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Kerstgedachte 
 

Het is voor mij een beetje raar om halverwege oktober al met Kerstmis 
bezig te zijn. In de tuincentra zijn ze dat al wel jaren zo gewend. Vaak 
beginnen ze meteen na de zomer al ruimte te maken voor de jaarlijkse 
kerstshow, waar heel veel bezoekers dan ook weer inspiratie op komen 
doen. Maar voor mij persoonlijk is het toch nog een beetje aan de vroege 
kant. Het jaar vliegt toch al zo snel voorbij, dus houd ik me met alle macht 
graag bij de dag zelf. Natuurlijk ontkom je er niet aan om af en toe eens 
vooruit te blikken, je hebt je afspraken en soms ook leuke of minder leuke 
dingen in het verschiet, waarop je je af en toe toch ook moet focussen. 
Omdat er in december geen Luidklok uitkomt en ik iedereen toch een 
zalig, gelukkig en mooi kerstfeest wil wensen, is dit het enige juiste 
moment om dat te doen. Ook al lijkt de herfst nog maar net begonnen en 
maakt de natuur zich nog maar langzaam klaar voor de winter. 
Als straks de kerstboom weer wordt gezet, het kerstdiner wordt 
besproken en de familie en vrienden worden uitgenodigd, sta dan ook 
even stil bij die mensen waarvoor dit allemaal niet geldt. Die mensen die 
huis en haard hebben moeten verlaten vanwege een oorlog, die mensen 
die een dierbare moeten missen of die mensen die gewoon het geld niet 
hebben om wat dan ook te kunnen vieren. Misschien kun je deze mensen 
een beetje warmte geven, al is het alleen maar door een arm om hun 
schouder te slaan of er gewoon even voor ze te zijn. Een klein gebaar 
kan zoveel goed doen. En als we dan ook nog de mensen om ons heen 
accepteren zoals ze zijn, kunnen we samen de wereld een beetje mooier 
kleuren. 
Ik wens u een gelukkig kerstfeest en een gezond en mooi 2020. 
 
Marie-Louise. 

Beste mensen 
 

We beleven dit jaar weer echt herfstweer. Veel nattigheid en zo nu en 
dan een waterig zonnetje. De winter komt eraan, maar de zomer geeft 
zich niet zomaar gewonnen. Met een explosie aan kleuren probeert de 
herfst ons naar buiten te lokken, heerlijk de natuur in. Geniet ervan zo 
lang dat mogelijk is: naar de bossen of gewoon een blokje om. 
Intussen bereiden we ons weer voor op Kerstmis. Na tweeduizend jaar 
vieren we met Kerstmis nog steeds de geboorte van Het Kind Jezus. 
Voor velen is dat een feest van gezelligheid, samen met de familie  
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Behoefte aan licht en warmte 
 

In deze periode van het jaar ervaren we sterk de afname 
van het licht en de warmte, doordat de kracht van de zon 
op het noordelijk halfrond afneemt. Mensen kunnen 
minder uitbundig reageren; ze kruipen in dikke en 
donkere kleding en haasten zich vlugger door het 
verkeer, van buiten gauw naar binnen. Hun hoofd tussen 
de schouders en handen in de zakken, ze lopen dichter 
bij elkaar, arm in arm om het warmer te hebben. Ze 
zoeken de warmte op bij de haard, de centrale verwarming, de kachels.  
Door de duisternis zien mensen minder goed wat zich rondom hen 
afspeelt. Ze kunnen zich vaker onveiliger voelen en zijn dan angstiger en 
onzekerder in hun handelingen. Daardoor haasten ze zich naar plekken 
waar er meer licht is en willen snel naar huis. De mensen komen minder 
naar buiten als het donker en koud is. Om het warm te maken, steken ze 
de verwarming of de haard aan en kaarsen voor de gezelligheid. Het zijn 
tekenen waar men naar verlangt in een donkere periode die herfst en 
winter heet, waarbij de kou en de duisternis het lijken te winnen van de 
warmte en het licht. 
Zomaar een beschrijving wat mensen kunnen voelen. De een zal zich er 
beter in herkennen dan de ander, maar donker en kou zijn woorden die 
eenmaal thuishoren in de komende tijd.  
Dat we meer de warmte en het licht opzoeken, lijkt me voor de hand 
liggen. Niet toevallig keert het licht terug vanaf kerst en wordt het vanaf 
dan minder vroeg donker en minder laat licht. Het licht keert weer terug 
en we vieren de geboorte van het Licht op aarde: Jezus Christus.  
De adventstijd betekent uitzien naar dat Licht. Laten we dat in gebed 
doen, maar ook in naastenliefde! Uitzien naar het Licht betekent ook 
uitzien naar degenen die blijven zitten in kou en donker. Laten we vooral 
zorgen dat we licht en warmte brengen. 
 

Pastoor Pieter Scheepers. 
 

bijeen in saamhorigheid. Helaas is dat voor velen niet weggelegd, terwijl 
ook zij  snakken naar gezelschap. 
Laten we, zeker in de kersttijd, wat meer naar elkaar omkijken. Het zal 
ons goed doen. 
Ik wens u namens alle bestuursleden een zalig kerstfeest. 
 
Maud. 
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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 3 december en dinsdag 7 januari is er weer een Alzheimer 
Café. Het programma hiervan is nog niet bekend. Kijk hiervoor in het 
Peelbelang voorafgaand aan de datum van het Alzheimer Café. 
 

