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Daar gaat ze 
 
Ja, daar gaat ze, onze Lies, onze redactiesecretaresse en onze steun 
en toeverlaat. Ze heeft het verdiend en mag het eindelijk eens wat 
rustiger aan gaan doen. Dat we haar zullen missen en dat we een 
opvolger voor haar zoeken, lees je verderop in deze Luidklok. Verder 
lees je ook dat Gerard ten Thije zich zorgen maakt over ons lijfblad, 
maar ook dat diverse werkgroepen inmiddels nieuwe activiteiten zijn 
gestart. Zo zie je maar weer dat ook onze senioren niet stilzitten. 
Volgens mij valt er weer genoeg te lezen in deze Luidklok, maar, nog 
belangrijker, zijn er deze maand ook weer een heleboel dingen te doen 
en te ontdekken. En dat alles lees je uiteraard weer allemaal in onze 
Luidklok. Zorg dat je niets mist. Veel leesplezier maar weer. 
 
Marie-Louise. 

Beste mensen 
 
Januari was een vrij kalme maand zonder al te veel uitschieters. Februari 
daarentegen verliep heel wat onrustiger. 
Nog maar pas zijn we bekomen van storm Ciara met haar flinke 
windstoten en hevige hagelbuien. De rust was echter niet van lange 
duur, want de volgende storm, Dennis genaamd, raasde over het land. 
In het bestaan van de mens kennen we ook van die periodes. Soms gaat 
het ons voor de wind en dan weer hebben we tegenwind. Als het ons 
tegenzit en het even niet goed met ons gaat, zijn we blij wanneer er 
mensen om ons heen zijn die ons een helpende hand reiken. Die als 
zorgzame mensen een mantel om ons heen slaan. Hoe geweldig is dat. 
Dank je wel lieve mensen, jullie zijn goud waard. 
 
Maud. 
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Onze redactiesecretaresse neemt afscheid 
 

Dertien jaar lang, vanaf het ontstaan van de Luidklok, is Lies Berkers 
werkzaam als redactiesecretaresse. Binnenkort wordt ze tachtig en dus 
wordt het volgens haar tijd dat een ander het stokje over gaat nemen. 
Lies zag als redactiesecretaresse twee hoofdredacteuren vertrekken en 
werkt inmiddels alweer bijna vijf jaar samen met de huidige 
hoofdredacteur. 
‘Ik had ooit eens laten vallen dat ik best een krantje op zou willen zetten 
voor de senioren. Dat werd opgepikt door de toenmalige 
penningmeester van de KBO, maar ik hoorde daar verder niets meer 
over,’ blikt Lies terug. ‘Totdat tijdens de jaarvergadering werd 
aangekondigd dat vanuit het toenmalige mededelingenblad de Info een 
seniorenblad zou worden opgericht. Info-hoofdredacteur Gerard ten 
Thije zou die kar gaan trekken en daarbij werd ook mijn naam genoemd, 
terwijl daarover van tevoren geen contact was geweest met mij. Maar ik 
wilde er graag aan meewerken en heb daar ook nooit spijt van gehad.’ 
Als secretaresse schreef Lies iedere maand allerlei organisaties aan, 
zoals de Zorgboog, de pedicure, maar ook de fietsenmaker, zodat de 
lezers bijvoorbeeld ook wat meer te weten kwamen over een elektrische 
fiets. Ze hielp ook mee met verschillende projecten. Een ervan was een 
soort soapserie rondom de Stoa (het huidige ONIS), waarin een fictief 
gezin werd gevolgd, waarvan de vader alcoholist was, de zoon een 
drugsverslaafde en de moeder dit alles helemaal niet meer aan kon. 
Echt veel veranderd is de Luidklok volgens haar niet, alleen zijn de 
inhoudelijke stukken verdwenen. Daarvoor in de plaats staan nu wat 
meer persoonlijke verhalen, maar ze mist die inhoudelijke stukken toch 
wel een beetje. Ook blijft Lies hopen op zoveel mogelijk medewerking 
van de mensen die de activiteiten organiseren. ‘Als zij geen kopij 
aanleveren, valt er niets over te lezen.’ Ook zou het volgens haar mooi 
zijn als er vanuit het bestuur ook meer berichten in de Luidklok zouden 
worden geplaatst, zoals de namen van jubilarissen, nieuwe of 
aftredende bestuursleden en sfeerverhalen over activiteiten die door het 
bestuur werden georganiseerd. 
‘Als secretaresse moet je natuurlijk zelf ook de handen uit de mouwen 
steken,’ vindt ze. Het werk is volgens haar niet echt moeilijk als je 
tenminste een beetje met een computer uit de voeten kunt en wat af 
weet van kantoorwerk en administratie.  
‘Dat we er iedere maand met zijn allen weer voor kunnen zorgen dat er 
een mooi blad bij de leden op de mat valt, dat vind ik het allermooiste 
van dit werk. En dat ik daarvoor regelmatig mensen even extra moet 
stimuleren, maakt de uitdaging alleen maar groter,’ zegt ze met trots. 
Lies neemt toch wel met een beetje pijn in het hart afscheid, zeker nu  
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zich nog steeds geen opvolger voor haar heeft gemeld. Daar maakt ze 
zich echt zorgen om, omdat ze weet dat een redactie gewoonweg niet 
zonder secretaresse kan. Toch blijven we optimistisch, want we gaan er 
nog steeds vanuit dat er ergens tussen onze leden, of misschien zelfs 
onder de niet-leden, iemand is die heel graag het stokje van Lies over wil 
gaan nemen. 
Wij van de redactie zullen Lies zeker gaan missen. Frits, onze lay-
outman, noemde haar afscheid dan ook een Liesbreuk. En ja, zo’n 
gevoel geeft het wel na zoveel jaar. 
Dankjewel Lies voor al die jaren dat je je voor de Luidklok hebt ingezet. 
De redactie wenst jou, samen met je man Jan, nog een heleboel mooie 
jaren. 
 
