
  

 



2 

 



3 

 

De Luidklok  januari 2020  jaargang 14 nr. 1 

Inhoud 
 
 
 

Lichtpuntje       4 
Programma Alzheimer Café     5 
Mantelzorg tijdens het Alzheimer Café   5 
Samen dementievriendelijk tijdens Alzheimer Café  6 
Wat betekent de Geldmaat voor mij?    6 
Kerstmiddag       7 
Kleinkinderen       9 
 

Seniorenvereniging-mededelingen 
 We luiden de noodklok!    10 
 Vooraankondiging lezing strafrechtadvocaat  10 
 Nieuws over cliëntondersteuning   11 
 Website vernieuwd     11 
 Ontmoetingspunt     11 
 Een bedankje      12 
 Onze overledenen     13 
 Plus Sponsoractie     13 
 Dank-je-wel-middag voor vrijwilligers   14 
 

Seniorenvereniging-activiteiten 
 Beginnerscursus iPad en iPhone   15 
 Werkgroep Vieringen en Activiteiten.   16 
 Wandelen met de Stappers    17 
 Een Stapper vertelt     18 
 Wandelen met De Trappers    19 
 Een Trapper vertelt     19 
 De Trappers weer aan de wandel   19 
Blij(f) Actief Ommel        21 
Activiteiten Hof van Bluyssen      21                   
IVN-wandelingen voor senioren    22 
Activiteiten woonzorgcentrum De Lisse   22 
Waarschuwingen van onze ouders    22 
Activiteiten vanaf 13 januari t/m 17 februari 2020  23 
 

Voor beëindigen lidmaatschap Seniorenvereniging  bel  vóór 1 januari   06-25 35 05 65  

(ledenadministratie) Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Voor wijzigingen van adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, mailadres  

mail dit naar de ledenadministratie: rinaslaats@gmail.com  



4 

 

Lichtpuntje 
 

De kerstboom staat, de sfeerverlichting rondom het 
huis hangt, de verwarming en de kaarsjes branden 
en binnenshuis is het in deze decembermaand goed 
toeven. Terwijl ik dit stukje tik, lijkt de vorige 
kerstperiode nog maar zo kort geleden. En toch is 
er weer een jaar voorbij gegleden. 
Een jaar met ups en downs, met leuke en minder leuke dingen, met een 
lach en een traan. Kortom een jaar zoals dat bij iedereen zo’n beetje 
verloopt. Er zijn geen bergen zonder dalen en iedereen krijgt zijn deel. 
Uitlatingen die we allemaal al eens voorbij hebben horen komen.  
Het is niet wat je overkomt dat je leven vormt, maar hoe je er mee 
omgaat. Deze zin heb ik heel erg goed in mijn oren geknoopt, want daar 
zit zoveel waarheid in. Daarom wil ik hem dan ook graag met jullie delen. 
Zit niet bij de pakken neer, als tegenslag je pad kruist, maar pak die 
tegenslag bij zijn kladden en probeer ondanks alles toch weer iets van je 
leven te maken. De tijd gaat veel te snel om in je ellende te blijven 
hangen. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, onthoud dat er ergens in de 
verte altijd een lichtpuntje is. En dat lichtpuntje wens ik u allen toe in dit 
nog bijna onbeschreven nieuwe jaar 2020. 
 

Marie-Louise. 

 
Beste mensen 
 

December is bij uitstek de maand waarin wij terugblikken op het 
afgelopen jaar. Via de media worden we overspoeld door jaaroverzichten. 
Wat gebeurde er wereldwijd en in het land of zelfs in ons eigen dorp? Het 
komt allemaal weer onze huiskamer binnen en wat doet dat met ons? 
De meeste berichten zullen we afdoen als oud nieuws, wat het in feite 
ook is. Maar soms worden we er toe aangezet om dingen te veranderen, 
hoe klein ook. Dan nemen we ons voor wat geduldiger te zijn of wat 
vriendelijker. Niet alleen maar horen wat een ander zegt, maar echt 
luisteren. En niet meteen met een oordeel klaar te staan. Allemaal goede 
voornemens, omdat we elkaar veel goeds toewensen.  
Namens het bestuur wens ik u en allen die u lief zijn: een zalig Nieuwjaar 
en een mooi jaar in goede gezondheid. 
              

Maud. 
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Programma Alzheimer Café 
 

Het Alzheimer Café Peelland heeft elke maand  een nieuw thema. We 
blikken alvast vooruit met op 7 januari het thema Persoonlijke verzorging, 
op 4 februari hoort u wat het alledaagse leven gemakkelijker maakt en 
op 3 maart krijgt u tips als thuis wonen niet meer gaat. We hopen velen 
van u weer te ontmoeten op deze bijeenkomsten.  
Het Alzheimer Café 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. 

Mantelzorg tijdens het Alzheimer Café 
 

Op deze eerste dinsdag van de maand november 
was er aandacht voor de mantelzorg. Gast was 
mantelzorgmakelaar Karin Kanters. Zij ging in 
gesprek met Hannie Derksen.  
We kennen allemaal de makelaar bij een 
woningverkoop, maar de makelaar bij mantelzorg 
was mij niet bekend. De mantelzorgmakelaar geeft 
ondersteuning in regeltaken, zoekt oplossingen in 
ingewikkelde situaties en heeft veel kennis van en 
ervaring in de vier zorgwetten namelijk: WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning), WLZ (Wet Langdurige Zorg), ZVW (Zorg 
Verzekeringswet) en de Jeugdwet. Als voorbeelden noemt zij het 
voorbereiden van een keukentafelgesprek, hulp bij het aanvragen van 
een persoonsgebonden budget, hulp bij het invullen van formulieren en 
bezwaarschriften, organiseren van vervoer, opvang en 
woningaanpassing. 
Hulp van de mantelzorgmakelaar kan door de aanvullende verzekering 
vergoed worden. Doel is altijd de mantelzorger te ontlasten. De 
kontakten met een mantelzorgmakelaar ontstaan vaak via de huisarts, 
casemanager of via de mond-tot-mondreclame. De mantelzorgmakelaar 
neemt, indien  nodig, ook contact op met de werkgever. Samen bekijken 
ze wat de mogelijkheden zijn om werk en gezin weer in balans te krijgen. 
De mantelzorgmakelaar werkt vaak samen met de casemanager. De 
casemanager is er ter ondersteuning in de thuissituatie, meer persoonlijk 
en de mantelzorgmakelaar is vooral voor de regelgeving. 
 