Alzheimer Café Peelland. 

Alzheimer Café sprak over levenseinde 
 

Op 1 oktober was er in de Beiaard weer een bijeenkomst van het Alzhei-
mer café. Een vrijwillig levenseinde bij dementie was dit keer het thema. 
Gast was de heer Han Sparnaay, vrijwilliger bij de Nederlandse Vereni-
ging voor een vrijwillig levenseinde. Hij ging in gesprek met Jacques 
Huijsmans, onze gespreksleider voor deze avond. 
Een onderwerp dat blijkbaar in de belangstelling staat, want er waren 
maar liefst ruim honderd mensen. In  hun folder staat: De NVVE is sinds 
1973 de organisatie van Nederland die steun en advies biedt op het ge-
bied van keuzes rond het levenseinde. Dankzij de steun van bijna 
170.000 leden kan de NVVE  blijven opkomen voor optimale uitvoering 
van de euthanasiewet. Han geeft voorlichting namens de vereniging. Om 
van hun diensten gebruik te kunnen maken, moet je lid zijn. Het lidmaat-
schap kost 17,50.  
Euthanasie is het actief beëindigen van het leven door een ander. Dit ge-
beurt door een arts. Er moet sprake zijn van een ondragelijk, uitzichtloos 
lijden. Dit is anders dan palliatieve sedatie. Hierbij wordt een terminale 
patiënt  tot zijn dood in slaap gehouden met medicijnen om zijn lijden te 
verlichten. Dit is een normale medische handeling, geen vorm van eutha-
nasie. Bij euthanasie is de huisarts een belangrijk persoon. Hij is de be-
handelend arts en voert de euthanasie ook meestal uit. Je kunt de arts bij 
voorbaat vragen te helpen, hij moet toezeggen bereid te zijn. 
Bij dementie is euthanasie extra moeilijk. Tijdig contact opnemen met de 
huisarts is dan heel belangrijk. Als je de diagnose dementie krijgt, moet je 
de arts al vragen te helpen. Bij dementie is de kwalificatie, ondraaglijk 
lijden, heel moeilijk te bepalen. Vraag is dan, is de patiënt nog wilsbe-
kwaam. De dokter moet dat bepalen. Bij dementie is de wilsverklaring 
belangrijk. Als deze is opgesteld moet je de dokter bij regelmaat vragen 
deze te bevestigen. 
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Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de wilsverklaring, dan kan de 
NVVE u helpen. Belangrijk is ook  een gevolmachtigde aan te wijzen die 
voor u kan beslissen als u het niet meer kunt. 
Na  de pauze waren er veel vragen. Veel meningen, dat het toch niet zo 
gemakkelijk is als het lijkt: artsen die aarzelen en zich afvragen wanneer 
het ondraaglijk lijden wordt of is.  Deze demente patiënt lijkt toch nog 
tevreden. Er was  zelfs een advies om bij regelmaat filmpjes op te 
nemen, om te laten zien dat er toch ook andere tijden zijn. Hierover weer 
veel vraagtekens. Kortom een moeilijk onderwerp en dus een zware 
avond. 
 
Piet Schippers, gespreksleider. 

My Fair Lady 
 

Wat was ie mooi, de musical 
My Fair Lady. En dat allemaal gewoon in onze eigen sporthal De 
Schop. Vier voorstellingen waren er maar liefst nodig, om zoveel 
mogelijk mensen de kans te kunnen geven de musical hier in ons eigen 
Asten ook daadwerkelijk te kunnen zien. Een grandioze voorstelling met 
bijna alleen maar amateurs en heel veel vrijwilligers. De recensies 
waren prachtig, de vele commentaren van de toeschouwers waren 
geweldig en de staande ovaties van het publiek hartverwarmend. Wat 
was het onbeschrijfelijk mooi dat ik een van die vele amateurs mocht 
zijn die een steentje aan deze prachtige musical mocht bijdragen. 
Samen met de andere muzikanten van onze muziekvereniging Jong 
Nederland Asten mocht ik, op klarinet, al deze amateurs op het toneel 
muzikaal begeleiden. Een jaar lang hebben we gerepeteerd met z’n 
allen, waarvan vooral de laatste weken zeer intensief, want My Fair 
Lady is een van de moeilijkere musicals om te doen. De week van de 
herfstvakantie hebben we iedere avond tot laat gerepeteerd tot dan 
eindelijk die donderdag de première aanbrak. 
De zaal zal het misschien niet echt hebben gehoord, die zucht van 
verlichting, toen aan het einde van de première de eerste staande 
ovatie spontaan losbrak. Al dat harde werken, werd nu eindelijk 
beloond. Wat waren we blij en trots. En die trots bleef maar groeien, 
want ook voorstelling twee en drie werden beloond met staande ovaties. 
En toen op zondagmiddag, na de laatste voorstelling, het publiek echt 
uit zijn dak ging en we weer werden getrakteerd op een staande ovatie 
barstten we haast uit ons voegen van trots. 
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Onze overledenen 
 

Mevrouw M.A. Driessen-Loverbosch    Asterstraat 6 5721 EG 
Asten 
72 jaar      overleden: 13-10-2019 
 

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

De redactie van De Luidklok verzoekt de familie om bij het overlijden van 
een KBO-lid een bericht te sturen aan het secretariaat van de KBO 
Asten/Ommel p/a Henk van Kessel, Voordeldonk 54, 5721 HM Asten, 
tel. 0493-697364, e-mail: secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
Er is een KBO Asten/Ommel vaandel beschikbaar wat in de kerk of 
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. 