Marie-Louise. 

Zit er een barst in de Luidklok? 
 

Ik heb een nieuw hoorapparaat en ben daar heel blij mee: de wereld ligt 
weer open. Zo weet je weer wat er in Asten aan de hand is. Maar liever 
had ik niet gehoord dat de Luidklok er aan denkt op te houden. Dat  moet 
natuurlijk ergens vandaan komen. Het kunnen praatjes zijn, maar ik had 
ook van bestuur en redactie al klachten gehoord dat er geen vrijwilligers 
te krijgen waren voor het redactiewerk. Nou hoef je daar geen grote oren 
voor te hebben, het verschijnsel is breed: vrijwilligers willen zich niet 
verplichten tot een vaste functie. Maar voor een vereniging van 1500 met 
veel vrije tijd mag het  toch geen probleem zijn een oplossing te 
bedenken. 
Maar het signaal is er, zonder tijdige maatregelen slaapt de boel in, de 
weerstand wordt steeds groter. “O,” zeggen de mensen, (u bent dat 
natuurlijk niet), “scheien ze er mee uit? Ik had het blad al een paar 
maanden niet meer gezien.”  En het leven in Asten gaat gewoon door, 
zonder Luidklok. Willen we dat? Sommigen zal het niet kunnen schelen. 
Oké, maar is dat de meerderheid? En wat hebben de trouwe lezers er 
voor over om de Luidklok in de lucht te houden? Om de verhalen te 
blijven lezen van Inge, Peter, Lies  en Piet en natuurlijk ook Marie-Louise 
en de berichtenschrijvers? 
Maar laten we bij de Luidklok blijven. Het gaat, als de geruchten waar 
zijn, volgens mij vooral om de positie van Lies die na 13 jaar afscheid 
neemt als secretaresse. Wij hopen natuurlijk op spontane reacties en 
hoeven dan niks meer te zeggen. Met de inhoud en de omslag van het 
blad is niks aan de hand. Het aantal leesbare artikelen stijgt gestaag en 
de berichtgeving is nog steeds een onmisbare schakel voor de 
activiteiten. Het gaat om het ontlasten van de redactie. De mensen van  
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de redactie kunnen dat zelf doen 
door de frequentie wat terug te 
brengen, maar dat is toch wel lastig 
voor de berichtgeving. Misschien 
helpt ook een extra gebaar naar deze 
werkgroep of een hogere  
tegemoetkoming, hoewel dat volgens 
mij het probleem niet is. Misschien 
door een betere communicatie 
tussen redactie en bestuur of door 
contact met de reguliere inzenders. 
Door de vaste rubrieken met logo’s te 
bezetten, waarvoor vaste personen 
de verantwoordelijkheid hebben.  
Of door artikelen uit te wisselen met 
omliggende seniorenverenigingen. Ik 
weet het, zo krijg je nog meer werk, maar zo staat het krantje en haar 
medewerkers wel in de schijnwerpers. Het beste middel is dat er over de 
Luidklok gepraat wordt en dat het een boekje van ons allemaal wordt. 
Waarin onze dagelijkse bezigheden passen. Waaraan je met plezier kunt 
meewerken. Of moeten we terug naar de dorpsomroeper die op de 
kruispunten gaat staan met een toeter om te roepen dat er volgende 
week woensdag een speciale dag is voor de 80-plussers?  
Het is een mooi werk, ik ben er helaas te oud voor. Maar ik heb het tien 
jaar met plezier gedaan en ik gun iedereen datzelfde plezier. 
 
Gerard ten Thije  

Wat een dag 
 
Wat een dag hebben wij achter de rug, mijn lief en ik. Een 
dag die op ons allebei een diepe indruk heeft gemaakt. 
Zoiets hebben we echt nog nooit meegemaakt. 