Piet Schippers, gespreksleider. 
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Samen dementievriendelijk tijdens Alzheimer Café 
 

Het Alzheimer Café tijdens de maand december had een heel bijzonder 
thema, namelijk  
samen dementievriendelijk. De avond ging over het betrekken van de 
sociale omgeving in het bieden van hulp aan mensen met dementie en 
hun mantelzorgers. Je zou je kunnen afvragen, hoe helpen we elkaar, 
maar ook, hoe kun je dementie herkennen? 
De avond werd geleid door Ivonne Berkers en Petra Raymakers. Het was 
een ontspannen, informatieve bijeenkomst. Er werd door ongeveer zestig 
mensen deelgenomen aan deze bijeenkomst. Het was een soort training. 
Aan de hand van een vragenformulier leerden we hoe om te gaan met 
mensen met dementie. En ook hoe je mantelzorgers kunt helpen 
daarmee om te gaan. Hij/zij vindt het vaak moeilijk om hulp te vragen. 
Wat zijn de valkuilen en hoe zijn die te vermijden? Concreet hulp 
aanbieden was dan ook de boodschap. 
Er is een ezelsbruggetje hoe om te gaan met dementie. Dit bruggetje is: 
GOED. Deze letters staan voor: Geruststellen, Oogcontact Even 
meedenken, Dankjewel. 
De training die deze dames gaven is ook te vinden op internet: 
www.samendementievriendelijk.nl . 
Belangrijk is de signalen van dementie te herkennen, zoals: 
vergeetachtigheid, problemen met dagelijks handelen, terugtrekken uit 
sociale activiteiten, vergissing in tijd en plaats, kwijtraken van spullen, 
problemen met zien, verminderd beoordelingsvermogen, verandering in 
gedrag en karakter, onrust, taalproblemen.  
Allemaal herkenningsmiddelen om gemakkelijker met mensen met 
dementie om te gaan. 
 

Piet Schippers. 

Wat betekent de Geldmaat voor mij? 
 
Misschien heeft u al een gele geldautomaat 
zonder banklogo bij u in de buurt. Dat is de nieuwe Geldmaat, die in 2019 
en 2020 de geldautomaten van drie banken gaat vervangen. Bij de 
Geldmaat kunt u contant geld ophalen met uw eigen bankpas. 
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Veilig geld halen. 
eel mensen gebruiken graag de geldautomaat in het bankkantoor om geld 
te pinnen. Ze vinden het binnen veiliger dan buiten. Bovendien kunnen ze 
dan altijd even het personeel om hulp vragen. Pinnen in het bankkantoor 
kan in de toekomst niet meer. Maar de nieuwe Geldmaten komen wel op 
veilige plekken te staan, zoals in een winkel of een winkelcentrum. Zo 
kunt u toch in een vertrouwde omgeving geld halen en is er altijd iemand 
in de buurt. 
Waar komen de Geldmaten? 
Op de website van Geldmaat kunt u zien waar de geldautomaten staan. 
In de planning kunt u zien wat er dit kwartaal in uw gemeente gaat veran-
deren. Als de geldautomaat bij u in de buurt gaat verdwijnen, wordt dit 
ongeveer vier weken van tevoren met een sticker met informatie op de 
automaat aangegeven. Als u minstens één keer per vier weken geld 
haalt, zult u dus nooit verrast worden. Geldmaat plaatst altijd eerst de 
nieuwe automaat voordat de oude wordt weggehaald. De nieuwe Geld-
maat kan verder weg of dichterbij liggen dan u gewend bent. 
Ook voor mensen met een beperking. 
Geldmaat zorgt ervoor dat contant geld halen mogelijk is voor iedereen. 
Daarom overlegt Geldmaat met ouderenorganisaties en met organisaties 
voor mensen die niet of minder goed kunnen zien. In de toekomst kunt u 
ook tegen een geldmaat praten, zodat het voor mensen met slecht zicht 
makkelijker wordt om het apparaat te bedienen. Ook komt er in de toe-
komst braille op het toetsenbord. 
 

De banken. 