Het was een lange, zware weg ernaar toe, maar het was meer dan de 
moeite waard. Ik ben trots op onze muziekvereniging, trots op de 
spelers, het koor en iedereen die ook maar een steentje heeft 
bijgedragen. Maar vooral ook trots op al die vrijwilligers die dag en nacht 
hebben gewerkt om van de sporthal een prachtige schouwburg te maken 
en die er voor gezorgd hebben dat er een ontzettend mooi decor stond, 
waarin het hele verhaal zich afspeelde.  
Dat dat allemaal kan in ons Asten en dat we voor zo’n haast onhaalbaar 
lijkend project de handen ineenslaan en de schouders eronder zetten, 
dat vind ik geweldig. Dat maakt een dorp pas echt groot. 
 

Marie-Louise. 

Seniorenvereniging-mededelingen 

Voortgang: ‘In gesprek over de laatste levensfase’ 
 

Enige tijd geleden hebben wij u gevraagd of er interesse bestaat voor 
ons voornemen om een themabijeenkomst te organiseren rondom het 
thema: ‘In gesprek over de laatste levensfase.’ Er is door velen van u 
positief gereageerd op ons plan, dus wij gaan graag met een groepje aan 
de slag om deze bijeenkomst te organiseren. 
De bijeenkomst zal in de eerste maanden van 2020 plaatsvinden. Zo 
gauw onze plannen concreet zijn en wij een datum en sprekers gepland 
hebben, hoort u van ons en kunt u zich definitief aanmelden. 
 

Het bestuur. 
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Misintenties voor overleden leden  
van Seniorenvereniging Asten en Ommel 
 

Het is een goed gebruik, dat tweemaal per jaar een Heilige Mis wordt 
opgedragen in de parochiekerk van de H. Maria Presentatie voor de in 
het afgelopen halfjaar overleden leden van onze vereniging. Evenals 
vorige jaar gebeurt dit tijdens de nachtmis op Kerstavond 24 december 
om 21.00 uur. 
 

Frans van Seccelen. 

De klusjesman 
 

Waarschijnlijk weet u het wel, onze vereniging, de seniorenvereniging, 
heeft klusjesmannen. Eigenlijk moet ik zeggen klusjesmensen, want ik 
heb gehoord dat er ook een vrouw in het team zit. Zij doet het naaiwerk 
en dat is handig, al is het maar voor het inzetten van ritsen, want dat 
schijnt een moeilijk karwei te zijn.  
Wij hebben al tweemaal gebruikgemaakt van de klusjesman en omdat 
dit zo positief verlopen is, dacht ik er maar eens een stukje over te 
schrijven. 
Hoe gaat dat nu in zijn werk. Je komt thuis tot de conclusie dat je een 
klein karweitje hebt. Je denkt dat je dat zelf niet kunt en, hoewel jouw 
kinderen geen linkse handen hebben, zie je dat hen ook niet doen. Het 
karwei is te klein om daarvoor een bedrijf te benaderen, dus is de 
klusjesman de oplossing. 
Hoe verloopt dit traject nu. 
Zoals elk goed lopend bedrijf heeft dit klussenbedrijf ook een teamleider. 
Zijn naam is Jan van Oorschot. Je slaat de Luidklok open en helemaal 
achterin staat het telefoonnummer van Jan. Je moet eerst Jan bellen en 
zeggen dat je een klus hebt. Hij vraagt dan wat er precies aan de hand 
is en bepaalt welke klussenman voor dit karwei ingezet moet worden. 
Hij geef vervolgens het telefoonnummer en deze persoon ga je bellen 
en daar maak je een afspraak mee. 
In ons geval was het een timmermansklus en daarom kreeg ik contact 
met Toon van de Ven. Toon is een gepensioneerd vakman. Hij kwam op 
zijn fietsje, bepakt met twee grote tassen waar hij zijn materiaal in had 
zitten. Bij ons moest een beugel geplaatst worden bij de trap. Deze had 
ik al bij de Hubo gehaald en in korte tijd was het karwei keurig geklaard. 
Vakkundig zoals ik  het niet zou kunnen. 
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We hebben Toon bedankt, nog even koffie gedronken en wat  gebuurt.  
En, o ja, we hebben vijf euro betaald, want dat is de afspraak voor elke 
klus. Mooi toch dat we zo elkaar  kunnen helpen. 
Jan en Toon  bedankt. 
 
Piet Schippers. 

Seniorenvereniging-activiteiten 

 Senioren Expo 2020 
 

De Senioren Expo zal worden gehouden van dinsdag 14 tot en met 
zondag 19 januari 2020 in het Evenementencomplex Koningshof te 
Veldhoven. 
De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Op vertoon van uw 
ledenpas krijgt u een korting van vier euro op de entreeprijs van 10 euro. 
Noteer deze data alvast in uw agenda. 
 

Namens het bestuur, 
Guus Zeebregts. 

