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Nieuwe initiatieven 
 

De eerste maand van 2020 is alweer voorbij en langzaam stomen we op 
richting lente. We beginnen uit te kijken naar de eerste blaadjes aan de 
bomen en langzaam maar zeker beginnen hier en daar vakantieplannen 
vorm te krijgen.  
Voordat het zover is, hoeven we ons in ieder geval niet te vervelen,  
want in onze Luidklok vinden we weer allerlei activiteiten waaraan we 
zowel binnen als buiten mee kunnen doen. Daartussen onder meer twee 
prachtige, nieuwe initiatieven, eentje vanuit de nieuwe werkgroep 
Cultuurt(r)ips en eentje vanuit de werkgroep Vieringen en Activiteiten om 
zo af en toe eens op excursie te gaan. Nieuwsgierig geworden?  
Lees dan snel verder in deze goedgevulde Luidklok. 
Veel leesplezier. 
 

Marie-Louise. 

Beste mensen 
 

Bij het lezen van de laatste Luidklok waren er twee artikelen die mij 
opvielen. Het eerste is de noodkreet van de redactie die naarstig op zoek 
is naar een opvolger van Lies  Berkers. Het zal toch niet zo zijn dat er 
tussen al onze 1500 leden niemand is die het werk van Lies kan 
overnemen? Het zou toch ontzettend jammer zijn als onze Luidklok aan 
kwaliteit zou inboeten. Natuurlijk worden er voorwaarden aan verbonden, 
maar wees  er zeker van dat de redactie u in alles zal helpen. U hoeft het 
echt niet alleen te doen. Kom meldt u aan! Wie weet vindt u het heel leuk 
werk. 
Het tweede artikel gaat over iets heel anders, namelijk de nieuwe 
website van onze vereniging. Heeft u die al 
eens bekeken? Moet u doen, want dat is 
alleszins de moeite waard.  
 

Maud. 
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Alzheimer Café 
 

Het Alzheimer Café Peelland heeft elke maand  een nieuw thema. We 
blikken alvast vooruit op dinsdag 3 maart, dan krijgt u tips over als thuis 
wonen niet meer gaat. We hopen velen van u weer te ontmoeten op deze 
bijeenkomst. 
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. 
 

Alzheimer Café Peelland.  

Verpleegkundig specialist geriatrie  
over persoonlijke verzorging bij dementie 
 
Het Alzheimer Café Peelland stond op dinsdag 7 januari in het teken van  
persoonlijke verzorging bij dementie. Verpleegkundig specialist geriatrie 
Rian van Lier-Gerritsen was te gast om ons hierover te informeren. Het 
eerste halfuur was Rian in gesprek met Jac Huijsmans, de 
gespreksleider van de dag. De muziek werd verzorgd door Chris de 
Haas.  
Rian is specialist in ouderenzorg en heeft een brede ervaring in de 
praktijk opgedaan. Bij persoonlijke verzorging moet je denken aan 
wassen, douchen, aan- en uitkleden, tanden poetsen, medicijn gebruik 
en dergelijke. Iemand met een beginnende dementie kan de persoonlijke 
verzorging vaak nog helemaal zelf verrichten. Later in het ziekteproces is 
de ondersteuning van familieleden en verzorgenden steeds vaker nodig, 
omdat de persoonlijke verzorging steeds meer moeite gaat kosten, zoals 
vergeten te douchen, er gebeuren ongelukjes bij de toiletgang, minder 
vaak kleding verschonen, onverzorgd, niet scheren, vlekken in kleding 
etc.  
Hoe kun je hier het beste mee omgaan? Rian legt uit, geeft praktische 
tips en stelt voor om er een soort ritueel van te maken. Niet zeggen, je 
moet nu douchen, maar zullen we de spullen klaarleggen om straks te 
douchen. Kies de weg van de geleidelijkheid, als het ware met de 
handen op de rug, dan zal er minder weerstand zijn. En er is vaak 
weerstand, opstand, onder het mom van dat heb ik al gedaan. 
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Het is frustrerend als je niet meer zelf kunt beslissen. Probeer geduld te 
hebben, kijk of er iemand is die je kan helpen. Als het niet meer gaat, 
zoek dan professionele hulp. Bij verzorging komt vaak ook een zekere 
schaamte kijken, voor beiden, je bent niet gewend je partner te wassen. 
De onderlinge rollen veranderen, de relatie is niet meer gelijkwaardig. 
Probeer met respect om te gaan, geen kindergedrag, geen politieagent 
spelen. Probeer je bewust te zijn van je eigen houding. Let op 
lichaamstaal. Tot slot gaf Rian wat sites ter informatie: 
• CZ zoeken op mantelzorgcursussen. 
• Livis.nl onlinecursus, persoonlijke verzorging. 
• www.zorgvoorbeter.nl dementiescholing en cursussen. 
 

Piet Schippers. 