Kerstmiddag 
 

In de vroege ochtend op deze woensdag 18 december gaan enkele 
dames van de werk- en gastvrouwengroep aan de slag met het smeren 
van de tientallen sneeën krentenbrood. Intussen zorgen sterke 
mannenarmen dat tafels en ruim 175 stoelen in de grote zaal op hun 
plaats komen te staan. Er wordt efficiënt gewerkt om de kleedjes, de 
kerststukjes en de led-kaarsjes, de viltjes, de servetjes alsook de 
papieren met kerstliedjes op tafels en stoelen klaar te zetten. De zaal is al 
enkele dagen eerder versierd door de mannen van de werkgroep en nu 
met deze aankleding ziet alles er heel erg mooi uit. 
Om 12.30 uur wandelen al heel wat mensen richting de Beiaard. Zij willen 
graag een goed plekje bemachtigen, want dit is een dag waar men toch 
naar uitkijkt. Hun wandeltocht bij geweldig mooi, bijna lenteachtig weer, 
wordt beloond. Iedereen wordt door de gastvrouwen ontvangen met een 
kop koffie en heerlijk vers krentenbrood. De zaal loopt gestaag vol.  
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Voorzitter Maud Cuppens kan om 13.30 uur alle 
aanwezigen van harte welkom heten. Er heerst 
een prima kerstsfeer.  
Maud memoreert aan de vrede bij het kerstfeest 
en de vrijheid die wij allen nu al 75 jaar mogen 
ervaren. Met gitarist Cor van Heugten  zingen 
Inge, Lia en Maud samen met de aanwezigen in 
de zaal enkele kerstliedjes. Kapelaan van 
Overbeek benoemt ook in zijn kerstgedachte, 
de vrede bij en in ons allemaal, destijds bij 
Maria, die het Kind Jezus ter wereld bracht. Een 
bijzonder Kerstverhaal van Godfried Bomans 
wordt tenslotte door Peter Berkvens 
voorgelezen. Het is doodstil in de zaal. 
Na het afsluitingswoordje van voorzitter Maud 
gaat iedereen genieten van een overheerlijk worstenbroodje, vergezeld 
van nog een kop koffie of thee. De aanwezigen genieten zichtbaar. 
En dan is het tijd voor de hoofdpersoon van deze middag: Michiel 
Malschaert. Met zijn vlotte, leuke verschijning, zijn ongelooflijk mooie 
stem en prachtige gitaarbegeleiding weet hij al bij binnenkomst de 
mensen te raken. In het eerste deel van zijn programma laat hij liedjes 
uit diverse landen, gevoelige luisterliedjes en mooie kerstliedjes horen. 
Liedjes waarbij een interactie met de aanwezigen in de zaal ontstaat. 
Het publiek kijkt en luistert ademloos naar dit optreden. 
Na een korte pauze voorziet de gastvrouwengoep iedereen  van een 
drankje en ziet men Michiel terug in een spectaculaire entree. In een 
wolk van rook komt hij op en in diverse vermommingen, verkleedpartijen 
en andere genres muziek krijgt hij menigeen van zijn stoel. Geen minuut 
verveelt, hij blijft actief met het publiek bezig: hilarisch, modern, maar 
met respect naar het publiek toe. Om 16.25 uur neemt Michiel onder een 
luid applaus afscheid van dit publiek, met de belofte dat hij ook op de 
donderdagmiddag alles zal doen om de dan aanwezige mensen ook zo 
te enthousiasmeren. 
Als om 16.30 uur iedereen zijn of haar de lotnummer op tafel legt en 
vervolgens de winnende getallen door Maud worden voorgelezen, 
kunnen heel wat prijsjes door gelukkigen mee naar huis genomen 
worden. De traditionele, jaarlijkse kerstmiddag van Senioren Vereniging 
Asten en Ommel in de Beiaard is weer ten einde. Het was een fijne, 
gezellige en sfeervolle middag, waarbij iedereen elkaar op het eind van 
het jaar nog eens kon ontmoeten en de beste wensen over kon brengen. 
 
Namens de werkgroep: Inge Veenhuizen. 
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 Kleinkinderen 
 

Zestien is onze oudste kleindochter inmiddels. Ze zit in vijf Havo en doet 
dit schooljaar eindexamen. Het is prachtig om te zien hoe ze zich 
ontwikkelt, om te horen wat haar dromen zijn en toeschouwer te mogen 
zijn nu haar toekomstplannen langzaam vorm beginnen te krijgen. 
Muziek en onderwijs, daar gaat ze voor. Muziek is haar passie. Geef 
haar een instrument en in een mum van tijd speelt ze er op. Maar haar 
piano is haar grootste vriend. Daar staat ze mee op en gaat ze mee naar 
bed. Onderwijs is nog een onontgonnen gebied voor haar, alhoewel, met 
een moeder in het onderwijs is het haar niet helemaal vreemd. Die twee 
dingen combineren, dat zou mooi zijn. Het zaadje dat toekomstplannen 
heet, begint dan ook al heel langzaam te ontkiemen. 
Onze veertienjarige kleinzoon is nog niet zo met zijn toekomst bezig. Hij 
vindt het allemaal wel prima. Gaat naar school, omdat dat nu eenmaal 
van hem wordt verwacht en haalt om diezelfde reden ook goeie punten. 
Wat hij wil worden? ‘Ik zou het niet weten oma.’ Zijn maatschappelijke 
stage doet hij in het verzorgingshuis in Someren. Hij is dol op de oudjes 
daar en zij zijn dol op hem. Hij krijgt de meest sombere dame of heer nog 
aan het lachen. En wil iemand opeens niet meer terug naar zijn kamer, 
omdat ie er van overtuigd is dat ie hier niet woont, dan is het onze 
kleinzoon die hem uiteindelijk toch naar zijn kamer kan brengen. Of hij 
hier later iets mee wil? ‘Ja, dat lijkt me wel wat oma.’ Wie weet hoe zijn 
trein rijdt, waar hij de wissel omgooit en bij welk station hij stopt. Hopelijk 
maken we dat allemaal nog mee. 
Daar tussendoor loopt onze jongste kleindochter van bijna acht. Ons 
cadeautje, noem ik haar altijd. Een grappig, lief dametje boordevol 
fantasie en vooral dol op haar grote zus. Samen met haar speelt ze 
piano en zingt ze tweestemmig. Paardrijden vindt ze, net als haar grote 
zus, heerlijk om te doen. Groep acht gaat haar makkelijk af en ach, ook 
met haar gaat het wel goed komen. Voorlopig mag ze nog klein zijn en 
hoeft ze zich nog niet druk te maken over haar 
toekomst. En mijn lief en ik? Wij genieten met 
volle teugen van deze drie schatten, want dit is 
pas echte rijkdom. 
 