Ontmoetingspunt 
 

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

Het bestuur. 
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Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 

Spellenmiddag. 
Het was op 14 oktober een onverwacht mooie, zonnige dag. Toch 
kwamen de spelletjesspelers naar de Beiaard. Te voet of op de fiets, 
want deze middag wilden ze toch niet missen. Eén keer per maand 
elkaar ontmoeten bij een spel met spanning en plezier, daar draait het 
om.  
SkipBo en Scrabble waren weer favoriet en de koffie/thee met koekje  
liet zich halverwege de middag goed smaken. 
En u weet het: kom gewoon eens mee doen, u bent welkom. 
Wat?         Spellenmiddag. 
Waar?         In de huiskamer van de Beiaard. 
Wanneer?   Op de maandagen 11 november, 9 december en 13 januari. 
Tijdstip:       Van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur  
        met rond 14.45 uur een koffiepauze. 
 
De Liederentafel. 
De allerlaatste meezingmiddag heeft net plaats gevonden als u deze 
Luidklok leest. Ja, en de volgende in het nieuwe jaar 2020 staat al op  
de rol. 
Als iedereen van onze Seniorenvereniging Asten en Ommel naar de 
Beiaard komt op deze middag, dan kunnen wel elkaar nog even 
“Gelukkig Nieuwjaar” wensen. Maken we er toch meteen een gezellige 
happening van. 
Wat?          Liederentafel met mannenzanggroep Toffel Vier. 
Wanneer?    Maandag 6 januari 2020. 
Waar?          In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Tijdstip:        Aanvang 13.30 tot 15.30 uur met pauze voor koffie of thee. 
 
Mannen van Toffel Vier: hartelijk bedankt voor alle gezellige, leuke 
zangmiddagen in 2019. Graag tot ziens in het nieuwe jaar. 
En voor wie het belangrijk is de daaropvolgende “Liederentafels” alvast 
te noteren op een spiksplinternieuwe kalender, dit zijn de data: 6 januari, 
2 maart, 4 mei, 7 september en 2 november van het jaar 2020. 
 
De Kerstvieringen. 
Het bestuur van Seniorenvereniging Asten en Ommel en de Werkgroep 
Vieringen en Activiteiten nodigen u hierbij van harte uit voor de 
kerstmiddagen op woensdag 18 en donderdag 19 december.  
Het programma ziet er als volgt uit:….(zie volgende bladzijde) 
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Om 13.00 uur gaat de zaal open en kunt u naar binnen. Bij het inleveren 
van uw entreekaartje krijgt u een gratis lotje voor de loterij aan het einde 
van het programma. Een kop koffie of thee wordt u  dan aangeboden. 
Om 13.30 uur begint de viering met een woordje door de voorzitter. 
Het eerste deel van de viering omvat de opening, het uitspreken van de 
Kerstgedachte door Kapelaan van Overbeek, het voorlezen van het 
kerstverhaal, een gebed en het samen zingen van kerstliedjes. 
Hierna volgt een pauze, waarin u even de benen kunt strekken en 
waarin door onze gastvrouwen koffie of thee, krentenbrood en 
worstenbroodjes worden uitgedeeld, gevolgd door een (fris)drankje, een 
borreltje of wijntje. 
Na deze pauze kunt u kijken en luisteren naar een artiest, die bij velen 
onder u een goede bekendheid geniet, namelijk Michiel Malschaert. 
De eerste 45 minuten zal hij op troubadourachtige wijze een concert 
geven, met ook een aantal kerstnummers, daarna volgt in 45 minuten 
een fragment van zijn show, waarbij gezongen wordt en de zaal tot 
feestelijke hoogte wordt gebracht. Wij hopen van ganser harte, dat u zult 
genieten van dit optreden door Michiel Malschaert. 
Tot slot van de middag kunt u mee doen aan de bekende gratis loterij, 
waarbij u met een beetje geluk misschien wel met een leuk prijsje naar 
huis gaat. 
 
Om kaartjes voor deze middag(en) te bemachtigen, verwijs ik u naar 
onderstaande stukje. 
Mogen wij heel veel belangstellenden welkom heten op deze laatste, 
grote activiteit van het jaar 2019? 
Heel graag  tot ziens. 
 
Hoe komt u aan kaartjes voor deze kerstmiddagen? 
Kaartjes voor woensdag 18 (groene) en donderdag 19 december (rode) 
worden op verschillende plaatsten verkocht door leden van de 
werkgroep. 
Wanneer? Op dinsdag 10 december 
Waar?  In de Lisse van 09.30 tot 10.30 uur. 
                       In Amalia-zorg van 10.00 tot 10.30 uur. 
  In de Beiaard van 10.00 tot 11.30 uur. 
Prijs:               € 1,00 per persoon.  
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen.  
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Wandelen met de Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
 
