteren? 
Bestuur en werkgroep doen hun uiterste best om er voor u weer een 
paar fijne middagen van te maken. Middagen waarop we allemaal bij 
elkaar kunnen zijn om dank te zeggen voor het jaar 2019, om elkaar te 
ontmoeten in kerstsfeer en om samen op een gezellige manier het jaar 
uit te luiden. 
 

Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen 

Tochten met de scootmobiel 
 

Op woensdag 16 oktober wordt de laatste tocht van dit seizoen gehou-
den. Voorwaarde voor deelname is wel dat u met een volle accu aan de 
start verschijnt. Houd er verder ook rekening mee dat uw accu 30 km kan 
afleggen voordat hij leeg is. De tochten zijn meestal rond de 25 km. De 
snelheid is ca.13 km per uur. Wij vertrekken om 13.30 uur vanaf Sporthal 
de Schop. Vrijwilligers die deze tochten willen begeleiden zijn altijd wel-
kom. 
 

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

http://www.siris.nl
mailto:vermana@chello.nl
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Een Trapper vertelt 
 

Het is prachtig weer, deze woensdag 28 augustus. De voorspellingen 
zijn gunstig: warm tot heet en misschien in de avond een onweersbui. 
Met meer dan dertig personen vertrekken we dan ook richting Heeze.  
Het is heerlijk fietsen langs de Provinciale weg, lekker warm en een licht 
briesje. We fietsen midden door Heeze en leggen het verkeer op de 
rotonde gewoon helemaal plat, want we nemen gewoon voorrang. Net 
buiten de bebouwde kom is een nieuwe wijk in aanbouw. De tijdelijk 
wegen zorgen voor enige verdeeldheid tussen de twee groepen, maar 
uiteindelijk komen we toch weer bij elkaar. Daarna komen we op een 
prachtig pad in de bossen. Hoezo warm?  
De heide laat zich van de mooie paarse kant zien. We fietsen mooi in de 
natuur door naar het boswachtershuisje aan de weg van Leende naar 
Valkenswaard. De oversteek van deze drukke weg verloopt goed en we 
fietsen door het Leenderbos naar Leenderstrijp. Hier maken we een stop 
om koffie te drinken en de boterhammen op te eten. Het kleine winkeltje 
Coöp St. Jan wordt door ons geplunderd. 
Gevolg: het ijs is op, het gebak is op en het bier is op. Voor de plaatselijk 
bevolking is dit aanleiding om foto’s te maken van de drukte in de winkel. 
Het valt allemaal nog wel mee, we zijn heel geduldig en worden door de 
dame heel vriendelijk en rustig geholpen. 
Na een poosje vervolgen we de fietstocht. We springen op de fiets en 
rijden over een prachtig paadje tussen de weilanden en bosjes. Na 
enkele kilometers rijdt het peloton (de Vuelta wordt tenslotte op dit 
moment in Spanje verreden) richting Soerendonk. Net als in Heeze rijden 
we midden door het dorp. Maar hier is het niet zo druk, dus we kunnen 
lekker doorfietsen. Het volgende dorp dat we bereiken is Maarheeze. 
Ook hier fietsen we midden door het centrum. Dit is een rechte weg, 
zonder rotondes en zijwegen. In een rustig tempo vervolgen we onze 
weg. Wel moeten we even voor de spoorbomen wachten, maar maken 
daarvan gebruik om wat te drinken. Na de overweg slaan we links af de 
Ontginningsweg in en na enkele kilometers maken we toch nog een 
kleine stop, om vlug wat te eten en de dorst te lessen. 
Daarna rijden we door naar Sterksel. Bij Huize Providentia gaan we bij 
de Kloostervelden op het terras wat drinken. 
Het drinken kunnen we zelf binnen gaan halen. Het is een prachtig 
restaurant en de bediening verloopt vlot, dus we zitten vrij snel lekker in 
de zon te genieten. Er zit een hele groep Astenaren op het terras te eten, 
dus we kunnen ook nog wat kletsen. Na een poosje klinkt weer het 
fluitsignaal en uitgerust beginnen we aan de laatste etappe richting de 
Beiaard. We hebben toch een mooie fietstocht van ruim 50 km gemaakt  
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en gaan thuis lekker uitrusten. Was het echt heel warm? De laatste 
kilometers langs de Provincialeweg waren een beetje heet. De rest viel 
best mee. 
Voor onze fietstocht op woensdag  11 september zijn de 
weersvoorspellingen niet echt gunstig. 
Het ziet er somber uit, het miezert en de voorspelling is dat er echt 
regen komt. Er staat ook een flinke bries die op het startpunt nog niet zo 
merkbaar is, maar in het buitengebied natuurlijk wel van invloed zal zijn 
op het fietsplezier. We besluiten dan ook om niet gezamenlijk te 
vertrekken. Helaas, de volgende keer hopen we beter weer te hebben 
om vijftig kilometer te kunnen fietsen. 
De voorlaatste tocht is op woensdag 23 oktober, vertrek om 13.30 uur 
bij De Beiaard 
 