Peelpijn, een nieuw boek van eigen bodem 
 

Onze Astense schrijver Stephan van Erp biedt ons na Retour Baxley en 
De Belofte zijn derde boek aan: Peelpijn.  
Wij herinneren ons de Peel liever van zijn zonnige kant, maar door de 
eeuwen heen is er heel wat ellende geleden, honger, miskenning en later 
kwam daar de oorlog nog bij. Stephan heeft er een zwartboek van 
gemaakt, symbolische verpakt in een zwarte kaft.  
Wie in de Peel wil wonen, moet pijn lijden, lijkt hij te willen zeggen. Maar 
de mensen hebber er natuurlijk niet voor gekozen. Je groeit kansarm op 
en komt terecht in een turfstekers gezin. Zo vergaat het Hannes in de 
jaren tussen 1912 en 1944. Hannes heeft natuurlijk nooit bestaan, want 
hij heeft letterlijk alles meegemaakt wat een arm gezin kan overkomen. 
Stephan heeft dat, met veel oog voor de realiteit, omschreven en 
aangevuld met enige fantasie. Met een goed gevoel ook voor de 
machteloosheid van de gewone man die toch af en toe heel bijzonder 
kon zijn. Ingevoegd is ook het bekende drama van de moord op de 
burgemeesters, nu eens beleefd 
vanuit een gezin uit een van de 
dorpen. Persoonlijk vind ik het een 
boek dat mooi past in de 
herdenkingsstroom van deze tijd. Ik 
heb het met belangstelling gelezen. 
 

Gerard ten Thije. 
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Weer een hoofdstuk afgesloten 
 

De laatste pagina is inmiddels omgeslagen en het jaar 2019 ligt letterlijk 
achter ons. Het was over het algemeen genomen een prachtig hoofdstuk 
met soms enkele angstige en spannende momenten, maar, zoals in heel 
veel boeken, liepen de meeste dingen toch weer goed af. 
Natuurlijk waren er verdrietige momenten en verdwenen er weer enkele 
mensen uit mijn levensverhaal. Helaas hoort dat bij het leven, daar doe 
je helemaal niets aan. Maar die mensen gaven mijn verhaal kleur, ieder 
op zijn of haar eigen manier. Van felrood tot grauwgrijs en van 
lichtgevend geel tot helderblauw. Ik had er niets van willen missen. 
En dan zijn er nog de vele meningen van evenzoveel mensen die in mijn 
verhaal voorbijkwamen. Mooie meningen, kritische opmerkingen, 
opbouwende kritiek en zo heel af en toe een kwaadaardige opmerking. 
Het hoort er allemaal bij en zal ook in 2020 mijn levensverhaal kleur 
geven. Ik sta dan ook te trappelen om aan het hoofdstuk 2020 te 
beginnen. 
De blanco pagina's liggen voor me, maar het zal niet lang duren voordat 
ze een voor een weer worden beschreven. In feite beginnen de eerste 
zinnen zich alweer te vormen. Zeker nu er in het leven van mij en mijn 
lief het een en ander is veranderd. Onder de naam pensioen gaan we 
wat meer tijd krijgen voor elkaar, maar ook voor ieder van onze hobby's. 
Zo hoop ik zelf weer alle rust te vinden om eindelijk verder aan dat 
verhaal te gaan schrijven, dat zich inmiddels in mijn hoofd gevormd heeft 
en er nu dan toch echt dolgraag uit wil. 
Ik wens iedereen weer een prachtig nieuw hoofdstuk met heel veel 
mooie pagina's. 
  
Marie-Louise. 
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Seniorenvereniging-mededelingen 

Lid-werft-lid-campagne 2020 
 

Gedurende de periode september 2018 t/m december 2019 hebben we 
een lid-werft-lid-campagne gehouden. Deze actie is zeer succesvol 
geweest en heeft bijna vijftig nieuwe leden opgeleverd. Wij willen 
iedereen die hieraan heeft meegewerkt graag hartelijk danken. 
Vanwege dit succes gaan we deze actie ook in 2020 houden. Het aantal 
leden van onze vereniging loopt sinds 2016 terug en we willen dit een 
halt toeroepen. Wij willen ervoor zorgen dat we een gezonde vereniging 
zijn én blijven die de belangen van zijn leden goed kan behartigen. 
Daarom vragen we weer om uw hulp. Wij verzoeken u om aan familie, 
vrienden of kennissen te vragen of ze lid willen worden van onze 
Seniorenvereniging Asten en Ommel. 
 

De voordelen van het lidmaatschap: 
Belangenbehartiging op lokaal en landelijk niveau, 
waaronder cliëntondersteuning, belastinghulp en 
de klussendienst. 
Activiteiten op het gebied van ontspanning, sport, 
cultuur, zingeving, educatie en sociaal contact. 
Direct financieel voordeel via kortingen bij lokale en landelijke bedrijven, 
zoals voordeel op energie en collectiviteitskorting op ‘n zorgverzekering. 
Informatievoorziening via o.a. het tijdschrift ONS, het lokale 
informatieblad de Luidklok en enkele websites. 
De mogelijkheid om zinvol vrijwilligerswerk te doen. 
 