Marie-Louise. 
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Seniorenvereniging-mededelingen 

We luiden de noodklok! 
 

Na heel wat jaren met hart en ziel gewerkt te 
hebben voor onze redactie gaat onze steun en 
toeverlaat Lies Berkers het wat rustiger aan doen. 
Lies was de spil in onze redactie en zonder spil 
loopt een wiel dan ook snel vast. De Luidklok kan 
zonder spil wel blijven luiden, maar veel artikelen 
zullen de Luidklok niet meer gaan halen, omdat 
onze secretaresse daar altijd achteraan ging. 
Daarom zijn wij nu dan ook naarstig op zoek naar iemand die het leuk 
vindt om ons team te komen versterken. 
 
Wij zoeken een man of vrouw die zich wil bezighouden met:  
verzamelen van toegestuurde kopij 
versturen van maandelijkse reminders 
notuleren van de redactievergaderingen. 
In overleg samenstellen van de jaarlijkse activiteitenkalender 
opstellen van het jaarlijks werkschema 
 
Affiniteit met Word, Outlook of vergelijkbare programma’s is een pré. 
De werkzaamheden nemen zo’n zes á acht uur per maand in beslag. 
Trekt dit je aan en heb je zin om samen met de rest van de redactie een 
leuk blad in elkaar te zetten dat bij ruim 1500 senioren in de bus valt? 
Neem dan contact op met Marie-Louise Klomp. Tel.: 0493-695721 of  
e-mail: marie-louise.klomp@planet.nl. 
 

Vooraankondiging lezing strafrechtadvocaat 
 
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 vindt er in de Bibliotheek een 
lezing plaats met als thema: ‘Strafrechtadvocatuur’. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda als u hiervoor belangstelling heeft. In de volgende 
luidklok volgt meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden. 
 
Het bestuur. 
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Nieuws over cliëntondersteuning 
 

Op 31 december is Jan Bosch gestopt als cliëntondersteuner. Jan heeft 
zich jarenlang met hart en ziel ingezet om leden te ondersteunen bij alle 
vragen rondom de WMO. Wij willen Jan graag hartelijk danken voor zijn 
werk, inzet en betrokkenheid bij deze belangenbehartiging van onze le-
den. 
Gelukkig zijn er nog twee goed opgeleide cliëntondersteuners die onze 
leden kunnen helpen en ondersteunen. Zit u met vragen waarop u niet 
direct een antwoord weet of heeft u hulp nodig om een aanvraag bij de 
gemeente te doen voor een WMO-voorziening? Neem dan contact op 
met één van onze ondersteuners: Ad van Grootel, tel.: 0493-693365, 
email: advangrootel@hotmail.com of Koene Scheepstra,  
tel.: 06-24300377, e-mail: rodebaron@live.nl 
 

Het bestuur. 

Website vernieuwd 
 

Maandenlang is er achter 
de schermen heel hard 
gewerkt door onze web-
master Hans van Gaal en onze secretaris Henk van Kessel om de websi-
te van onze vereniging up-to-date te maken. En nu is het zover en is de 
nieuwe site online: www.kbo-astenommel.nl. 
Omdat wij gebruikmaken van een template van KBO Brabant is het he-
laas niet mogelijk om onze officiële naam te gebruiken voor de site. Via 
Google kunt u wel zoeken op Seniorenvereniging Asten en Ommel; u 
komt dan op onze site terecht. 
Laat u ons weten wat u van onze site vindt? 
 

Het bestuur. 

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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Een bedankje 
 

In onze werkgroep Vieringen en Activiteiten heeft iedereen bepaalde 
taken, waar hij of zij verantwoordelijk voor is, om die goed tot uitvoering 
te brengen. Twee dames hebben bijvoorbeeld al meer dan 13 jaar de 
belangrijke taak van het hele huishoudelijke gebeuren op zich genomen. 
Zij zijn inmiddels de leeftijd van tachtig gepasseerd. 
Zonder de andere werkgroep te kort te doen, noem ik deze bijzondere 
dames bij hun naam: Annie Arts en Riek van Leuken. Zij reizen wat af 
om de nodige kleine kerstprijsjes voor de loterij te pakken te krijgen. En 
zuinig als deze generatie steeds is, moet alles passen binnen een 
bepaald budget, maar het moet er bovendien ook nog eens leuk uitzien. 
Heel veel kleine doosjes moesten dan ook in de loop van het jaar bijeen 
gespaard worden. En dat hebben ze ieder jaar weer voor elkaar 
gekregen. Ze zorgden en zorgen nu nog voor de bestellingen van 
krentenbrood en worstenbroodjes, de tafelkleedjes, de kaarsjes, de 
kerststukjes, de presenteerschalen. Een grote krat aan huishoudelijke 
spullen wordt ieder jaar door Riek meegebracht, om alles in goede 
banen te leiden. 
Alle pakjes moeten ook feestelijk verpakt worden en dat zijn er altijd heel 
wat. En vergeet ook niet, dat ze vele jaren achtereen ook nog eens de 
taak van gastvrouw op zich hadden genomen. Dat betekent serveren en 
heel veel lopen. Als 80-plussers mogen ze deze taak het laatste jaar wat 
rustiger uitvoeren. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen. 
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Onze overledenen 
 

Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Petronella Jacobs-Strik  Burg. Frenckenstraat 42 
90 jaar     overleden: 28-10-2019 
 
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. 