Ik heb het hier over de Human Library waar mijn lief als vrijwilliger en ik 
letterlijk als levend boek aan mee hebben gewerkt. In de Human Library 
lees je geen boeken, maar mensen. Interessante mensen die je in het 
dagelijkse leven niet snel spreekt. Klopt wat we over mensen denken op 
basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? Zijn onze 
vooroordelen terecht? 
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In de Human Library in Helmond konden bibliotheekbezoekers die 
zaterdagmiddag kennis maken met bijvoorbeeld iemand in een rolstoel, 
een transgender, een vluchteling, een herstellend verslaafde, een 
tienermoeder, een veganist, iemand met een genafwijking die onder 
meer kaalheid veroorzaakt, iemand met autisme, iemand met een niet 
aangeboren hersenafwijking en iemand die in zijn jeugd was misbruikt. 
En dan vergeet ik er vast nog een paar. 
Als levend boek had ik de titel 'Hetero van de homo' wat bij de 'lezers' 
meteen vraagtekens opriep. En dat was ook de bedoeling, want een titel 
moet prikkelen. De lezers konden de levende boeken aan de hand van 
de catalogus uitkiezen om ze vervolgens te 'lezen'. Dat lezen hield in dat 
ze ons zoveel mogelijk vragen mochten stellen over het onderwerp. In 
mijn geval ging dat natuurlijk over homoseksualiteit en het door mij 
geschreven boek 'Homoseksualiteit is geen keuze', waarin ik beschrijf 
hoe het is als je man later uit de kast komt. 
Wat ben ik als levend boek die dag vaak gelezen en wat werden mij 
toch ontzettend goede, integere en mooie vragen gesteld. Ik weet zeker 
dat ik die middag weer een heel klein steentje bij heb kunnen dragen 
aan de acceptatie van homoseksualiteit. Maar wat was het daarnaast 
mooi om al die lezers te mogen ontmoeten en ook stukjes van hun 
levensverhalen te mogen horen. En dan heb ik het nog niet gehad over 
al die andere levende boeken, waarmee mijn lief en ik voorafgaand aan 
de Human Library kennis maakten. Wat een verhalen zaten daartussen. 
Stuk voor stuk schrijnend, ieder op een andere manier. Maar wat een 
kracht zit er in al die mensen en wat een optimisme stralen zij allemaal 
uit. Daar kunnen we alleen maar een heel diep respect voor hebben. En 
dat respect dat zag ik ook bij al die lezers die op die mooie 
zaterdagmiddag voorbijkwamen. Dat Helmond zo groot kan zijn, dat had 
ik eigenlijk nooit gedacht. Over vooroordelen gesproken. 
 

Marie-Louise. 

Alzheimer Café 
 

Het Alzheimer Café Peelland heeft elke maand  een nieuw thema. We 
blikken alvast vooruit op dinsdag 7 april, dan krijgt u tips over wat u vast 
kunt leggen bij de notaris. 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. 
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Dementie en het alledaagse leven 
 

Het Alzheimer café besteedde op 4 februari aandacht aan dementie en 
het alledaagse leven. Als gastspreker was aanwezig Janneke Leijnse-
Van de Moosdijk van Zorgboog in Balans. Zij geeft adviezen over hoe 
om te gaan met dementie, het compenseren van beperkingen en het 
mogelijk aanpassen van de fysieke leefomgeving. 
Toen ik dat las in de aankondiging dacht ik, nou een hele mond vol. In 
de praktijk bleek het echter om hele simpele dingen te gaan, zoals hoe 
moet ik nou mijn broek ook weer aandoen, hoe moet ik douchen, mezelf  
afdrogen, eten, koffie zetten. Voor gewone mensen allemaal heel 
simpele dagelijkse dingen, maar als je dementie hebt, kunnen dat grote 
problemen zijn. Zo simpel als het is, kon Janneke er ook over praten. 
Jac Huijsmans ging het gesprek met haar aan en hij bleek goed 
voorbereid. 
Wat ik vooral onthouden heb ten aanzien van het helpen van 
dementerende mensen is: structuur, regelmaat, stap voor stap, 
herhalen, altijd hetzelfde. Zoveel mogelijk blijven doen, ook al is het 
moeilijk. Doorgaan met je leven.  
Janneke is ergotherapeut dat betekent dat zij je kan helpen het net even 
anders te doen. Zij ondersteunt vooral de mantelzorger. Zij benadrukt 
ook dat helpen echt helpen betekent en niet overnemen. Maar dat kan 
heel wat geduld vergen. Advies aan de mantelzorger: durf te vragen. 
Alles is niet vanzelfsprekend, maar maak het bespreekbaar. Mensen 
willen je wel helpen, maar weten het vaak niet. Durf te vragen, blijf ook 
omgaan met andere mensen. Blijf overeind als mantelzorger, maak tijd 
voor jezelf. 
Zij benadrukte ook het vooral simpel te houden. Koop niet het 
modernste koffiezetapparaat, maar houd de oude filter, dat is vaak al 
moeilijk genoeg. 
 

Piet Schippers. 

Seniorenvereniging-mededelingen 

Algemene Ledenvergadering 
 
In de vorige Luidklok stond al vermeld dat op woensdag 25 maart de 
jaarlijkse ledenvergadering plaatsvindt. Aanvang 14.00 uur. U krijgt nog 
een persoonlijke uitnodiging met de 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. 
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Onze overledenen 
 

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

Bert Janssen   Deken van Pelthof 135 
95 jaar    Overleden: 24-01-2020 
 

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 het 
crematorium geplaatst kan worden voor de uitvaart. De familie kan dit 
aanvragen via het bovenstaande bericht met vermelding van tijd en 
locatie van de uitvaart. 

Seniorenvereniging-activiteiten 

We gaan van start met Cultuurt(r)ips 
 

De eerste activiteit is op 18 maart, 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. De 
tentoonstelling is gratis te bezichtigen. Voor meer informatie over de 
World Press Photo zie www.worldpressphoto.org. 
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 
euro 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. 
 

Aanmelden kan per e-mail: marietloomans@outlook.com. 

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. 
 
Liederentafel. 
 