Meer details over de voordelen zijn te vinden op onze website: 
www.kboastenommel.nl/lidmaatschap/  
 

Brengt u als lid een nieuw lid aan in de periode van 1 januari t/m 31 
december 2020, dan ontvangt u een Primera Keuze Cadeaukaart van    
€ 10,- Degene die de meeste leden aanbrengt, ontvangt in het begin van 
2021 een Primera Keuze Cadeaukaart van € 50,- Nieuwe leden krijgen 
als extra een mooie KBO-Brabant shopper. U kunt de aanmelding voor 
een nieuw lid doen bij onze ledenadministrateur Rina Slaats, tel.: 06-
25350565 of mail naar: rinaslaats@gmail.com. Bij de aanmelding moet 
minimaal de naam, het adres en een telefoonnummer van de betreffende 
persoon worden doorgegeven. Rina zal dan zelf contact opnemen met 
het nieuwe lid om de resterende informatie te verzamelen en nadere 
uitleg over het lidmaatschap te geven. 
 

Het bestuur van Seniorenvereniging Asten en Ommel. 
www.kbo-astenommel.nl. 
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Algemene Ledenvergadering 
 

Op woensdag 25 maart vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
plaats. Aanvang 14.00 uur. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging met 
de agenda.  
Noteer deze datum alvast in uw agenda. De jaarvergadering is bij uitstek 
de gelegenheid om mee te praten over het te voeren beleid. Wij hopen 
dat we velen van u op deze middag kunnen begroeten. 
 
Het bestuur. 

Lezing door mr. De Crom - strafrechtadvocate 
 
Ook in 2020 gaan wij verder met de lezingencyclus die wij organiseren in 
samenwerking met Bibliotheek Helmond Peel. 
Op woensdag 19 februari om 20.00 uur zal mr. Sjanneke De Crom, 
strafrechtadvocate, een lezing geven getiteld: “Hoe kun je iemand 
verdedigen, terwijl je weet dat diegene “het gedaan heeft”?’ 
Op bijna iedere verjaardag krijgt Sjanneke dezelfde vraag: ‘Hoe kun jij 
nou iemand verdedigen, terwijl je weet dat diegene het gedaan heeft?’ 
Op deze vraag en op vele andere vragen geeft mr. De Crom antwoord 
tijdens deze bijeenkomst. Waarom heeft zij gekozen voor de 
strafrechtadvocatuur? Welke zaken spreken haar het meest aan? 
Weigert zij bepaalde zaken? Hoe komen cliënten bij Sjanneke terecht? 
Wie financiert deze zaken? Welke impact heeft de dood van Derk 
Wiersum op haar gemaakt? Is zij wel eens bang geweest? 
Sjanneke (30 jaar) is geboren en getogen op een paardenboerderij in 
Weert, als jongste in een gezin van vier. Met twee oudere broers en één 
oudere zus leerde Sjanneke vechten voor haar plekje binnen het gezin, 
iets wat haar later goed van pas zou komen, zo bleek. Toen zij 17 jaar 
was verhuisde ze naar Maastricht om aan de Universiteit te beginnen 
aan haar studie Rechtsgeleerdheid, waarbij ze besloot al haar pijlen te 
richten op haar grote droom: strafrechtadvocaat worden. Tijdens haar 
studie kon zij als juridisch medewerker aan de slag bij Weening 
Strafrechtadvocaten in Maastricht en na anderhalf jaar hard werken, 
bereikte zij daar haar doel: in februari 2015 werd zij beëdigd als 
strafrechtadvocaat. 
Onder de vleugels van patroon Serge Weening won zij o.a. in 2016 de 
pleitwedstrijd van Limburg en werd zij in 2017 verkozen tot Aanstormend 
strafrecht talent van de provincie Limburg door De Beste advocaat van 
Nederland. 
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Sinds 2015 behandelt zij alle soorten strafzaken en verdedigt zij een 
gevarieerde groep cliënten. Ze verdedigt verdachten die beschuldigd 
worden van diefstal, mishandeling en moord. Sjanneke komt op voor de 
underdog in de samenleving en vecht dag in dag uit voor de rechten van 
haar cliënten. In haar vak is geen dag hetzelfde, maakt zij lange dagen 
en komt zij in aanraking met grote en minder grote criminelen. ‘Mijn vak 
kent blijdschap en verdriet, liefde en haat en draait om leven en dood.’ 
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,- en betalen € 5,- 
 
Datum:  woensdag 19 februari 2020 
Tijd:  20.00u - 22.00u 
Waar:  Bibliotheek Asten 
Toegangsprijs:€ 6,- per persoon 
Aanmelding:  Via de site van bibliotheek  
  Helmond-Peel:   
  www.bibliotheekhelmondpeel.nl.  
  Klik op de kop activiteiten en dan op 
  de knop: lezingen. 
U kunt zich ook opgeven bij de balie van de 
bibliotheek - iedere werkdag tussen 14.00u - 
17.30u 
 

Het bestuur. 