Plus Sponsoractie 
 
Net als in 2019 organiseert PLUS Erik 
Gorissen in 2020 een sponsoractie voor alle 
geïnteresseerde Astense verenigingen en wel 
in de periode van zondag 26 januari tot en met 
zaterdag 18 april. 
In deze periode ontvangen klanten bij elke vijf 
euro aan boodschappen een gratis 
sponsorzegel die 0,05 euro waard is. Een volle 
spaarkaart met twintig zegels is een euro 
waard. Volle spaarkaarten en ook losse zegels 
kunnen door onze leden ingeleverd worden in 
de brievenbus van de Beiaard of bij 
ondergetekende. (adres: Vegaplein 14) 
Aan het eind van de actie wordt een feestelijke uitreiking georganiseerd, 
waarin het totaal gespaarde bedrag aan de deelnemende verenigingen 
wordt uitgekeerd. Elke vereniging mag uiteraard zelf bepalen waaraan 
het geld besteed wordt. 
Oproep: zoveel mogelijk, samen met familie, vrienden en buren,  
op naar PLUS Erik Gorissen. 
 
Namens het bestuur, Guus Zeebregts. 
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Dank-je-wel-middag voor vrijwilligers 
 
‘Wij zijn erg blij met en dankbaar voor al die vrijwilligers, die steeds 
ervoor zorgen, dat onze KBO-vereniging al zijn activiteiten kan blijven 
doen.’ Daar kwam het in het openingswoord van onze voorzitter Maud 
Cuppens vooral op neer. Want iedereen weet het: zonder vrijwilligers 
redt een vereniging het niet. 
Zo’n zeventig mannen en vrouwen werden woensdag 20 november door 
het bestuur getrakteerd op een goed verzorgde lunch, gevolgd door een 
bijzonder optreden van Jos Thomasse. Alle vrijwilligers werden op deze 
Dank-je-wel-middag in het zonnetje gezet. Een apart zonnetje ging even 
schijnen voor Ank van de Klugt en Koosje Hoendervangers, die heel wat 
jaren de KBO-reiscommissie vormden, maar nu het stokje willen 
overdragen aan een nieuwe generatie. Met een afscheidswoord en een 
grote bos bloemen dankte voorzitter Maud Cuppens beide dames voor 
hun grote inzet.  
De lunch, bestaande uit verschillende soorten soep, kleine hapjes, koffie, 
thee en allerlei zoetigheden, liet iedereen zich goed smaken. Er hing een 
uitstekende sfeer, terwijl aan onderlinge gespreksstof geen gebrek was. 
Na de lunch was het tijd, om, onder het genot van een sapje of een 
borrel, te kijken en te luisteren naar  een verrassend optreden van 
journalist, verteller en conférencier Jos Thomasse. In het begin leek het 
op een rustige lezing, maar al snel volgden de woordspelingen, de 
kwinkslagen met spreekwoorden en gezegdes elkaar in rap tempo op, 
terwijl het publiek meedacht, aanvulde en invulde. Een leuke interactie 
tussen de mensen in de zaal en Jos. Hilarisch waren (oude) 
spreekwoorden en de herkomst ervan, vooral op de manier waarop Jos 
Thomasse dit met duidelijke, heldere stem vertelde en verduidelijkte. Het 
werd voor iedereen dan ook een hele plezierige middagvoorstelling. 
Vrijwilliger zijn, doe je vanuit je hart, omdat je graag iets voor een ander 

wilt doen. Dat je daarvoor van 
het bestuur op zo’n  mooie 
manier een bedankje krijgt, 
doet ons, vrijwilligers, toch best 
wel goed. Dank aan het 
bestuur, voor deze bijzondere, 
leuke, ontspannen middag. 
 
 
     Inge Veenhuizen. 
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Seniorenvereniging-activiteiten 

Beginnerscursus iPad en iPhone 
 

Wij willen iets gaan doen rondom die niet 
meer weg te denken iPad en iPhone. Een 
cursus voor de absolute beginner. We gaan 
dit doen in een rustig tempo, stap voor stap. 
In deze cursus maak je kennis met de 
basisfunctie van je iPad en/of iPhone. Het zijn 
echte ‘doe-lessen’ waarin de kenmerken en 
de functies van iPad en iPhone worden 
verkend en uitgelegd. 
De onderwerpen zijn o.a.: 
- wifi en draadloos internet 
- instellingen 
- apps’ (applicaties) downloaden en ermee werken 
- werken met e-mail en internet 
- contacten toevoegen en verwijderen 
- foto’s maken en doorsturen 
- phising 
 

De cursus zal bestaan uit 5 lessen van 2 uur. De kosten bedragen € 10,- 
inclusief koffie/thee 
Voordat wij aan het werk gaan om deze cursus vorm te geven, vernemen 
we graag van u of er interesse is in een dergelijke cursus. Bij voldoende 
interesse gaan we aan de slag om dit voor u te organiseren. De cursus 
zal in het komende voorjaar georganiseerd worden. 
Let op: deze cursus is alleen voor bezitters van een iPad/iPhone. Heeft u 
een andere tablet of smartphone dan is deze cursus niet geschikt voor u. 
U kunt uw interesse per mail aangeven: 
secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 

Aanmeldingsstrook 
 

Interesse in Beginnerscursus iPad en iPhone. 
Dit strookje in de brievenbus in De Beiaard doen a.u.b. 
 

Naam: …………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer: ……………….. 
Aantal personen:…………. 
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Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 

Ook in het nieuwe jaar valt er voor onze werkgroep weer het een en 
ander te organiseren. Het is even wennen na alle drukte in de afgelopen 
decembermaand, maar met veel zin en vol goede moed hopen we er 
een mooi actief jaar van te maken. Onze werkgroep wenst u hierbij een 
heel mooi, goed en vooral gezond 2020 toe. 
 