U heeft op onze nieuwe website vast en zeker al de foto’s van de 
Nieuwjaars-Liederentafel kunnen bekijken. Ook afgelopen maandag       
2 maart was Toffel 4 weer present, om u een leuke zangmiddag te 
bezorgen. Helaas kon een stukje hierover niet meer bijtijds naar de 
Luidklok, want die was toen al bij de drukker. Niet getreurd. 
De volgende middag staat al ingepland! Noteert u het even? 
Wat?  Liederentafel met Toffel 4. 
Wanneer?       Maandag 4 mei. 
Waar?  In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Tijdstip? Van 13.30 u tot 15.30 u  
  met halverwege de middag een koffiepauze. 
  Heel graag tot ziens. 
 
De spellenmiddag. 
 

Een van onze vaste spelers, Gré Döpping-
Bouwmeester, schreef het volgende verslagje:  
Ondanks de stormachtige, harde wind kwamen er op 
maandag 10 februari toch 12 deelnemers voor de spellenmiddag binnen 
gewaaid. Niet iedereen kon met zijn min of meer vaste club spelen, 
maar dat was geen probleem, want ook met drie personen kon er toch 
het favoriete spel gespeeld worden. 
Het was een rustige en gezellige middag, de sfeer was ontspannen     
en de koffie was weer goed. 
Dit keer was het weer weliswaar geen spelbreker, maar hopelijk is het 
op maandag 9 maart mooier en beter weer en komen er nog meer 
deelnemers naar deze spellenmiddag.  
  
Wit u  ook eens meedoen? Kom dan op bovengenoemde datum eens 
vrijblijvend binnenlopen. 
Wat?  Spellenmiddag. 
Wanneer? Maandag  9 maart. 
Waar?  In de Huiskamer van de Beiaard. 
Tijdstip: Van 13.30 u tot 16.00 u met korte koffie-/theepauze. 
  U bent allemaal van harte welkom. 
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Spellenmiddag extra. 
 
Onlangs hoorde ik de opmerking, dat het best wel fijn zou zijn, om de 
spellenmiddag niet één keer per maand te houden, maar íedere 
maandagmiddag. Sommigen missen bij een bepaalde situatie, zoals het 
overlijden van de partner, een manier om wat stille uurtjes in te vullen.   
Ze zijn misschien niet echt éénzaam, maar voelen zich soms weleens 
alleen. En willen dan op een prettige manier anderen ontmoeten, 
bijvoorbeeld bij een bordspelletje. Weer anderen wilden al langer aan de 
spellenmiddag meedoen, maar hebben uitgerekend op die tweede 
maandag van de maand een andere activiteit. Wanneer er iedere 
maandag een spellenmiddag is, kan men gewoon kiezen op welke 
middag men graag wil komen. 
Daarom willen we eerst eens kijken of er animo voor is en navraag doen. 
Ook informeren we bij de beheerder van de Beiaard of zo’n wekelijkse 
spellenmiddag ook voor hém een passende optie is. 
U hoort er meer over in de volgende Luidklok. 
 
Uitleg voor de mogelijke nieuwkomers van de spellenmiddag. 
De spellenmiddag is altijd in de Huiskamer van de Beiaard, oftewel het 
cafégedeelte waar u een tafel uitzoekt, om met anderen te spelen. U 
kunt zelf een spel meenemen of spelen met wat er in de betreffende kast 
aanwezig is. U kunt uw vrienden meenemen en starten en stoppen 
wanneer u dat zelf wilt. Zie het als een soort gezellige KBO-inloop, om 
elkaar te ontmoeten, te praten of een spel te spelen. De huiskamer gaat 
hiervoor open vanaf 13.30  tot 16.00 uur. Er is de mogelijkheid voor een 
kop koffie of een glas thee, altijd met een koekje, verkrijgbaar voor een 
Beiaardmunt of €1,00 per consumptie. 
 
Excursie naar Jong Nederland. 
 

Zoals u in de vorige Luidklok al heeft kunnen lezen, wil onze werkgroep 
onder leiding van Toon van de Pol een excursie houden naar de 
Papierverwerking van Jong Nederland Asten. 
Nog even ter herinnering: 
Wat:   Excursie naar de papierverwerking  
  van Jong Nederland in Asten. 
Wanneer? Op woensdag 11 maart a.s. 
Tijdstip? Om 14.00 uur ontvangst bij de Beiaard. 
 
Hier wordt bij een kopje koffie of thee een filmpje vertoond over de 
werkwijze van ophalen en verwerken van het papier. Daarna gaat men te 
voet of met de fiets (of op een andere manier) naar de loods van Jong 
Nederland aan het Ommelsveld 9. 
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Wilt u meer informatie of zich aanmelden, dan kun u bellen naar             
Toon van de Pol, tel.0493-694286 of  mailen naar: a.pol39@upcmail.nl 
We zijn heel erg benieuwd naar uw belangstelling. 
 

Nog enkele data om te noteren: 
Seniorendag:   Voor al onze 80+ers op vrijdag 2 oktober 2020. 
De Kerstvieringen: Woensdag 16 en donderdag 17 december 2020. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen.  