Donderdag 21 november maken we een herfstwandeling in Zuid-
Limburg.  
Het mooie Limburgse heuvelland tussen twee kleine, pittoreske 
riviertjes vormt het decor voor deze, door zijn hoogteverschillen, pittige 
wandeling. Wij  gaan door bossen en velden via de karakteristieke 
draaihekjes, die elk ander verkeer buitensluiten, door de weilanden en 
over rustige landweggetjes. Deze wandeling belooft een 
grensoverschrijdend avontuur te worden via het in Wallonië gelegen 
Teuven en Remersdaal naar  Hombourg en dan langs Terbruggen 
terug naar de schaapskooi Mergelland waar we de auto’s parkeerden. 
We wandelen vanaf de parking gelijk het hellingbos in en gaan daarna 
door het boerenland naar het Onderste en Bovenste Bos. In het 
Bovenste Bos wandelen we aan de bosrand vanwege de mooie 
vergezichten over het Geuldal met her en der verspreid kleine 
gehuchten. We kijken niet alleen over de grens, maar gaan er ook 
overeen. Dan begint een klimtocht door weilanden en over de hellingen 
van de vroegere landgoederen Sinnich en Obsinnich, hier kun je mooie 
doorkijkjes verwachten. De middagpauze houden we in het pittoreske 
plaatsje Hombourg.  
In brasserie Le Grain d’Orge, ofwel de graankorrel, gaan we een pint 
drinken en mogen wij ons brood eten.  
Uitgerust vervolgen we daarna onze wandeling richting Sippenaeken. 
Onderweg komen we langs een bijzonder monument, Fil Electrique, ter 
nagedachtenis aan de hoogspanningsdraad die tijdens de eerste 
wereldoorlog de oversteek van Nederland naar bezet Duits gebied 
moest verhinderen. Wij kunnen nu de grens ongecontroleerd passeren 
en wandelen Nederlands Limburg in. Voortdurend gaat de route nu op 
en neer. Omhoog door de weilanden en via een 
steil bospad omlaag. Goed uitkijken of je rolt 
zomaar de Gulp in. Als we eenmaal beneden 
zijn, volgen we de beek naar Eperheide waar we 
de dag beëindigen met het verwisselen van 
schoenen en het drinken van een pintje in de 
plaatselijke kroeg. 
U bent van harte uitgenodigd om zondag 17 
november  met Immer Weer of donderdag 21 
november onze weg te zoeken door bos en 
beemd. 
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Op 15 en 19 December wandelen we over de mooie routes van het 
Kluispad in Leende. Liefhebbers van stilte, weidse uitzichten, eindeloze 
heidevelden en ongerepte natuur komen langs het Kluispad volop aan 
hun trekken. Wij gaan door een afwisselend en altijd verrassend 
grensgebied naar het oude Belgische klooster Achelse Kluis, waar, naast 
de spirituele, ook de inwendige mens aan zijn trekken komt.  
 

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

Wandelen met De Trappers 
 

Op woensdag 13 november starten we de dag om 9.00 uur met een 
ontbijtje bij de Hema, om daarna een wandeling te maken door Asten. 
Ook op de woensdagen 27 november, 11 december, 8 januari en 22 
januari wordt er gewandeld door De Trappers. Er wordt telkens om 9.30 
uur met de auto vertrokken vanaf De Beiaard. De terugkomst bij De 
Beiaard staat steeds rond 12.30 uur gepland. 
Op woensdag 25 december gaan we niet wandelen want dan is het 
Eerste Kerstdag. 
 

Werkgroep Fietsen. 

Een Trapper vertelt 
 
Houden we het deze woensdag 25 september droog genoeg om de 
mooie tocht naar de Achelse Kluis te maken? De dag begint een beetje 
miezerig, af en toe zijn het echte druppels. Maar ik ga toch naar de 
Beiaard en tot mijn grote verbazing staan er al bijna twintig fietsers te 
wachten. En de groep groeit tot 26 personen. We vertrekken met de 
regenjas aan en fietsen midden door Asten over de Markt en het 
Koningsplein naar Someren. We rijden door plan Noord richting Heeze. 
Net als we de Provincialeweg op rijden, stopt de regen en blijft het 
verder de gehele dag droog.  
Via de Vlaamseweg komen we in Sterksel en stoppen even naast de 
Kerk om een beetje te drinken en alvast een boterham te eten. We 
vervolgen onze weg naar Leende. In Leende draaien we net voor de 
prachtige kerk rechtsaf naar Valkenswaard. Deze drukke weg moeten 
we oversteken om daarna de afrit van de A2 en de oprit naar deze weg 
ook over te steken. Dit lukt allemaal, er wordt goed opgelet en we rijden 
veilig het Leenderbos in.  
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Via het oude fietspad komen we op een gegeven moment bij het nieuw 
pad. Dit is echt een mooi, breed geasfalteerd fietspad midden door het 
Leenderbos richting Strijp. Net voor Strijp draaien we rechtsaf en fietsen 
aan de rand van het bos naar de andere kant van Strijp. Dit gedeelte van 
het Leenderbos is door de meesten van ons nog nooit gefietst. Louis, 
Toon en Wim hebben weer een prachtig paadje gevonden. Her en der 
zien we (tenminste sommigen van ons) wat sporen van de zwijnen. 
Een beetje kriskrassend tussen de slagbomen door vervolgen we onze 
weg naar de Achelse Kluis. Hier is de laatste tijd nogal wat veranderd. Het 
binnenplein is door wat groen en bloembakken opgefleurd. Het winkeltje 
is verplaatst en de tentoonstelling van de Grote Oorlog is er niet meer. 
Binnen in het restaurant is niet echt veel veranderd, maar volgens mij wel 
de inkijk naar de brouwerij.  
De soep, de broodjes en gebak vinden gretig aftrek en we kunnen dit 
rustig op ons gemak nuttigen. Nadat een aantal van ons het winkeltje 
bezocht heeft, stappen we weer op de fiets. Door het buitengebied fietsen 
we naar Valkenswaard. We fietsen weer door het Leenderbos en komen 
uit bij het oude boswachtershuisje aan de Leenderweg. Hier houden we 
een kleine pauze en vervolgen daarna onze tocht richting Leende. We 
komen weer bij de op en afritten naar de A2, maar ook deze keer verloopt 
alles prima. Door de villawijk van Leende fietsen we richting  Heeze. In de 
verte zien we Heeze wel liggen, maar we komen uit bij de weg naar 
Sterksel.  
Bij Kempenhaeghe stoppen we bij het Scureken. We zijn van harte 
welkom en kunnen in dit prachtige restaurant een versnapering nuttigen. 
Daarna vervolgen we onze tocht en rijden rechtstreeks terug naar de 
Beiaard. Een beetje moe van de 60 km fietsen zijn we om 16.00 uur terug 
op onze thuisbasis. Het was  een mooie fietstocht met op het laatst toch 
nog een beetje zon. 
Op woensdag 9 oktober zijn de weergoden ons opnieuw niet goed gezind. 
Om 13.00 uur regent het 
flink en na enig 
telefonisch overleg 
besluiten we om niet naar 
de Beiaard te gaan. Als je 
in de regen moet 
vertrekken is het niet 
lekker fietsen. De 
volgende keer hopen we 
op betere  
weersomstandigheden. 
 