Belastingaangifte 2019 
 

In maart starten we weer met de aangiften inkomstenbelasting 2019 en 
het aanvragen of wijzigen van de zorg- en huurtoeslagen 2019 en 2020. 
We doen dit op de vier vrijdagen van de maand maart. 
U kunt van maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 671234 
een afspraak maken. Is het niet mogelijk om een afspraak te maken in 
maart, dan kunt u bij de belastingdienst uitstel vragen via de 
belastingtelefoon 0800-0543. Houd uw BSN/sofinummer bij de hand. 
Dit jaar werken we opnieuw met hetzelfde systeem van aangifte doen 
als vorig jaar, waarbij een machtigingscode van de belastingdienst nodig 
is. U dient deze code mee te brengen. De belastingdienst stuurt een 
machtingscode aan iedereen waarvoor wij vorig jaar de aangifte hebben 
ingevuld. Die code kunt u in februari ontvangen. De codes worden niet in 
een blauwe maar in een witte envelop verstuurd. Hebt u die code niet 
ontvangen of bent u die kwijt, dan kunt u via het telefoonnummer  
(088-123 6 555) een nieuwe code aanvragen. . 
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Onze overledenen 
 
Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Arie Gerrits  Wilhelminastraat 29 
90 jaar   Overleden: 13 december 2019 
Jan van Deursen 1e St. Jozefstraat 101 
86 jaar   Overleden: 16 december 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 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/
crematorium geplaats kan worden voor de uitvaart. De familie kan dit 
aanvragen via het bovenstaande bericht met vermelding van tijd en 
locatie van de uitvaart. 

Houd uw BSN/sofinummer bij de hand. Voor echtparen moeten er twee 
codes zijn. Daarnaast dient u mee te brengen de aangiftebrief, de 
jaaropgaven AOW, pensioen, etc., gemaakte zorgkosten (ook reiskosten 
naar het ziekenhuis), opgaven van de bank betreffende spaargeld en 
vermogen en bij een eigen huis de WOZ-beschikking en de gegevens 
van de hoogte van de hypotheek en de betaalde rente. Bij huurtoeslag 
dienen ook de gegevens van de huurwoning te worden meegebracht. 
Het is ook voor degenen die geen aangifteformulier hebben ontvangen 
interessant om een aangifte te doen. Als er veel zorgkosten (arts, 
tandarts, ziekenhuis, medicijnen, etc.) zijn gemaakt, kan het zijn dat u 
belasting terugkrijgt. Maar ook het berekenen van het juiste belastbare 
inkomen is belangrijk, omdat dit inkomen ook bepalend is voor de huur- 
en de zorgtoeslag. 
Ook dit jaar rekenen wij voor KBO-leden € 5,- per persoon. Mocht er 
sprake zijn van een F-aangiftebiljet wilt u dit dan bij het maken van een 
afspraak vermelden, want daarvoor is extra tijd nodig. (Dit biljet wordt 
gestuurd bij overlijden van de partner of een familielid.) 
 

Frits van der Velden, belastinginvuller KBO 
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We gaan van start: Cultuurt(r)ips 
 

Het heeft wel even geduurd, maar we gaan beginnen. Weet u het nog? 
De oproep maanden geleden in deze Luidklok? Wie wil in een 
werkgroepje gaan zitten die activiteiten gaat organiseren op 
cultuurgebied? 
Op 15 januari 2020 kwam de werkgroep voor het eerst bijeen. Een 
vergadering met een agenda: 
• De naam van de werkgroep. 
• De eerste activiteit. 
• De organisatie. 
 

De naam Cultuurt(r)ips dekt de lading. De werkgroep is er voor de 
uitstapjes en ideeën. Overigens, voorstellen zijn van harte welkom.            
De eerste activiteit staat gepland op woensdag 18 maart. Hoewel we 
barsten van de ideeën gaan we heel rustig beginnen.                                   
Eens inventariseren hoe de belangstelling is. Een activiteit die niet te 
lang duurt. 
Na wereldsteden als Tokyo, Montreal, Rome, Teheran, Sydney en 
Mexico City zal de World Press Photo Exhibition 2019 ook te zien zijn in 
Helmond. Van 6 t/m 29 maart 2020 kunnen we de winnaars van de 2019 
World Press Photo Contest bewonderen in De Cacaofabriek. Voor meer 
informatie over World Press Photo zie www.worldpressphoto.org. In 2019 
was de tentoonstelling gratis te bezichtigen. 
 

De organisatie: 
De werkgroep heeft geen idee of er tien dan wel twintig belangstellenden 
zijn. Daarom geldt een aanmelding per email.  
We gaan per auto naar Helmond. Wilt u in de mail ook aangeven of u 
met uw auto deelnemers wilt meenemen. De vergoeding bedraagt  €1,50 
per passagier. Te betalen aan de chauffeur. We verzamelen om 13.30 
uur op de parkeerplaats in de Ceresstraat aan de zijkant van de Beiaard. 
Rond 14.00 uur zijn we dan In de Cacaofabriek. De tentoonstelling 
kunnen we rustig in een uurtje bezichtigen. Nadien kunnen we, voor 
eigen rekening, nog een kopje koffie drinken.  Deelnemers die nog nooit 
in de Cacaofabriek zijn geweest kunnen vrij door het gebouw wandelen. 
Een eerste activiteit, dicht bij huis en die niet al te lang duurt. 
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Samenvattend: 
• World Press Photo Contest. 
• De Cacaofabriek te Helmond. 
• Woensdag 18 maart 2020. 
• Vertrek: De Beiaard. 
• Tijd 13.30 uur. 
• Aanmelden per mail: marietloomans@outlook.com,  
         (Aanmelden kan t/m 15 maart.) 
 