Tochten met de scootmobiel 
   

Ook in 2020 worden er weer tochten gemaakt op de scootmobiel en wel 
op iedere derde woensdag van de maanden april, mei, juli, augustus, 
september en oktober. 
Er wordt telkens om 13.30 uur vertrokken vanaf de parkeerplaats naast 
sporthal de Schop, op de hoek van de Lienderweg-Lotusstraat in Asten. 
Deze tochten brengen ons in de omgeving van Asten. De af te leggen 
afstand bedraagt gemiddeld 25 km, de snelheid bedraagt 13 km per uur. 
Deelname staat open voor iedereen die noodgedwongen gebruik moet 
maken van de scootmobiel. Deelname is gratis en je hoeft ook geen lid 
te zijn van de Seniorenvereniging. Je wordt vanzelf lid als je de 
mogelijkheden bekijkt die de vereniging biedt aan haar leden. Erop uit 
met anderen en dat met veel plezier is ons motto. Kom altijd aan de start 
met een volle accu. Bandenspanning thuis controleren, 3,5 atm. Zorg 
voor geld voor de consumptie of dergelijke onderweg (niet alles is gratis). 
Oplettende lezers zullen wel opgemerkt hebben dat de maand juni niet 
staat vermeld. Dat komt, omdat wij dan afwijken van het gangbare 
patroon van de derde woensdag. In juni organiseren wij na het succes 
van 2019 ook nu weer een verrassingstocht en wel op zaterdag 13 of 20 
juni. (afhankelijk van beschikbare vrachtauto e.d.) 
Tot slot nog even de volledige datums op een rijtje: de woensdagen 15 
april, 20 mei, 15 juli, 19 augustus, 16 september en 21 oktober. Zaterdag 
13 of 20 juni (vertrek vermoedelijk 8.45 uur vanaf de sporthal) maar 
hierover komt ter zijner tijd nog nader bericht. Mocht u nog vragen 
hebben over de tochten neem dan gerust contact met mij op.  
 
Cor Verhagen. 
Voor verdere inlichtingen: Cor Verhagen Burg. Ruttenplein 303  
5721 DZ Asten.  E-mail: vermana@chello.nl  tel. 0493-692782. 
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Wandelen met de Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
 

De Stappers gaan donderdag 19 maart een tocht maken door het Luikse 
mergelland en kiezen als vertrekpunt het net over de grens liggende 
plaatsje Wonck waar we bij Taverne Du Geer gaan parkeren. 
We starten in het dal en wandelen over veldwegen naar de hooggelegen 
krijtrotsen. Daar kunnen we ons verbazen over de schade die aan de 
natuur in de omgeving is toegebracht door de afgravingen ten behoeven 
van de cementindustrie. We komen langs een afgraving waar een berg 
van 150 meter is weggegraven en waar de vrachtwagens nog steeds af 
en aan rijden.  

Dan gaan we bij Camp-Pays over de spoortunnel en dalen door het bos 
af naar het gehucht Pierreux. Van daaruit gaan we over de hoogvlakte 
op weg naar Bassenge. Waar we een knijpke zoeken om onze boterham 
te eten bij koffie of een potje bier. 
In Bassenge vinden we een van de vele Waalse overblijfselen van het 
Rijke Roomse leven. Een echt mini-Lourdes. Door de plaatselijke pastor 
in 1888 gesticht als dank voor verkregen grote gunst. Dit Petit Lourdes  
is een echt mini-bedevaartsoord. Langs de helling is het leven van 
Christus uitgebeeld. Is dit kunst of kitsch? 
We gaan weer op pad door een holle weg, waar de mergel en de 
silexstenen aan de oppervlakte komen. We gaan weer over een 
hoogvlakte, waar grootschalige landbouw is en komen uit bij De Toren 
van Eben-Emael. 
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 Een Geheimzinnige toren met daar bovenop vier grote, dreigende, 
zwarte monsters. Deze toren is gebouwd als aanklacht tegen Hitler en 
is gebaseerd op de openbaringen van Johannes en de geschriften van 
de Griek Hermes. De toren als silexmuseum, gebouwd door Robert 
Carcet, gaat tot dertig meter onder de grond, is een vierhoek van 12 
meter en heeft 7 verdiepingen. Zeven is een voor het jodendom heilig 
getal. Toen Robert Jr. weigerde in dienst te gaan en gearresteerd werd, 
heeft hij een geweer gebroken en als symbool in de toren vastgemet-
seld. Je ziet dit teken nog weleens op de revers van pacifisten. 
Al wandelend komen we langs de Geer. Een rivier die in Wallonië be-
ginnend steeds breder wordt en door Tongeren stroomt, waarna zij al 
kronkelend haar weg zoekt naar Bassenge om bij Kanne onder het Al-
bert - kanaal door te duiken, om richting Maastricht te gaan waar ze 
Jeker wordt genoemd. Zo komen we weer in Wonck om naar Bassenge 
te rijden om nog een pintje te gaan pakken. 
Al bij al is het een mooie, gevarieerde wandeling. De liefhebbers die 
mee willen, komen zondag 15 of donderdag19 maart om 8.00 uur bijeen 
bij de Beiaard. 
 