Peter Verweijen. 

Lunchen met De Trappers 
 

Woensdag 30 oktober gaan we als afsluiting van het fietsseizoen 
gezamenlijk lunchen. We vertrekken om 10.00 uur per fiets vanaf de 
Beiaard. Bij slecht weer vertrekken om 11.15 uur per auto ook vanaf de 
Beiaard. Rond 11.30 uur zijn we dan bij de lunchlocatie. De locatie 
houden we nog even geheim. 
Als je mee wilt gaan, meld je dan aan voor 27 oktober bij Jo of Peter. 
 

Jo van Horssen, Peter Verweijen. 

Wandelen met de Trappers 
 

Woensdag 13 november gaan we voor de eerste keer dit jaar wandelen. 
We beginnen het wandelseizoen met een heerlijk ontbijt om 9.00 uur bij 
de Hema Asten. Daarna maken we een wandeling door het prachtige 
Asten. 
 
Peter Verweijen. 
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Wandelen met de Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
 
Donderdag 24 oktober wandelen we met de Stappers door een typisch 
grensgebied tussen Nederland en Duitsland, met een wandeling over de  
Stuwwallen tussen Nijmegen en Groesbeek. De wandeling start vanaf 
het hoogste punt van de gemeente Berg en Dal.  
Eeuwenlang hoorde het gebied aan de linkeroever van de Rijn als 
provincie Neder-Germanië bij het Grote Romeinse Rijk. Aan de oever 
van de Rijn loerden de gevaarlijke Germanen. Om zich tegen die 
barbaren te beschermen, bouwden de Romeinen langs de rivier tal van 
grote en kleine vestingwerken die met elkaar verbonden waren door een 
weg, De Via Romana, die van Ulpia Batavorum (Nijmegen) naar Colonia 
Ulpia Traiana (het huidige Xanten) liep. Deze route is een mooie basis 
voor een wandeling. Door dit gebied loopt ook de route van de operatie 
Market Garden, waarlangs in sept 1944 het geallieerde leger vanuit 
België naar Arnhem oprukte. We komen langs het bevrijdingsmonument 
met een koepelgebouwtje in de vorm van een dalende parachute. De 
geallieerde generaals vergaten dat er twee rivieren stroomden en lasten 
een pauze in na het veroveren van de Waal. De Duitsers konden zich 
hergroeperen en de slag om Arnhem kostte duizenden het leven Wij 
mogen in stilte hun rustplaats bezoeken. 
De heerlijkheden  Beek, Malden en Heumens Oord bieden een 
spectaculaire afwisseling aan landschappen. Hoog opgaand geboomte 
met daartussen prachtige vergezichten op de Ooijpolder met zijn kerkjes 
en dorpjes. Een murmelend beekje in een overschaduwd dal en 
golvende akkers omzoomd door een donkere bosrand. Midden in dit 
schitterende wandelgebied liggen de Elyseese velden, volgens de 
Griekse mythologie de oorden van gelukzaligheid. Het mooie van het 
wandelen over een heuveltop is dat we hier kunnen uitkijken over de 
Ooijpolder. Vroeger liep dit gebied onder bij hoogwater. Deze 
regelmatige overstromingen lieten zand en vruchtbare klei achter, wat er 
voor zorgde dat het bewoonbaar gebied werd.  
Na het aanleggen van de dijken kon men het water op een 
gecontroleerde manier bij zogenaamde overlaten in de polder laten 
stromen. Dit om tegendruk te verkrijgen, om op die manier 
dijkdoorbraken te voorkomen en voor het aanvoeren van vruchtbare klei.  
In 1933 werd het Hollandsch-Duitsch gemaal gebouwd om water uit het 
Duitse landbouwgebied af te voeren. Tegenwoordig is het niet meer 
wenselijk om de polder onder water te laten lopen, vanwege haar hogere  
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bevolkingsdichtheid. Het is nu een prachtig natuurgebied met mooie 
wandelpaden en een rijke variatie aan vogels. Na pittige tochten in de 
Ardennen wordt dit een gemakkelijke tocht over Noord-Limburgse heu-
vels, voor de niet ervaren wandelaar ook goed te doen. 
Wees welkom bij De Stappers op donderdag 24 of op zondag 20 oktober 
bij Immer Weer. 
 