Peter Verweijen. 
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Blij(f) Actief Ommel    
 

Door het programma van omroep Max over 
eenzaamheid kom je er pas achter, dat het voor mensen 
die zich eenzaam voelen een hele moeilijke stap is om 
hier zelf iets aan te doen. Dan denk je, hoe kan het toch, er wordt zoveel 
georganiseerd en er zijn zoveel mogelijkheden om andere mensen te 
ontmoeten. 
Toch blijkt dat zomaar naar een activiteit gaan voor veel mensen juist een 
enorme berg is die bijna niet beklommen kan worden. 
Uit het programma werd duidelijk dat als je het zelf niet redt om uit de 
eenzaamheid te komen, een steuntje in de rug van een ander wonderen 
doet. Het kan ons allemaal overkomen, dat door omstandigheden of 
verlies van je partner je even niet meer weet hoe je verder moet en weer 
een invulling aan je leven moet geven. Wat is dan fijner als er iemand is 
die je eens meeneemt naar een activiteit, het breekt de week en je 
ontmoet andere mensen. 
Dus kijk om je heen en neem die buurman of buurvrouw eens mee. In 
Asten en Ommel hebben we mogelijkheden genoeg en is er volop te 
doen voor wie de weg weet. Mensen die dat niet weten, moeten we een 
helpende hand bieden. 
 Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Tonnie de Boer 
(0493-693721) of loop eens binnen bij Dagactiviteiten Blij(f) Actief in De 
Kluis in Ommel. 
 

Annelies Dittner. 

Najaarsreis seniorenvereniging Asten-Ommel oktober 
 

De organisatie had een aantrekkelijk programma uitgezocht voor onze 
najaarsreis naar Duitsland en Zuid-Limburg op dinsdag 1 oktober. Met 
liefst 52 personen vertrokken we al in de vroege ochtend (de eersten 
stonden al om 7.20 uur klaar) vanuit Ommel, vanaf de Schop en de 
Klepel richting Duitsland.  
Na ongeveer anderhalf uur rijden, arriveerden we bij Schloss Paffendorf 
in Bergheim waar de koffie met grote stukken gebak klaar stond. Na 
twee koppen koffie of thee stond gids Jozef klaar om ons mee te nemen 
naar het RWE informatiecentrum van de Rheinische 
Braunkohlenindustrie voor een rondleiding met de nodige toelichtingen. 
Niet iedereen zal alle cijfers die werden genoemd, hebben onthouden. 
Daarom hier even wat grote getallen herhaald. (Stand van 2017.) Het 
totale veld bruinkool wat RWE bij Hambach in bezit heeft, is 85 vierkante 
kilometer groot en bevat 1350 miljoen ton kolen. Dit mogen zij nog tot 
uiterlijk 2038 exploiteren. Op dit moment is hiervan 4380 ha in bedrijf.  
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Hiervoor hebben ze een gebied van 5940 ha tot een diepte van 450 
meter “drooggelegd”. Om de ca. 150 meter staan pompen die het 
grondwater op een laag peil houden. Het afgraven gebeurt met machines 
die 96 meter hoog zijn en 220 meter lang. Daarmee zijn dit de grootste 
zelfrijdende machines ter wereld. Met 10 meter per minuut zijn ze 
allesbehalve snel. Ze houden zich veel meer bezig met het graven: elke 
dag 240.000 ton steenkool of deklaag verplaatsen. De open mijn in 
Hambach produceert ca. 40 miljoen ton bruinkool per jaar. Elke machine 
wordt door vijf man bediend. Voor het transport heeft Hambach 115 km 
transportband beschikbaar. En 22 km spoorlijn voor transport naar de 
eigen krachtcentrales. Inmiddels is reeds een gebied van 1560 ha terug 
gebracht in de cultuur als landbouwgrond of bosgebied. 
Complete dorpen worden opgeofferd aan de bruinkoolwinning. Daarvoor 
in de plaatst worden geheel nieuwe dorpen gebouwd enkele kilometers 
verderop.  Zelfs snelwegen (A61 en A4) zijn over tientallen kilometers 
omgeleid. Toch is niet iedereen blij met deze bruinkoolwinning. Bijna 
permanent zijn (milieu)activisten in de weer om bezwaren te laten horen. 
Zij hebben zich verschanst in boomhutten in de bossen of ketenen zich 
zelfs vast op de spoorlijn.   
Na de rondleiding en uitleg in het informatiecentrum kregen we een 
rondrit van anderhalf uur met de bus door het gebied, waarbij de gids 
ons opnieuw van de nodige informatie voorzag. Bij het uitkijkpunt kregen 
we een indrukwekkend beeld te zien van de weidsheid van deze 
afgraving. Onderweg wees gids Jozef ons op de opnieuw in cultuur 
gebrachte gebieden waar de flora en fauna (na 20 jaar) blijkbaar weer 
geheel hersteld is.  
 