Liederentafel. 
Als u deze Luidklok in handen heeft en leest, heeft de eerste 
Liederentafel van het nieuwe jaar 2020 al plaatsgevonden op maandag 6 
januari. Een klein verslag hiervan leest u ongetwijfeld in de volgende 
editie van ons lijfblad. Wel kan ik u melden wanneer de volgende 
meezingmiddag zal zijn: 
Wat?  Liederentafel met de mannen van zanggroep Toffel Vier. 
Wanneer? Maandag 2 maart.  
Waar?  In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Tijdstip? 13.30 uur tot 15.30 uur met korte keel-doorsmeer-pauze. 
U komt de volgende keer toch ook? 
 

Spellenmiddag. 
Onze spellenmiddag mag zich verheugen in een voorzichtig groeiende 
groep enthousiastelingen. Op de regenachtige maandag van 9 december 
vonden ruim 16 mensen de weg naar de warme huiskamer van de 
Beiaard. 
Deelnemers van de vaste groep nemen regelmatig iemand mee en daar 
zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Neem gewoon eens een digitaal loze 
middag, waarop gezellig samen met anderen een bordspel wordt 
gespeeld. Scrabble, Triominos, Rummikub, Skip-Bo, Mens Erger je Niet, 
een potje kaarten, Letra Mix, Boggle, Ganzenbord of een spel dat u zelf 
eens meeneemt. 
Iedere tweede maandag van de maand zit de spellengroep in de 
huiskamer van de Beiaard. Niet enkel en alleen voor het spelletje, maar 
zeker ook voor het plezier, het elkaar ontmoeten, het met elkaar in 
gesprek zijn en contacten leggen. Er staan er weer heel wat op de rol. 
Doet u ook eens mee? 
Wat?  Spellenmiddag. 
Wanneer? Maandag 13 januari. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Tijdstip: 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur  met korte koffiepauze. 
Heel graag  tot ziens. 
 

Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen.  
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Wandelen met de Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
 
We wandelen  een nieuw jaar in, in een wereld die steeds verandert. De 
tijd staat niet stil, maar wie meegaat met zijn tijd, loopt het makkelijkst. 
Wij wensen U allen  een goed lopend jaar. 
 
We gaan op donderdag 16 januari met de Stappers  naar Haelen voor 
een wandeltocht door de tuin van het Elisabeth klooster en het beekdal 
van de Haelens beek met veel oude  boerderijen. Vervolgens wandelen 
we door de prachtige lanen van het natuurgebied Exaten en door het 
Leudal om bij café-restaurant Servaas te gaan lunchen.  
Het Leudal is waarschijnlijk het mooiste natuurgebied in Noord-Limburg, 
zo’n 35 km vanuit Asten. Een aanrader om op een zonnige zomeravond 
er naar het ijsvogeltje te kijken en naar de nachtegaal te luisteren. Maar 
ook in de winter biedt het gebied veel moois.  
Vanaf de steentijd is de mens niet meer weggeweest uit het Leudal. Dit 
heeft te maken met de gunstige ligging van de Maas in de nabije 
omgeving en het samenvloeien van drie beken: de Zelsterbeek, de 
Leubeek en de Haelensebeek. Bij deze wandeling gaan we door het 
landgoed De Bedelaar, waar de paleontoloog Eugéne Dubois gewoond 
heeft. Hij bouwde  een uniek bouwwerk De Uilentoren, die ook 
huisvesting bood aan vleermuizen, en die er op hun beurt voor zorgden 
dat in het gebied de muggen geen plaag werden. Wij komen langs de 
Sint Ursulamolen uit de 16e eeuw. Het gebied rond de molen is een 
prachtig voorbeeld van een beekdalenlandschap. 
In de loop van de eeuwen zijn er diepe, ravijnachtige beekdalen in de 
dikke zandlagen uitgeslepen door de alsmaar schurende kracht van het 
water. Hierdoor werd op den duur  het grondwater aangesneden, dat als 
kwelwater in deze beekdalen aan de oppervlakte kon komen. We gaan 
langs de beek lopen en beklimmen een hele steile zandhelling van wel 
tien meter. Een speelplaats voor kinderen. Het wordt de Litsberg 
genoemd. En voor ons is er café Servaas, voor onze lunchpauze, om 
daarna op de heuvel, omringd door prachtige acacia’s, de Sint Servaas 
kapel uit 1891 te gaan bekijken. 
De wandeling is weer heel afwisselend, bouwlanden, uitgestrekte bossen, 
heiakkers en graslanden. De bouwlanden werden zodanig gekozen, dat 
ze veilig waren tegen overstromingen vanuit de beken. Bovendien 
werden ze vaak omgeven door houtwallen ter bescherming. Deze 
houtwallen zijn nu nog terug te vinden en zullen ons ook beschermen 
tegen de wind.  
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De wei- en hooilanden bevonden zich op plaatsen waar de natuurlijke 
bemesting met beekslib kon plaatsvinden, dus in de beekdalen. Het 
jaarlijks overstromen, garandeerde een op peil blijvende 
bodemvruchtbaarheid. 
Wie meegaat, kan rekenen op een afwisselend bos-, heide- en 
velddecor en veel wandelplezier. 
 
Voor info loetvanbeers@upcmail.nl  en 0493-692119. 