Voor info: loetvanbeers@upcmail.nl 0493-692119.  
                Jo.jurgens@kpnmail.nl   06-48360783. 

Blij(f) Actief Ommel    
 

Blij(f) Actief viert dit najaar haar eerste lustrum. Wij zijn als 
Seniorenvereniging Asten en Ommel heel trots op deze voorziening, die 
al vijf jaar een huiskamer biedt voor onze senioren. Na vijf jaar mag je 
gerust zeggen dat we onze waarde bewezen hebben en een plek 
gecreëerd hebben, waar mensen met plezier naar toe komen.  
De een komt om samen te eten, een ander vindt het fijn om te kaarten of 
op vrijdag te komen koersballen. Ook de vorig jaar gestarte CREA op 
woensdagmorgen is een succes. Voor inwoners die misschien wat meer 
moeite hebben om aan bovenstaande activiteiten deel te nemen, hebben 
we een programma op woensdag. Kortom, voor iedereen bieden we een 
fijne omgeving waar het goed vertoeven is. Dit alles was niet mogelijk 
geweest zonder onze vrijwilligers. Zij zorgen voor een fijne omgeving en 
de meeste vrijwilligers zijn er al vanaf het begin. In dit kader mag een 
vrijwilliger extra in het zonnetje gezet worden en dat is Tonnie de Boer. 
Zij heeft de dagelijkse leiding en doet dit al vijf jaar geweldig. 
Hoe werkt het om vrijwilliger te zijn bij Blij(f) Actief? 
Elke maand maak ik voor de vrijwilligers een lijst waarop zij kunnen 
aangeven wanneer zij aanwezig kunnen zijn. De een komt bijvoorbeeld 
een keer per maand en een ander heeft meer tijd en geeft meerdere 
dagdelen op. Dagdelen zijn woensdagmorgen, woensdagmiddag of 
vrijdagmiddag. Iedereen kan dus, afhankelijk van eigen afspraken, kiezen 
wanneer hij of zij kan komen. Als alles binnen is, maak ik een rooster 
voor de volgende maand. Kortom, waar vind je zo’n makkelijke manier 
om als vrijwilliger je steentje bij te dragen? 
 Samen met de vrijwilligers gaan we bekijken hoe we ons lustrum gaan 
vieren. U hoort dus nog van ons. 
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Tonnie de Boer 
(0493-693721) of loop eens binnen bij Dagactiviteiten Blij(f) Actief  
in De Kluis in Ommel. 
 

Door Annelies Dittner. 
 

mailto:loetvanbeers@upcmail.nl
mailto:Jo.jurgens@kpnmail.nl
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IVN-wandelingen voor senioren 
 

Op dinsdag 22 oktober wandelen in de Hubertusbossen in Heeze. 
Vertrek om 9.00 uur bij De Stulp. Terugkomst om ca. 12.30 uur. 
Op woensdag 13 november wandelen in De Banen in Nederweert. 
Vertrek om 13.00 uur vanaf De Stulp. Terugkomst om ca. 16.30 uur. 
 