Nadat we de gids weer thuis hadden afgeleverd, reden we vervolgens 
naar Herpen waar een lunchbuffet voor ons stond opgesteld. Maar door 
omstandigheden zag de restauranteigenaar zich genoodzaakt ons onder 
te brengen in een partytent. Daardoor zaten we erg krap en was het voor 
velen niet mogelijk om zelf zijn of haar bord te vullen aan de buffettafel. 
Door het personeel werden, met hulp van onze reisleider Henk, EHBO-er 
Tonnie en chauffeur Edith, de borden, broodjes en beleg uitgedeeld, 
zodat iedereen zijn eerste honger kon stillen. Daarna konden de 
liefhebbers alsnog hun bord vullen met eiersalade, worstjes, brood, 
beleg, fruit, enz. Uiteindelijk had iedereen toch voldoende en lekker 
gegeten en konden we weer naar de bus voor het middaggedeelte van 
de reis. Naar Schinnen in Zuid-Limburg. 
 

Daar bezochten we de Alfa bierbrouwerij. Hier kregen we een rondleiding 
door de fabriek en een korte film over het 120 jaar oude bedrijf. Daarna 
wisten wij alles over de familie Meens, het ontstaan van de naam Alfa, 
het bronhuis, de filtratiekuip, de lagerruimte en de reincultuurtank. Maar  
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ook over gerst, mout, vrouwelijke hop, wort, gisten, rijpingsproces, 
bemonsteren, proeven, bottelen en over 160.000 liter bier per jaar. 
Daarna mocht er geproefd worden: Edelpils, Lentebok, Krachtig Dort, 
Herfstbok of Donkerbruin. Alcoholvrij bier stond niet op de drankenkaart. 
Dat wordt bij Alfa niet gemaakt. ‘Wij zijn geen frisdrankfabrikant,’ werd 
door de gids gezegd. Wel was er andere frisdrank voor diegenen die 
geen alcohol wilden gebruiken. Ook werd nog roggebrood met kaas of 
vlees geserveerd.  En voor de liefhebbers ging het winkeltje nog even 
open voor het aanschaffen van souvenirs of eventueel bier. 
Na enkele biertjes was het helaas weer tijd om verder te gaan, weer de 
bus in voor de tocht naar restaurant Noew Thoear in Thorn. Daar 
verwachtten ze ons al, de tafels stonden gedekt klaar. Als eerste werd 
een drankje geserveerd (eigen rekening) en daarna kwam de soep op 
tafel. Vervolgens het hoofdgerecht. Zeer uitgebreid met alles erop en 
eraan. En blijkbaar erg lekker, want de grote schalen vlees, groente, 
friet en aardappels werden nagenoeg allemaal leeggegeten. En tot slot 
nog een lekker ijsje. 
Nog ongeveer een half uurtje rijden en iedereen was weer terug op het 
vertrekpunt. We konden terugkijken op een zeer geslaagde dag. Dankzij 
een goede organisatie door Henk, dankzij een zeer goede chauffeur 
Edith en dankzij de medewerking van de EHBO bij het serveren van de 
lunch in de partytent en hulp bij het in- en uitstappen van de bus. 
Voor een volgende reis heeft Louis Michiels zich aangemeld om samen 
met Henk van Kessel de organisatie op zich te nemen. Om de 
werkgroep compleet te maken ziet Henk graag nog minimaal één 
aanmelding meer hiervoor. Je kunt mailen naar het secretariaat. 
 
Bertus Berkers. 

IVN-wandelingen voor senioren 
 

Woensdag 13 november wandelen in De Banen in Nederweert. Vertrek 
bij De Stulp om 13.00 uur. Terugkomst om ca. 16.30 uur. 
Dinsdag 26 november wandelen bij het Schuitwater in Melderslo. 
Vertrek  om 9.00 uur bij De Stulp. Terugkomst om ca. 12.30 uur. 
Woensdag 11 december wandelen in De Berken in Ommel. Vertrek om 
13.00 uur bij De Stulp. Terugkomst om ca. 16.30 uur. 
 
Informatie bij Rinus Manders, tel. 06-49986693. 
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Activiteiten Hof van Bluyssen      
 

In het Hof van Bluyssen aan de Wilhelminastraat vinden diverse activitei-
ten 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: Mariska Slegers, coördinator Welzijn  
Hof van Bluyssen.E-mail Mariska Slegers: m.slegers@amaliazorg.nl   
tel: 0493-328444. 

Kerstmarkt Amaliazorg 
 

Amaliazorg Hof van Bluyssen organiseert op donderdag 12 december 
van 17.00 - 20.00 uur een oergezellige kerstmarkt. 
Wat kunt u verwachten? 
 

Gezellige kerstmarkt met diverse kramen met voor elk wat wils. Van 
keramiek tot kaarten en natuurlijk kerstartikelen en kerststukjes. 
Kinderkraam met grabbelton. 
Lekkernijen om te eten en te drinken, zoals wafels en glühwein. 
Loterij met allerlei mooie prijzen, gesponsord door lokale ondernemers. 
 