Een Stapper vertelt 
 

Er hangt nog een beetje mist als we deze 
donderdag om 9.30 uur in Mechelen, in de buurt 
van Vijlen, arriveren. Het is prachtig weer en 
nadat we onze schoenen hebben verwisseld, 
wandelen we over weilanden door enkele 
draaipoortjes, die hier stegelkes worden 
genoemd. De vorst van afgelopen nacht heeft 
de klei hard gemaakt. Dat komt goed uit, want 
bij de stegelkes is het al behoorlijk nat. 
We wandelen door het mooie Limburgse 
heuvelland, tussen pittoreske riviertjes en over flinke hoogteverschillen. 
We hebben de eerste stop en eten onze boterhammen op samen met 
thee en koffie. Een van de wandelaars legt uit dat als er in de late herfst 
bijna geen gras meer in de wei groeit paarden dood kunnen gaan aan 
het teveel eten van afgewaaide herfstbladeren. Hierin zit namelijk een 
stof waar paarden niet tegen kunnen. 
Na de stop gaan we verder met een klimtocht door het Onderste en 
Bovenste Bos. Dan gaan we de grens weer over, en wandelen we over 
de vroegere landgoederen Sinnich en Obsinnich. De boterham eten we 
op bij een oude, verlaten watermolen, waar banken en tafels staan onder 
een overkapping. Na 500 meter te hebben gewandeld, komen we aan in 
herberg De Smidse. Daar laten we ons de bestelde consumpties goed 
smaken. Na per tafel te hebben afgerekend, gaan we weer op pad. 
We gaan richting Sippenaeken en passeren ongehinderd de grens. Nu 
het later op de dag is, is de vorst uit de grond en wordt de Limburgse klei 
wel erg vet. Zelf ben ik gevallen, zonder letsel en vlug weer opgestaan. 
Na nog een rustpauze vervolgen we onze routerichting auto. Na het 
wisselen van de schoenen nemen we nog een afzakkertje. Om 17.15 uur 
rijden we weer naar Asten en kunnen we terugkijken op een schitterende 
wandeling in het Limburgse Heuvelland. 
  
Jan Raijmakers. 
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Wandelen met De Trappers 
 
Op de woensdag 22 januari wordt er weer gewandeld door De Trappers. 
Zij vertrekken om 9.30 uur vanaf De Beiaard. 
 
Peter Verweijen. 

Een Trapper vertelt 
 
Deze woensdag 30 oktober hebben we een extra fietstocht als afsluiting 
van het seizoen. We fietsen ongeveer 30 kilometer en dan onderweg 
lunchen. De laatste jaren zijn we steeds naar de Reizende Man in 
Liessel gegaan maar vandaag belanden we ergens anders. We gaan nu 
lunchen bij Natuurpoort De Peel aan het Leegveld in Deurne (bijna 
Griendsveen). 
Vooraf fietsen we met ongeveer veertig deelnemers onder leiding van 
Louis een 20-tal kilometers om daarna lekker aan te schuiven bij de 
lunch. Er is keuze uit twee soorten soep en daarna volop keuze in brood 
met beleg. Heerlijk gesneden vlees, kaasplankje en roerei, het kan niet 
op. Toch wel, bijna alles gaat op, want fietsen maakt hongerig.  
Na een kleine terugblik door Louis stappen we weer op de fiets om de 
laatste kilometers van het seizoen 2019 af te leggen. Hartelijk dank aan 
iedereen die aan het fietsen heeft deelgenomen. Alles is goed verlopen 
en we hopen dat het gezellig en leuk geweest is. En hopelijk tot het 
volgend jaar. 
Dank ook aan iedereen die meegeholpen heeft om deze fietstochten uit 
te stippelen en te begeleiden. 
 
Peter Verweijen. 

De Trappers weer aan de wandel 
 
Onze eerste wandeling van het nieuwe seizoen 2019-2020 zijn we 
gestart op woensdag 13 november. 
We begonnen om 9.00 uur met een heerlijke lunch bij de plaatselijke 
Hema. Het restaurantje zat gezellig  vol toen wij ons aansloten bij de 
dagelijkse bezoekers. Het was eventjes wennen hoe we onze lunch 
mochten samenstellen maar met een beetje hulp lukte het. 
Rond de klok van 10.00uur begon het te regenen, net toen we wilden 
vertrekken. Na enig overleg besloten we toch om het erop te wagen. 
Een beetje nattigheid is niet erg. Gaande weg werd het erger en 
besloten we om de kortste weg terug te nemen. Eenmaal terug op de  
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Markt hadden we, weliswaar kletsnat, toch nog ongeveer drie kilometer 
gewandeld. Maar ja, de eerste wandeling zit erop en we hopen dat de 
volgende wandelingen beter en droger zullen verlopen. 
 
Vol goede moed staan we op woensdag 27 november bij de Beiaard om 
de eerste echte wandeling buiten Asten te maken. Met een groep van 
twintig wandelaars gaan we naar de Kapellerput in Heeze. Nadat we ons 
op de parkeerplaats verzameld hebben, beginnen we aan onze eerste 
wandeling in de mooie natuur. Het is heerlijk weer en na een paar 
honderd meter worden voorzichtig al enkele dasjes een beetje losser om 
de hals gedaan. 
We lopen langs enkele mooie vennetjes en in de verte zien we de 
Sterkselse Aa meanderen. Na een poosje komen we bij de ingang van de 
natuurbegraafplaats Het Schoorsveld. Hier staan we letterlijk en figuurlijk 
even stil om naar een paar gedachtenisplaatsen te kijken. 
Al lopend en pratend komen we bij de Provinciale weg en steken die 
voorzichtig over. Aan de ander kant van de weg lopen we tussen 
prachtige eiken die in herfsttooi gehuld zijn richting kasteel Heeze. We 
lopen over een deken van bladeren en zien toch nog een paar 
paddenstoelen en een paar soorten mos. 
Na een poos zijn we weer terug op de parkeerplaats en eigenlijk hebben 
we wel zin in een kopje koffie. Er wordt naar het restaurant gebeld of we 
welkom zijn. Jawel hoor, ook met vieze wandelschoenen zijn we welkom. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee kletsen we nog wat na en 
gaan daarna naar de auto. 
Onze eerste wandeling zit erop. Het ging goed en de conditie is weer op 
peil. 
Omdat het regent en de weersvoorspelling niet goed is kon de wandeling 
op 11 december niet doorgaan. 
De route wordt bewaard voor een volgende keer, als het beter weer is. 
 