Informatie bij Rinus Manders, tel. 06-49986693. 

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 informatie: Mariska Slegers, coördinator Welzijn Hof van Bluyssen.  
E-mail Mariska Slegers: m.slegers@amaliazorg.nl   tel: 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 

Da Capo viert 20-jarig bestaan  
met gezellige muziekmiddag 
 

Dit jaar bestaat Da Capo, seniorenorkest onder de vlag van Jong 
Nederland, twintig jaar. Hoogtepunt van de jubileumviering wordt een 
gezellige muziekmiddag van Da Capo samen met De Straotzangers op 
zondagmiddag 3 november in zaal Jan van Hoek. De middag is van 
14.30 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Gezelligheid staat bij 
zowel Da Capo als bij De Straotzangers voorop. Voor Da Capo geldt dat 
al vanaf de oprichting in 1999. Toen begonnen vijf muzikanten aan de 
eerste repetitie. Geleidelijk groeide het orkest en op het hoogtepunt telde 
het dertig leden. Nu schommelt het aantal rond de 25.  

mailto:m.slegers@amaliazorg.nl
mailto:marlies.meeuwis@savant-zorg.nl
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Er wordt wekelijks gerepeteerd en gestreefd wordt naar één optreden per 
maand. De leden willen met plezier repeteren en bij optredens 
gezelligheid brengen, in de beginjaren vooral met walsen en Böhmische 
muziek, tegenwoordig met een gevarieerder repertoire.  
De Straotzangers is een groep van ongeveer vijftien zangers uit het 
Astens Mannenkoor en een accordeonist. Hun repertoire bestaat uit 
gezellige meezingers en veel streekgebonden liedjes. De combinatie van 
Straotzangers en Da Capo belooft dus een gezellige muzikale middag op 
te leveren. Iedereen is van harte welkom op 3 november. De zaal is open 
vanaf 14.00 uur. 
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. 

ComputerHobbyGroep Asten/
Someren 
 

Na de start op 6 mei hebben we tot 
aan de vakantiestop een aantal 
succesvolle inloopochtenden 
meegemaakt. Vanwege dat succes 
zijn we na de vakantie doorgegaan 
met een om de veertien dagen te 
houden vrije inloop voor mensen uit 
Asten, Someren en omgeving die 
vragen hebben op computergebied. 
Wij helpen u met vragen en/of problemen betreffende uw computer, 
laptop, tablet of smartphone. Maar ook met vragen over programma’s 
kunt u bij ons aankloppen. Er zijn altijd enkele deskundigen aanwezig die 
u daarbij gratis helpen. Maar u kunt ook gewoon binnenlopen als u 
gezellig een praatje wilt maken met oud-leden van SeniorCompAS. 
Deze ochtenden vinden altijd plaats op maandagmorgen om de veertien 
dagen in de voorzaal van De Beiaard in Asten. De eerstvolgende is op 
maandag 14 oktober. Aanvangstijd is 10.00 uur en we stoppen om  
12.00 uur. Tegen de klok van 11 uur houden we een korte koffiepauze.  
Mogen we u ook verwelkomen? 
 

Johan Hoefnagels. 
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Speciale seniorenzittingsmiddag bij de Klot 
 

De zittingsavonden zijn elk jaar een hoogwaardige start van de 
carnavalsperiode. Na maanden oefenen, staan de artiesten te popelen 
om voor u op te mogen treden. Wie wordt dit jaar op de hak genomen? 
Met welke zaken steekt men de draak? 
Alle senioren van Asten krijgen op zondag 10 november de gelegenheid 
om het volledige zittingsavondprogramma bij te wonen. De voorverkoop 
voor de senioren is op vrijdag 18 oktober tussen 11.00 en 12.00 uur in 
het café van Residentie Jan van Hoek. Een kaartje kost voor leden  
€ 5,00 (normaal €11,-). S.v.p. uw lidmaatschapsbrief meenemen. Bij een 
enkellidmaatschap kan er slechts 1 toegangskaart met korting gekocht 
worden. Voor niet-leden kost een kaartje € 7,50. 
Prins Joost I en zijn Raad van Elf nodigen u van harte uit voor deze 
gezellige middag waar volop gelachen kan worden. In willekeurige 
volgorde betreden voor u het podium: Tonprater Rob Bouwman, BeV, 
Kierewiet, Lekker & Lekker, Neveneffect, d’Aauw prinsen van de Klot  
en dansgroep Up Side Down. De muzikale klanken komen van 
d’Asteiner Bloaskapel onder leiding van Loek Sonnemans. 
 