Voor info: loetvanbeers@upcmail.nl en 0493-692119. 
                jo.jurgens@kpnmail.nl en 06-48360783. 
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De Stappers wandelden  
in het Leudal 
 

Het heeft een beetje gevroren en de 
zon komt prachtig op, maar toch wat 
onwennig en met twijfel of ik op tijd 
ben, haal ik de dames op. Altijd 
vertrekken de Stappers om 8:00 uur 
vanuit Asten, maar nu niet. 
Het nieuwe jaar is begonnen en dan vertrekken we voor één keer om 
9:00 uur. 
Iedereen is ruim op tijd om elkaar een goed nieuwjaar te wensen en 
vooral vele, mooie wandelkilometers. Hierna vertrekt een bont 
gezelschap van zón dertig personen naar onze buurprovincie. We 
rijden over de N-279 richting Roermond. Na Heythuysen parkeren we 
vlak voor de spoorovergang links op het zandpad.  
Daar starten we onze wandeling in het Leudal. 
We lopen langs het spoor en gaan links af de bossen in. Je waant je in 
een mooie, ruige sprookjesachtige omgeving. Het is heuvelachtig en 
het wisselt van loofbomen naar naaldbomen. Een snelstromend water 
steken we regelmatig over of blijven er langs lopen. We komen 
onderweg ook van alles tegen. De bever zelf zien we niet, maar wel dat 
het een harde werker is op veel plekken. Ook grote dikken bomen legt 
hij zonder moeite om. Soms ziet het er zelfs naar uit dat hij nog maar 
net vertrokken is.  
We zien het St. Elisabethklooster links liggen en  komen aan bij de St. 
Ursulawatermolen of wel de Leumolen. Een graan- en oliemolen met 
het jaartal 1773. Vervolgens komen we bij de St. Servaaskapel met 
naastgelegen waterput. Een witte kapel waar de deur wijd open staat 
alsof we verwacht worden. Nadat er kaarsjes aangestoken zijn, wordt 
er even rustig op de banken plaatsgenomen. Boven ons zien we een 
mooi gebogen, rijk beschilderd houten plafond. Het was net of meneer 
pastoor ieder moment ook nog zou komen.  
Maar we moesten verder, op naar onze verwenplek voor tussen de 
middag, café Dennenoord in Roggel.  
Koffie, thee, warme chocolademelk, soep en zelfs Trappistenbier werd 
door de kastelein en zijn vrouw gebracht met een grote glimlach. Het 
was zo lekker warm daarbinnen dat we verder moesten, want de luikjes 
begonnen dicht te vallen. 
Daar gaan we weer het mooie landschap in. Nu laten we het St. 
Elisabethklooster niet links liggen, maar gaan er even kijken. In de 
voortuin staat een ruïnetoren tussen loofbomen met een lange 
geschiedenis.  
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Achter in de tuin staat het pesthuisje. Ondanks het mooie weer en de 
prachtige omgeving gaan we graag verder. Het is immer de eerste 
wandeling van de Stappers in 2020. Dat wil zeggen op naar de 
Nieuwjaars borrel.  
Dit jaar worden we welkom geheten in Liessel bij de familie Corstens. 
Een warm onthaal van de gastheer en -vrouw brengt ons in een gezellige 
huiskamer. De koffie en thee staan al op ons te wachten. Onze 
hongerige buiken worden verwend met zondagse soep en 
pompoenensoep, gevolgd door een hapje geïnspireerd door de Service 
keuken. Ondanks de heerlijke consumpties en het lekkere eten zegt ons 
verstand dat we naar huis moeten. Ons gevoel spreekt dat tegen, maar 
we vertrekken toch maar naar huis en tellen af naar de volgende 
wandeling met de Stappers. 
 

Een Stapper. 

Wandeling rondom Westelbeers 
 

Als nieuwkomer bij de Stappers werd mij 
gevraagd een verslag te schrijven van de 
wandeling op donderdag 13 februari 2020.  
Nou daar gaan we dan.  
Zoals altijd vertrokken we ook deze dag in de vroege ochtend om exact 
8.00 uur met negen mannen en negen vrouwen. We zouden eerst naar 
Zuid-Limburg gaan, maar de route was omgezet naar Westelbeers. De 
wandeling begon bij de Mariakapel bij de Grote Beerze.  
Helaas was het intussen gaan regenen. Het enige mooie van de regen 
was, dat iedereen zo zijn eigen regenkleding aandeed, wat er uitzag 
alsof we een carnavalsoptocht aan het lopen waren. De regen zorgde er 
ook voor dat veel paden veranderd waren in modderpaden, afzien dus. 
Ondanks dat bleef de stemming toch goed, complimenten allemaal.  
De momenten dat we konden rondkijken waren echt de moeite waard. 
Langs de rivier de Grote Beerze, een heel stuk rondom het Goorven en 
de eerste stopplaats onder de Flaestoren, allemaal erg leuk om langs te 
wandelen. Vandaar uit gingen we, na de regenkleding weer 
gefatsoeneerd te hebben, op weg naar de lunchlocatie. We liepen een 
heel eind langs rivier de Flaes om rond de middag uit te komen bij 
Herberg In den Bockenreyder. Dit was een prachtige plek om te lunchen 
en een drankje te doen. Na de lunch, het was intussen gestopt met 
regenen, gingen we weer op pad, een heel stuk langs rivier de Reusel. 
Een prachtig wandelgebied en met af toe de zon werd het toch nog een 
zeer aangename wandeling. Na ca 23 km kwamen we weer uit bij de 
Mariakapel in Westelbeers.  
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Een goed gebruik na zo’n dag wandelen is het napraten in het 
dichtstbijzijnde café. Dit keer in café ‘T Behouwe Huys in Baarschot. Een 
toffe kastelein met een dito knecht zorgden ervoor dat iedereen zo zijn 
eigen drankje kon drinken. 
Voor mij was dit de tweede wandeling met de Stappers, en wederom 
was het, ondanks de regen, weer een mooie en vooral gezellige dag. 
 