Koopt u iets? Dan stellen wij dat op prijs, want de opbrengst willen we 
gebruiken voor leuke extra’s om het welzijn van de bewoners te 
vergroten. U komt toch ook? De toegang is gratis en u bent van harte 
welkom bij Amaliazorg Hof van Bluyssen, Wilhelminastraat 29, Asten. 
Voor meer informatie: www.amaliazorg.nl 
 

Team Hof van Bluyssen. 

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. 
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Wandel Fit 
 

Voor onze leden: Ja, het is alweer drie jaar geleden, dat het wandel fit 
plan in Asten door huisarts Snoeyen en de fysiopraktijken in Asten werd 
opgericht. Inmiddels is er een vast wandelgroepje ontstaan en 
afwisselend komen er nieuwe mensen, zowel mannen als vrouwen, bij. 
Men hoeft zich niet aan of af te melden, is het weer goed, gaan ze 
wandelen. We lopen een uur door Asten en na afloop bij De Beiaard 
koffie of theedrinken; zelf betalen. Dit is ook vrijblijvend. Als De Beiaard 
gesloten is, drinken we ergens in Asten koffie, bijvoorbeeld bij het 
museum, Jan van Hoek, Amalia, enz, 
Ja beste leden, ik breng dit nog eens onder de aandacht, omdat ik ook 
bij het opstarten van dit wandel fit plan aanwezig was. Ik moet er wel bij 
zeggen dat ik het heerlijk vind, om dit nog te kunnen doen, want niet  
iedereen kan dit. Ik ervaar dit als goed voor mijn lijf en leden. En het is 
fijn om met de lopers contact te hebben. Als ik kan, ben ik er elke 
maandag. We vertrekken steeds om 13.00 uur bij De Beiaard. 
Ik wacht op u. 
 

Mies van Vijfeijken. 
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Activiteiten van11 november t/m 13 januari 2020 

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

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

Wandelen met De Trap-
pers 

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

Dankjewel middag voor 
de vrijwilligers 

Wo. 20 november om 12.30 uur  
in de grote zaal van De Beiaard 

Wandelen met  
De Stappers 

Do. 21 november – verzamelen om 8.00 uur 
bij De Beiaard 

Wandelen met  
De Trappers 

Wo. 27 november – vertrek om 9.30 uur                    
bij De Beiaard 

Spellenmiddag Ma. 9 december – in de huiskamer  
van De Beiaard van 13.30 tot 16.00 uur 

Wandelen met De Trap-
pers 

Wo. 11 dec. Vertrek om 9.30 uur  
bij De Beiaard 

Verkoop kaartjes  
Kerstvieringen 

Di. 10 december                                                
In De Lisse van 9.30 tot 10.30 uur                                        
In Amaliazorg van 10.00 tot 10.30 uur                           
In De Beiaard van 10.00 tot 11.30 uur 

Kerstvieringen Wo. 18 en do. 19 december om 13.30 uur  
in De Beiaard -0 zaal open om 13.300 uur 

Wandelen met De Stap-
pers 

Do. 19 december – verzamelen om 8.00 uur 
bij De Beiaard 

Liederentafel Ma. 6 januari – aanvang 13.30 uur  
in De Spiegelzaal van De Beiaard 

Spellenmiddag Ma. 13 januari – in de huiskamer  
van De Beiaard van 13.30 tot 16.00 uur 

KBO-ontmoetingspunt  Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 
in Café van Hoek 
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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  
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.  
Niet op woensdag 25 december 
en 1 januari. 

Rikconcours Elke vrijdag. Aanvang 13.30 uur. 
Inschrijven vanaf 13.15 uur 

Activiteiten Restaurant Hof van Bluyssen (vrije toegang) 

Kerstmarkt Do. 12 december van 17.00 tot 
20.00 uur 

Overige activiteiten   

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

Kaartmiddag Elke maandag en donderdag  
vanaf 14.30 uur 

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

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

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

Elke dag vanaf 9.30 uur 
Meer informatie bij de receptie  
of het restaurant 
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Activiteiten in De Lisse 

Handwerken (Rode Kruis) Maandag van 14.00 tot 16.00 uur 

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

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

Sjoelen en Rummicub Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 

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

Kaarten Dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur 

Gym (De Lisse) Woensdag van 10.30 tot 11.15 uur 

Geheugentraining Vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 uur 

Crea Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur 

Kienen AGV Donderdag van 14.15 tot 16.30 uur 
(1x per 2 weken) 

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

Gym (De Lisse) Vrijdag van 10.30 tot 11.15 uur 

Geheugentraining Vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur 

Koersballen Vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur 

Optredens “Muziekpaleis” 1x per maand 
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Blijf Actie(f) Ommel 

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

Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur 

Weer bewegen voor ouderen en 
kaarten 

Wo. 13 november 

Allerlei quizvragen en kaarten Wo. 20 november 

Meer bewegen voor ouderen en 
kaarten 

Wo. 27 november 

Sinterklaasactiviteit en kaarten Wo. 4 december 

Wellness middag en kaarten Wo. 11 december 

Jubileumuitje voor alle gasten Wo. 18 december 

Gesloten Wo. 25 december 

Koersbal Elke vrijdag van 13.30 tot 16.30 
uur 

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

ook eens  
op www.kbo-astenommel  

In verband met de kerstvakantie is de Beiaard  
gesloten  

van maandag 23 december tot maandag 6 januari. 

http://www.kbo-astenommel
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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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