Tot slot: de datum voor ons tweede uitstapje staat ook al gepland, 
namelijk woensdag 20 mei. Zelfs, waar we naar toe gaan is al bekend. 
Maar, daarover later meer. Dus noteren in je agenda: de woensdagen                  
18 maart en 20 mei. 
 
Werkgroep Cultuurt(r)ips. 
Cora Gemen, Maria v.d .Burg, Mariet Loomans, Marijke van Rens, 
Jan v.d.Oever. 

Seniorenvereniging-activiteiten 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 
Spellenmiddag. 
 
Op maandag 13 januari waren maar liefst 15 spellenliefhebbers present. 
De nieuwjaarswensen vlogen nogmaals over en weer, maar al gauw con-
centreerde ieder zich op het spel, dat gespeeld moest worden. En wat 
een fijne sfeer hing er. De slappe lach, de rake opmerkingen, de hoorba-
re spanning bij sommigen als het spel naar een climax ging, een lekkere 
traktatie van een jarige.  
Heeft u ook best zin in een potje Scrabble, Triominos, Letra Mix, Rummi-
kub, Mijn woord tegen het jouwe, een kaartspel of Mens erger je niet? 
Wat let u dan eigenlijk? Kom gewoon eens meedoen. Het is een aange-
name middag om er heel even uit te zijn en anderen te ontmoeten. 
Wat?    Spelletjesmiddag. 
Wanneer? maandag 10 februari. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Hoe laat?  Van 13.30 tot 16.00 uur  
  met tussendoor koffie- of theepauze. 
Graag tot ziens. 
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Liederentafel. 
 

De Liederentafel van maandag 6 januari was er weer eentje om te 
zoenen. Allereerst de uitgelezen gelegenheid om elkaar en iedereen een 
heel voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. Grote verrassing was de 
uitgebreide mannenzanggroep die zich voorin de Spiegelzaal opstelde. 
Goed klinkende mannenstemmen, begeleid door de accordeonist en de 
gitarist van Toffel Vier. 
En er werd door iedereen vrolijk meegezongen met liedjes uit de 
bekende bundel. Liedjes die op een leuke manier aangekondigd werden 
door ons aller Toon Hoefnagels. Ruim 30 aanwezigen genoten van 
muziek, zang en voordrachten van twee aanwezige dames. Chapeau 
dan ook voor hen, die spontaan voor een intermezzo durfden te zorgen. 
En we gaan verder met deze meezing-middagen:  
Wat?  Liederentafel met Toffel Vier. 
Wanneer? Maandag 2 maart a.s. 
Waar?  In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Hoe laat? Vanaf 13.30 tot 15.30 uur  
  met halverwege koffie- of theepauze. 
U bent allemaal van harte welkom. 
 
Excursies. 
 

In  onze werkgroep rees het plannetje, om af en toe eens een excursie te 
organiseren voor leden van onze Seniorenvereniging. We gaan 
voorzichtig aan de slag, want we willen eerst de behoefte peilen bij de 
leden. De eerste excursie kon echter al gepland worden. En daarover 
leest u elders in deze Luidklok. 
 
Data om te noteren in uw agenda of op uw kalender: 
Ook dit jaar verzorgt de Werkgroep Vieringen en Activiteiten namens het 
Bestuur van onze Seniorenvereniging de (ook landelijke) Seniorendag in 
de Beiaard te Asten.  
Een fijne middag voor al onze 80-plusleden uit Asten en Ommel, die dan 
die middag extra in het zonnetje worden gezet. Noteert u alvast? 
Seniorendag op vrijdag 2 oktober 2020. 
Ook de data van de Kerstmiddagen van 2020 zijn inmiddels vastgelegd: 
woensdag en donderdag 16 en 17 december 2020.  
De werkgroep heeft er zin in om van 2020 een prettig jaar voor u te 
maken. Doet u mee? 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen. 
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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. 