Gerard van der Loo. 

De Trappers bezochten onderduikersmonument 
 
Op woensdag 22 januari wandelden de Trappers in de bossen aan de 
rand van de Strabrechtse Heide. 
De parkeerplaats bij Boscafé Pastoorke van Moorsel was het 
vertrekpunt.  
Ik had een mooie route uitgestippeld, maar helaas zelf vooraf niet 
kunnen verkennen, wat ik anders wel altijd doe. En dan heb je pech: er 
waren volop werkzaamheden en net de paden die wij wilden 
bewandelen waren door de grote tractoren behoorlijk omgeploegd. Het 
liep een beetje ongemakkelijk, maar ervaren zoals wij zijn, lukte het 
toch redelijk goed. 
Bij het onderduikersmonument hielden we even een kleine pauze. We 
stonden letterlijk en figuurlijk stil bij de geschiedenis waar we door dit 
monument aan herinnerd werden. Na deze kleine pauze liepen we 
verder en over helaas weer een paar wat moeilijk te bewandelen paden 
kwamen we bij een splitsing. Hier besloten we om de route aan te 
passen en wat beter te belopen paden te kiezen.  
Wat ons wel was opgevallen: niet alleen de bomen waren gekapt, maar 
ook alle struiken. En de bodembovenlaag was helemaal verwijderd. Dit 
moet dus wel een heel speciale manier van bosbeheer zijn, waarvan wij 
de reden niet weten. 
Toen we weer in de buurt van Pastoorke van Moorsel waren, liepen we 
nog een klein rondje om toch aan het aantal kilometers te komen. Terug 
bij de auto besloten we, na overleg, om bij Herberghe de Coeckepanne 
koffie te gaan drinken. Het was net rond het middaguur, maar we 
hadden gelukkig nog plaats. We konden lekker wat uitrusten en kletsen 
en rond de klok van half een stapten we weer in de auto op weg terug 
naar de Beiaard. 
 
Peter Verweijen. 
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Wandelen en fietsen met De Trappers 
 

Op woensdag 11 en 25 maart wordt er weer gewandeld door  
de Trappers. Zij vertrekken om 9.30 uur bij De Beiaard. 
Op woensdag 8 april begint het fietsen weer. De 30 km-groep vertrekt 
om 13.30 uur bij De Beiaard. 
 
Peter Verweijen. 
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Blij(f) Actief Ommel    
 

Op 21 en 22 maart wordt Expo Ommel gehouden. Dit keer zullen ook 
de kunstwerken van de deelnemers van de Crea op woensdagmorgen 
een plaatsje krijgen op de tentoonstelling. Voor de openingstijden zie 
elders in de Luidklok. 
Zoals u ook elders in de Luidklok kunt lezen, stopt per 1 maart de 
mantelzorgondersteuning door Onis en zal ook de nieuwsbrief niet meer 
verschijnen. Ik kan me indenken dat u of uw partner of kinderen deze 
ondersteuning zullen missen. Als mantelzorger komt er nu eenmaal veel 
op je af. U kunt nu terecht bij het Sociaal Team van de Gemeente 
Asten. Maak hier gebruik van, zij kunnen u helpen uw taak te verlichten. 
Of bespreek het eens met een cliëntondersteuner van de 
Seniorenvereniging Asten en Ommel. Het telefoonnummer staat achter 
in de Luidklok. Als inwoner van Ommel kunt u ook contact opnemen 
met de dorpsondersteuner van Ommel. Af en toe zal zij in de Kluis 
aanwezig zijn op vrijdagmiddag als er ook koersballen is. 
Wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen met Lydian van 
Grotel, dorpsondersteuner Ommel, tel. 06-83218253, of kijk eens op de 
website van de Dorpsraad Ommel. 
Wilt u meer weten over de dorpsactiviteiten, 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. 
 

...Ommel-expo... 
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IVN-wandelingen voor senioren 
 

* Woensdag 11 maart wandelen rondom het Beuven in Someren.  
Vertrek vanaf De Stulp om 13.00 uur. Terugkomst om ca. 16.30 uur. 
* Dinsdag 24 maart wandelen in Groot Goor Helmond.  
Vertrek om 9.00 uur vanaf De Stulp. Terugkomst om ca. 12.30 uur. 
* Woensdag 8 april wandelen in het Leudal, Roggel.  
Vertrek om13.00 uur vanaf De Stulp. Terugkomst om ca. 16.30 uur. 
 
Informatie bij Rinus Manders, tel. 06-49986693. 

Activiteiten Hof van Bluyssen       
 

In het Hof van Bluyssen aan de Wilhelminastraat 
vinden diverse activiteiten plaats die ook 
toegankelijk zijn voor niet-bewoners. U kunt daar dus vrijuit 
binnenlopen, ook al woont u heel ergens anders. Bij de activiteiten 
achter in deze Luidklok vindt u een overzicht van de diverse activiteiten. 
 