Peter Verweijen. 
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Blij(f) Actief Ommel                       
 
Vindt u het soms ook zo vervelend om te horen 
wat we allemaal moeten? We moeten minder 
vlees eten, we moeten meer groenten eten, we 
moeten een andere verwarmingsketel, we 
moeten dit en we moeten dat. Goed bedoelde 
adviezen natuurlijk, maar het dwingende staat soms wat tegen. 
Met twee adviezen die moeten, ben ik het wel van harte eens, we 
moeten meer bewegen en geestelijk actief blijven. De krant lezen, 
puzzels oplossen en vooral nieuwsgierig blijven en niet denken: ‘Het zal 
mijn tijd wel duren.’ Voor meer bewegen heb ik dé oplossing. Kom op 
vrijdagmiddag koersballen in De Kluis in Ommel. 
Het zag er even slecht uit, doordat we te weinig vrijwilligers hadden, 
omdat een van onze vaste vrijwilligers helaas moest stoppen. Gelukkig 
is het opgelost, want twee nieuwe vrijwilligers gaan ons team 
versterken en dus kan het koersballen in het nieuw jaar weer doorgaan. 
Nu willen we alleen nog graag een paar nieuwe deelnemers erbij. Het 
is een leuke sport die tot op hoge leeftijd beoefend kan worden. We 
zien u dan ook graag op vrijdagmiddag om 14.00 uur in De Kluis. 
Heeft u geen vervoer? Denk dan eens aan AUTOMAATJE waar u in 
dat geval gebruik van kunt maken. Folders hiervoor liggen in De Kluis 
en in het gemeentehuis. Wilt u meer weten over het koersballen? 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. 

Activiteiten Hof van Bluyssen      (Logo Stichting Amalia) 
 

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 
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IVN-wandelingen voor senioren 
 
Dinsdag 28 januari wandelen in Stippelberg-Oost aan de weg Milheeze/
Rips, vertrek om 9.00 uur bij De Stulp. Terugkomst om ca. 12.30 uur. 
 
Informatie bij Rinus Manders, tel. 06-49986693. 

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. 

Waarschuwingen van onze ouders 
 

Tijdens een geanimeerd gesprek over hoe wij als 65-plussers, die voor 
het eerst met onze verkering op vakantie mochten, van onze ouders 
kregen uitgelegd wat wij wel en niet behoorden te doen en vooral te 
laten, kwamen er enkele aardige herinneringen naar boven. 
Herkenbaar? 
Zo vertelde iemand, dat ze steeds te horen kreeg: ‘Enne, goed 
oppassen, hé? Je gáát met zijn tweeën en je komt ook met zijn tweeën 
weer terug!’ (daarbij gingen twee vingers ter illustratie de lucht in) 
Een ander vertelde: ‘Ja, ja, let potverdorie wel goed op! Een man is het 
kwijt, maar de vrouw is het rijk.’ 
Iemand anders noemde de altijd weer zelfde zin van haar moeder: ‘Weet 
wat er in de wereld te koop is’ (??) 
Nog iemand, bij wie vaak de geestelijke thuis kwam: ‘Niet te veel lappen 
op oewen broek zetten!’ (Niet teveel kinderen nemen.) 
Wilde ze er als vrouw eens spetterend uitzien, kreeg iemand  te horen: 
‘Heb je een haan de kop afgebeten?’ (te felle lipstick op gedaan.) 
En het pronkstuk van het gesprek: ‘Je mag een man vóór het huwelijk 
niet geven waar hij IN het huwelijk recht op heeft!’ 
Waarschuwingen waar we nu om grinniken, maar in die tijd… En 
bovenal leuk om daar later nog eens aan terug te  denken in een 
gesprek met leeftijdsgenoten. 
 
Inge Veenhuizen. 
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Activiteiten vanaf 13 januari t/m 17 februari 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 

Wandelen met De Trappers Wo. 22 januari – vertrek om 9.30 uur             
bij De Beiaard 

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

Wandelen met De Stappers Do. 16 januari – verzamelen om 8.00 uur 
bij De Beiaard 

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

Ontmoetingspunt van de  
Seniorenvereniging Asten en 
Ommel 

Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur  
in café van Hoek 

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 

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

http://www.kbo-astenommel
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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  
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 bewo-
ners van Hof van Bluyssen er geen 
gebruik van maken. 

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

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 

Veel te vertellen en kaarten Woensdag 17 januari 

Verschillende spellen en kaarten Woensdag 22 januari 

Video André Rieu en kaarten Woensdag 29 januari 

Meer bewegen voor ouderen  
en kaarten 

Woensdag 5 februari 

Spreekwoordenspel en kaarten Woensdag 12 februari 

Koersbal Elke vrijdag vanaf 14.00 uur 
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Activiteiten in De Lisse 

Handwerken  Maandag van 14.00 tot 16.00 uur 

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

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

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

Geheugentraining Woensdag van 10.30 tot 11.30 uur 

Breien langste sjaal van       
Nederland 

Woensdag van 14.30 - 16.00 uur 

Crea Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur 

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

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 

Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd 
tot en met zondag 19 januari 2020. 
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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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