Excursie 
 

Bij de  werkgroep Vieringen en Activiteiten 
(V&A) kriebelt het soms om iets  anders, 
iets leuks, iets interessants te organiseren voor de leden van onze 
Seniorenvereniging Asten en Ommel.  
Uiteraard moeten we daarbij (voorlopig tenminste) rekening houden met 
een laagdrempeligheid van de activiteit zoals: niet al te ver weg, 
interessant genoeg om te beleven, niet te langdradig of langdurig, voor 
iedereen uit Asten en Ommel haalbaar qua afstand (te voet of met de 
fiets).  
Eén van onze werkgroepleden, Toon vd Pol, stelde onlangs voor om 
eens te informeren bij het hele papiergebeuren van Jong Nederland in 
Asten. Hij is als hardwerkende vrijwilliger nauw betrokken bij het hele 
proces van papier ophalen en verwerken door die vereniging. En Toon 
heeft het voor elkaar gekregen dat leden van onze Seniorenvereniging 
daar een kijkje mogen nemen. In maart 2020 is alvast één woensdag 
gepland en bij voldoende deelname kan een tweede woensdag 
gereserveerd worden. In één groep mogen maximaal 20 personen zitten. 
De opzet van zo’n excursie is: eerst ontvangst om 14.00 uur die middag 
bij de Beiaard met een kop koffie en het draaien van een filmpje over de 
verwerking van het opgehaalde oud papier. Daarna gaat men te voet of 
per fiets naar de loods van Jong Nederland, waar men ter plekke getuige 
kan zijn van het verwerkingsproces. 
De eerste excursiemiddag is op woensdag 11 maart 2020. Mochten er 
meer belangstellenden zijn, dan plaatsen we hun namen op een 
reservelijst en hebben we woensdag 18 maart nog als extra datum 
paraat. Wat denkt u er zelf van? Heeft u hier belangstelling voor? Meldt u 
zich dan aan: Bel naar Toon van de Pol, tel. 0493-694286 of mail naar 
Toon van de Pol e-mail: a.pol39@upcmail.nl 
In de volgende Luidklok van maart zal deze oproep zo nodig nog een 
keer geplaatst worden. 
 
Namens de werkgroep: Inge Veenhuizen.  
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Wandelen met de Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
 

De Stappers gaan donderdag 13 februari naar Zuid-Limburg voor een 
winterwandeling over het plateau van Schimmert. 
Deze tocht voert ons met een grote lus door het Kelmonderbos en het 
prachtige park van Landgoed Genbroek. Via veld -en bospaden wandelen 
we door de dorpjes Kelmond, Klein Genhout, Groot Genhout en 
Spaubeek. We volgen de Keutelbeek tot in het bos en lopen dan door een 
nat gebied met vele bronnen die de oorsprong zijn van de beek. In zo’n 
mooi gebied bouwde de Heren vroeger hun landhuizen. Onze route gaat 
door het landgoed Genbroek met een park vol vijvers omringd met bossen 
en weilanden. We trekken over de oprijlaan naar het Herenhuis uit de  
17e eeuw door de plaatselijke bevolking als het kasteel aangeduid. 
Opvallend op deze tocht is de St Hubertus molen, een halfgesloten 
standaardmolen uit 1802. Het hele molenhuis kan draaien en op de wind 
gezet worden. De wieken hebben een lengte van 25,25 meter. Wij leren 
door al de molenbezoeken van de laatste tochten zo wel het een ander 
van het Nederlands molenerfgoed kennen. In dit stuk van Zuid-Limburg 
staan vele oude Boerenhoeven, let vooral eens op de Speklagen boerderij 
in Groot Genhout. Het is een typisch Limburgse vierkantshoeve, ook 
carréhoeve genaamd, met rondom hoogstamboomgaarden met appels, 
peren, kersen en pruimen. 
Wij volgen een deel van het Krijtlandpad en komen zo door een paar 
plaatsen met opvallend veel en mooie vakwerkhuizen, ook staan er vele 
wegkruisen en kapellen langs de weg die ieder hun eigen verhaal 
vertellen. 
Om dit alles te zien en te beleven is het aan te raden om met de Stappers 
mee op pad te gaan op donderdag 13 of met Immer Weer op zondag                
9 februari. 
 
Voor info 
loetvanbeers@upcmail.nl   
0493-692119. 
jo.jurgens@kpnmail.nl   
06-48360783. 
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Wandelen met De Trappers 
 

Op woensdag 12 en 26 februari en woensdag 11 maart wordt er weer 
gewandeld door De Trappers. Zij vertrekken om 9.30 uur bij De Beiaard. 
 

Peter Verweijen. 

De Trappers wandelden het nieuwe jaar in 
 

Nadat we elkaar allemaal het allerbeste voor het jaar hadden 
toegewenst, begonnen we op woensdag 8 januari aan onze eerste 
wandeling van het jaar 2020. 
Dit keer vertrokken we richting de Rips. Nadat we de auto hadden 
geparkeerd bij restaurant Nederheide begonnen we met 15 personen 
aan de wandeling. Over mooie brede paden liepen we door de prachtige 
bossen van de Stippelenberg. De rododendrons stonden nog niet in de 
knop, maar we konden ons al voorstellen hoe het er uit ziet als deze 
prachtige struiken volop in bloei staan. Bij het leegstaande 
boswachtershuisje staken we de drukke weg over en via de 
parkeerplaats begonnen we aan het laatste stuk richting het restaurant. 
Het begon helaas wel een beetje te regenen, dus kwamen de paraplu’s 
tevoorschijn. We moesten toch gewoon doorlopen, want we konden 
nergens schuilen. Aangekomen bij Nederheide konden we onze vieze en 
natte schoenen poetsen en in het restaurant een lekker kopje koffie 
drinken. Eigenlijk hadden we nog een paar kilometer kunnen lopen, want 
we hadden er pas vijf gelopen. Maar het bleef een beetje miezeren en 
we besloten om terug naar Asten te rijden. En zo kwam er helaas een 
vroegtijdig einde aan deze wandeling. 
 