Astens cabaret in gemeenschapshuis De Klepel.  
Datum: zondag 10 november 
Tijd:      13.30 uur 
Adres:   Kerkstraat 8 
De zaal gaat een uur voor aanvang open. 
 

Carnavalsvereniging De Klot. 
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‘Maatje zijn is een verrijking van mijn leven’ 
 

‘Tonja vroeg of ze me een knuffel mocht geven. Ik geniet van haar 
verhalen en kijk er elke keer naar uit. Het is echt een verrijking van mijn 
leven.’  
Zomaar twee reacties van vrijwilligers van het Maatjesproject van Onis. 
 Als vrijwillig maatje brengt u mensen een lichtpuntje in de week, maar u 
krijgt er zeker ook iets voor terug, zoals voldoening, waardering, 
dankbaarheid, het gevoel ertoe te doen, omdat u nodig bent voor een 
ander. 
Uw inzet als maatje kan o.a. zijn: Verlichten van eenzaamheid: een 
praatje maken, spelletje, samen erop uit.  
Praktische ondersteuning: hulp bij boodschappen of administratie. 
Stukje wandelen of fietsen met iemand. 
Een mantelzorger even ‘vrijaf’ geven. 

U gaat als vrijwilliger alleen aan de slag bij iemand, als u het gevoel heeft 
dat het klikt met de vrager en de vraag. We hebben op dit moment 
zeventig vrijwilligers die dit fantastische werk doen. Waarvoor heel veel 
dank!  
Heeft u inlevingsvermogen, een luisterend oor of gaat u graag met 
iemand erop uit? U zou een van de 15 mensen  waarvoor we nog op 
zoek zijn naar een passend maatje heel gelukkig maken.   
 
Meer informatie:  
Annelie Bankers, 0493-441257 of a.bankers@oniswelzijn.nl 
Silvia Bouwmans, 0493-441254 of s.bouwmans@oniswelzijn.nl 

Lieve dames en heren van het wandelclubje 
 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de leuke attentie.  
Na de koffie bij ons werd er nog uit volle borst “Lang zal hij leven” gezon-
gen. Ik doe mijn best. 
 

Lambert van de Waarsenburg. 

mailto:a.bankers@oniswelzijn.nl
mailto:s.bouwmans@oniswelzijn.nl
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Onis zoekt vrijwilligers die helpen  
bij het invullen van formulieren             
en bij schulden  
 

Hulp bij invullen formulieren. 
Ben je handig met het invullen van formulieren? Vind je het leuk om 
mensen daarbij te helpen? Weet je digitaal de weg? Dan ben jij de 
persoon die we zoeken. Het is fijn als je ook regelmatig twee uur per 
week beschikbaar bent. We werken volgens een rooster op 
maandagmiddag of dinsdagmiddag. Uiteraard kijken we naar wat past bij 
jouw mogelijkheden. 
Hulp bij schulden. 
Het hebben van schulden veroorzaakt stress. Door die stress kunnen 
mensen niet goed functioneren en loopt men het risico  op het nemen 
van verkeerde beslissingen. Vind jij het leuk mensen te helpen om op 
financieel vlak orde op zaken te stellen? Onder begeleiding en coaching 
van beroepskrachten ga je aan de slag.  
 

Vragen en informatie: Henny van den Boomen, tel. 0493-441237 of 
h.vandenboomen@oniswelzijn.nl 

Antwoordapparaat 
 

Uit het automatisch antwoordapparaat van de opa’s en oma’s van 
tegenwoordig. 
 