Voor 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. 
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Ouderenbridge zoekt nieuwe leden 
 

Het zou fijn zijn als we bij het ouderenbridge het aantal leden wat kunnen 
uitbreiden. Ook uitstekend geschikt voor beginners. Iedereen die zin heeft 
is van harte welkom. 
Elke dinsdagmiddag wordt er gebridget in de Beiaard. Inschrijven kan tot 
13.10 uur en we starten om 13.00 uur. 
 
Voor meer informatie: Jo van Horssen, tel.0493-692469  
of Hans Crooijmans, tel: 0493-692805. 

Ommel Expo 
 

In het weekend van 21 en 22 maart wordt Ommel Expo gehouden. Hier 
worden de kunstwerken van verschillende inwoners van Ommel tentoon-
gesteld. Dit jaar is er ook plaats ingeruimd voor werken van deelnemers 
van de Crea op woensdagmorgen onder leiding van Betsie Jansen van 
Dagactiviteiten Blij(f) Actief. 
De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 21 maart van 13.00 uur 
tot 17.00 uur en zondag 22 maart van 10.30 uur tot 17.00 uur. De toe-
gang is gratis. 
 

Annelies Dittner. 

Ondersteuning voor mantelzorger stopt 
 

Als gevolg van de bezuinigingen stopt Onis per 1 maart met de 
ondersteuning van mantelzorgers in Asten. 
Ook zal het Astense deel van de mantelzorgwerkgroep, een gezamenlijk 
project van Asten en Someren, als gevolg hiervan ophouden te bestaan. 
De werkgroep verzorgde onder andere de attentie op de dag van de 
mantelzorg in november. Ter verduidelijking, in Someren blijft wel alles 
bij het oude, het geldt alleen voor Asten. 
Wat betekent dit voor de mantelzorgers? 
Zij zullen voor vragen en ondersteuning terecht kunnen bij het Sociaal 
Team in Asten. Ook zullen zij de periodieke nieuwbrief van Onis niet 
meer ontvangen. Het is allemaal heel jammer, juist in een tijd dat veel 
mensen aangewezen zijn op mantelzorg en er ook veel gevraagd wordt 
van mantelzorgers. Er is voor mantelzorgers vaak meer mogelijk ter 
ondersteuning, neem dus, als u vragen heeft, contact op met het Sociaal 
Team of vraag ondersteuning hiervoor aan onze cliëntondersteuners. Zij 
helpen u graag. 
 

Onis-Welzijn. 
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Activiteiten vanaf 9 maart t/m 19 april 2020 

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

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

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

Wandelen met De Trappers Wo. 11 en 25 maart – vertrek om 9.30 uur 
bij De Beiaard 

Excursie naar de loods  
van Jong Nederland 

Ontvangst om 14.00 uur in De Beiaard met 
koffie en een film, waarna te voet of per 
fiets naar de loods 

Bezoek aan Word Press 
Photo Contest in de Cacao-
fabriek in Helmond 

Wo. 18 maart – vertrek om 13.30 uur  
bij De Beiaard 

Wandelen met De Stappers Do. 19 maart – verzamelen om 8.00 uur    
bij De Beiaard 

Algemene  
Ledenvergadering 

Wo. 25 maart – Aanvang 14.00 uur 

Fietsen met De Trappers – 
30 km 

Wo. 8 april – vertrek 0m 13.30 uur                
bij De Beiaard 

Scootmobieltocht Wo. 15 april – vertrek om 13.30 uur                
bij De sporthal a/d Lienderweg 

Ontmoetingspunt van de 
Seniorenvereniging Asten 
en Ommel 

Elke dinsdag van 10.00 tot12.00                 
in Café van Hoek 

Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd 
tot en met zondag 22 maart. 
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Wekelijkse activiteiten in De Beiaard 
(op maandag 13 april zijn er geen activiteiten i.v.m. 2e Paasdag) 

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 

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 van 
9.30 tot 11.30 uur. Voor de deelnemers, die niet meedoen met de 
CREA beginnen de dagactiviteiten om 9.30 uur.  
Dit is bekend bij de deelnemers 
De crea stopt in mei en gaat in september weer beginnen 

Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur 

Vragenderwijs en kaarten Woensdag 11 maart 

Meer bewegen voor ouderen               Woensdag 18 maart 

Bakactiviteiten en kaarten Woensdag 25 maart 

Paas crea eieren beschilderen   Woensdag 1 april 

Paas crea en kaarten Woensdag 8 april 

Spreekwoordenspel en kaarten Woensdag 15 april 

Koersbal Elke vrijdag vanaf 14.00 uur 
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Activiteiten Restaurant Hof van Bluyssen (vrije toegang) 

Liederentafel Elke 2e en 4e 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 u 

Op de 1e etage staat een 
Di-fiets voor een tour 
door Asten e.o. 

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

Biljarten – In de hal  Be-
schikbaar als bewoners 
er geen gebruik van  
maken. 

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 sept.) 
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  Woensdag van 14.30 - 16.00 uur 

Crea Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur 

Kienen AGV - 1x per 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    tel. 691984           
 5721XJ  Asten                                          
 E-mail:deluidklokkbo@hetnet.nl   
Lay-out: Frits Sannen    tel. 693028 

http://www.sociaalteam-asten.nl/
mailto:deluidklokkbo@hetnet.nl
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