Peter Verweijen. 
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Blij(f) Actief Ommel    
 
De eerst maand van het jaar is alweer voorbij. In januari heeft wethouder 
Janine Spoor een bezoek gebracht aan de Dagactiviteiten. 
Buiten het feit dat het een gezellig bezoek was, nam zij alle tijd om naar 
de gasten te luisteren en daar waar mogelijk ook vragen te 
beantwoorden. En er waren veel vragen over allerlei onderwerpen waar 
de mensen mee te maken krijgen. Huisvesting, huishoudelijke 
ondersteuning en eigenlijk over alles waar senioren tegenaan lopen. 
Een goed moment om nog eens te wijzen op de cliëntondersteuners van 
Seniorenvereniging Asten en Ommel. Zij helpen u graag en achter in de 
Luidklok vindt u hun namen en telefoonnummers. Maak er gebruik van. 
 
Wij zijn blij met onze nieuwe vrijwilligers voor het koersballen op vrijdag. 
Bertus Berkers en Pierre van Gennip hebben hun plek gevonden en 
staan klaar voor nieuwe deelnemers. We hebben weer plaats, dus kom 
gezellig op vrijdagmiddag naar de Kluis om te koersballen. Kom gewoon 
eens kijken. Doen!  
 
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. 
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Activiteiten Hof van Bluyssen   
    

In het Hof van Bluyssen aan de Wilhelminastraat vinden diverse 
activiteiten plaats die ook toegankelijk zijn voor niet-bewoners. U kunt 
daar dus vrijuit binnenlopen, ook al woont u heel ergens anders. Bij de 
activiteiten achter in deze Luidklok vindt u een overzicht van de diverse 
activiteiten. 
 
Voor meer informatie: Lynn Witlox,  
Gespecialiseerd medewerker welzijn Hof van Bluyssen 
E-mail: l.witlox@amaliazorg.nl 

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. 

 
Aanmelden via 

0493-441 266 
 
Te bereiken  
van maandag t/m vrijdag 
Tussen 9.00 uur en 12.00 uur 
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Samenwerking 
Onis Welzijn  
en Computer 
Hobbyclub Asten 
 
Onis Welzijn en 
Computer Hobbyclub 
Asten gaan 
samenwerken onder 
de naam Digitaal 
KompAS.  
Een mooie 
toepasselijke naam, 
want een kompas 
wijst je de weg en is verder een middel om je doel te bereiken. Verder 
verwijzen de hoofdletters AS ook nog naar de plaatsnamen van het 
gebied waar in wij werken. 
Met ingang van maandag 3 februari kan iedereen elke maandag van 
10:00 tot 12:00 uur bij het Digitaal KompAS terecht in de Kerkstraat 10 in 
Asten. Enthousiaste, deskundige vrijwilligers staan voor u klaar. Zij zullen 
u met al uw vragen hartelijk ontvangen en u helpen waar zij kunnen. 
Tijdens deze ochtend is er voor ieder koffie met wat lekkers om de start 
van deze mooie samenwerking een feestelijk tintje te geven. 
Een samenwerking die bijna als vanzelfsprekend verder vorm krijgt door 
het gezamenlijk streven naar een betere digitale basisvaardigheid voor 
meer (jong-)volwassenen in Asten en Someren. Digitaal basisvaardig 
zijn, is immers meer en meer een voorwaarde om mee te kunnen doen in 
de samenleving.  
Omdat de vraag naar ondersteuning bij digitale vaardigheden steeds 
vaker gesteld werd, was Onis op zoek naar een manier hoe zij de 
inwoners van de gemeentes Asten en Someren bij deze vraag konden 
helpen. 
In de Computer Hobbyclub Asten vonden we een groep gedreven 
vrijwilligers die zich graag aansloten bij Onis. 
Door onder andere de krachten op deze manier te bundelen, wil Onis 
Welzijn van betekenis zijn bij de doelstelling van de gemeenten Someren 
en Asten om ook het thema digitale basisvaardigheid duidelijk op de 
agenda te zetten en het meedoen in de steeds meer digitale samenleving 
te ondersteunen. Laagdrempelig, lokaal, met inzet van vrijwilligers in een 
sfeer van ontmoeting en samen doen. Waar mensen meer (digi-)taal  
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basisvaardig zijn, zullen zij gemakkelijker en beter een positie in kunnen 
nemen op de arbeidsmarkt, hun administratie beter kunnen verzorgen, 
gezonder leven en met meer zelfvertrouwen en plezier deel kunnen 
nemen aan de samenleving. Dus heeft u een probleem met uw 
computer, wilt u graag leren hoe u een mailtje verstuurt , handig leren 
omgaan met uw smartphone, iets leren opzoeken op google, een app op 
uw I-Pad installeren óf heeft u een andere digitaal-vraag? Wees van 
harte welkom. 
 

Ria Kandelaars, Onis-Welzijn. 
 

Middagje Klot: gratis, gezellig en voor alle senioren ! 
 