Goedendag!  
Wij zijn momenteel niet bereikbaar, maar u kunt een bericht achterlaten 
door gebruik te maken van de volgende codes:…. 
 

- Ben je één van onze kinderen?..... Toets 1 
- Als we op de kleinkinderen moeten passen …...Toets 2 
- Als jullie onze auto dringend nodig hebben …..Toets 3 
- Als we de was en strijk moeten doen ……. Toets 4 
- Als we bij jullie in huis moeten oppassen ……..Toets 5 
- Als we de kinderen van school moeten halen …... Toets 6 
- Als er voor zondag een taart gebakken moet worden …..Toets 7 
- Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten ….. Toets 8 
- Als vader een klus moet komen doen ….. Toets 9 
- Bent u een van onze vrienden? …. Toets 10 en spreek uw boodschap 
in na de pieptoon. We bellen u dan terug als we een keer tijd hebben… 
 

Gezien op een afbeelding in museum Siemei in Veghel. 
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Activiteiten vanaf 14 oktober t/m 15 november 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. 14 oktober – in de huiskamer van De Beiaard 
van 13.30 tot 16.00 uur 

Scootmobieltocht Wo. 16 oktober om 13.30 uur. Vertrek vanaf de 
Sporthal a/d Lienderweg 

Fietsen met  
De Trappers- 50 km 

Wo. 23 oktober – vertrek om 10.00 uur  
bij De Beiaard 

Opfrisbijeenkomst 
VVN 

Wo. 23 oktober van 19.30 tot 22.00 uur  
in De Beiaard 

Wandelen met  
De Stappers 

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

Lunchen met  
De Trappers 

Wo. 30 oktober vanaf De Beiaard                       
Bij goed weer vertrek om 10.00 uur per fiets.             
Bij slecht weer vertrek om 11.15 uur per auto. 

Winkelen met korting 
bij De Midas 

Do. 31 oktober 

Liederentafel Ma. 4 november – aanvang 13.30 uur  
in de Spiegelzaal van De Beiaard 

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

Wandelen met De 
Trappers 

Wo. 13 november. Samenkomst om 9.00 uur bij 
De Hema voor een ontbijt, waarna de wandeling 

Lezing over  
Leonardo da Vinci 

Wo. 13 november om 20.00 uur in de bibliotheek 
van Asten 

KBO-
ontmoetingspunt  

Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur                    
in Café van Hoek 

http://www.kbo-astenommel
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Wekelijkse activiteiten in De Beiaard 

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 donderdagmid-
dag 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 

Blijf Actie(f) Ommel 

Elke vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur Koersbal. 
Elke woensdag om 12.00 uur gezamenlijke maaltijd. 
De eerste 4 woensdagen crea onder leiding van Betsie Janssen 

Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur 

Bakactiviteit en kaarten Wo. 16 oktober 

Verschillende spellen en kaarten Wo. 23 oktober 

Geheugenspel  
met speelbord en kaarten 

Wo. 30 oktober 

Meer bewegen voor ouderen  
en kaarten 

Wo. 6 november 

Kerstkaarten maken en kaarten Wo. 13 november 

Koersbal Elke vrijdag  
van 13.30 tot 16.30 uur 

Kopij voor het volgende nummer  
kan worden ingeleverd  
tot maandag 21 oktober 
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Activiteiten Restaurant Hof van Bluyssen (vrije toegang) 

Overige activiteiten   

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

Kaartmiddag Elke maandag en donderdag  
vanaf 14.30 uur 

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

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

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

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

Activiteiten in De Lisse 

Handwerken (Rode Kruis) Maandag van 14.00 tot 16.00 uur 

Wellness Maandag van 14.30 tot 16.00 uur 
(1x per 2 weken) 

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

Sjoelen en Rummicub Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 

Wandelen /mei t/m september 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 
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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 
                                      Ad van Grootel                    tel. 693365. 
                                 Koene Scheepstra    tel. 06-24300377  

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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