Op zondagmiddag 16 februari organiseert carnavalsstichting de Klot het 
jaarlijkse Middagje Klot. Deze gratis toegankelijke middag kent al een 
lange traditie en ook dit jaar wordt een mooi programma aangeboden.  
Het wordt een carnavaleske middag waar gelachen en meegezongen kan 
worden. Er is voldoende zitgelegenheid, maar de voetjes mogen ook van 
de vloer.  
Het Middagje Klot wordt exclusief georganiseerd voor de senioren van 
Asten en omgeving. De Raad van Elf van de Klot en de jeugdraad van Elf 
zullen een bezoek aan de Klepel brengen. De muziek wordt verzorgd 
door cabaretgroep Bo & Ko (voormalig bakker Rinus Koolen en Jeroen 
Boumans) en door zangduo Neighbours. Verder komen tonprater Rob 
Scheepers uit Helmond (dat is de broer van pastoor Pieter) en tonprater 
Hans Verbaarschot hun buut laten horen. Showgroep Upside Down 
swingt de pan uit en wie het niet kan laten mag meedoen! 
Het Middagje Klot vindt plaats op 16 februari in gemeenschapshuis                 
de Klepel in Asten van 13.30 tot 16.30 uur. 
 
Carnavalsstichting de Klot. 
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Repaircafé 
 

Ook voor ouderen is het repaircafé bedoeld. Heeft u een kapot lampje, doet 
de stofzuiger het niet goed, is de broodrooster stuk? Maar ook als u een naad 
los hebt, als een broek korter gemaakt moet worden of een rits vervangen 
moet worden, kunt u bij het repaircafé terecht. Graag wel een rits 
meebrengen en de andere eruit halen. Het is gratis, maar er staat wel een 
spaarpot voor Uitstapje leden.  
Het repaircafé wordt elke tweede woensdag van de maand gehouden in de 
kantine van NWC op sportpark ’t Root aan de Beatrixlaan 42 in Asten. 
 

Maria van den Burg. 

IVN-wandelingen voor senioren 
 

Woensdag 12 februari wandelen in het Heezerenbosch.  
 Vertrek om 13.00 bij De Stulp. Terugkomst om ca. 16.30 uur. 
Dinsdag 25 februari wandelen in De Mortelen, Oirschot.  
 Vertrek om 9.00 uur bij De Stulp. Terugkomst om ca. 12.30 uur. 
Woensdag 11 maart wandelen rondje Beuven, Someren.  
 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 vanaf 10 februari t/m 15 maart 2020 

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.10 februari – in de huiskamer van  
De Beiaard van 13.30 uur tot 16.00 uur 

Wandelen met De Trappers Wo. 12 en 26 februari  
vertrek om 9.30 uur bij De Beiaard 

Wandelen met De Stappers Do. 13 februari  
verzamelen om 8.00 uur bij De Beiaard 

Lezing Strafrechtadvocate Wo. 19 februari van 20.00 tot 22.00 uur  
in de Bibliotheek in Asten 

Liederentafel Ma. 2 maart aanvang 13.30 uur  
in de Spiegelzaal van De Beiaard 

Spellenmiddag Ma. 9 maart – in de huiskamer  
van De Beiaard van 13.30 u. tot 16.00 u. 

Wandelen met De Trappers Wo. 11 maart – vertrek om 9.30 uur  
bij De Beiaard 

Excursie naar de loods  
van Jong Nederland 

Wo. 11 maart –  
bijeenkomst in De Beiaard om 14.00 uur 

Ontmoetingspunt van de  
Seniorenvereniging Asten en 
Ommel 

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 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 vanaf 14.00 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 

Spreekwoordenspel en kaarten Woensdag 12 februari 

Carnavalsquiz en kaarten Woensdag 19 februari 

Uitbeelden en teken het maar  
en kaarten 

Woensdag 26 februari 

Verschillende spellen en kaarten Woensdag 4 maart 

Vragenderwijs en kaarten Woensdag 11 maart 

Koersbal Elke vrijdag vanaf 14.00 uur 

Kopij voor het volgende nummer kan 
worden ingeleverd  

tot en met zondag 16 februari. 
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Activiteiten Restaurant Hof van Bluyssen (vrije toegang) 

Liederentafel Elke 2
e
 en 4

e
 vrijdag van de maand in 

het restaurant van 15.00 tot 16.00 uur 

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

Kaartmiddag Elke maandag en donderdag 
v.a.14.30 u. 

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

Elke dag vanaf 9.30 uur Meer infor-
matie bij de receptie of restaurant 

Biljart in de hal. Beschikbaar 
als bewoners Hof van Bluys-
sen die niet gebruiken 

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

Activiteiten in De Lisse 

Handwerken  Maandag van 14.00 tot 16.00 uur 

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

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

Geheugentraining Dinsdag van 10.30- 11.30 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  Woensdag van 10.30 tot 11.15 uur 

Geheugentraining Woensdag van 10.30 tot 11.30 uur 

Breien langste sjaal van NL Woensdag van 14.30 - 16.00 uur 

Crea Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur 

Kienen AGV (1xper 2 wk) Donderdag van 14.15 tot 16.30 uur 

Zingen  Donderdag van 14.30 -16.00 uur 

Gym  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:     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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