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Familie 
 

Precies een dag nadat ik na vier maanden eindelijk mijn familie weer 
eens heb gezien, zit ik dit stukje te typen voor De Luidklok. Wat was het 
heerlijk om al die Klompjes weer eens gewoon rechtstreeks in de ogen te 
kunnen kijken. Op anderhalve meter afstand, dat dan weer wel, en 
zonder een kus of een knuffel, al voelde dat wel heel raar. En buiten 
natuurlijk, want dat kan blijkbaar nog het minste kwaad. Maar het was 
lekker weer en we hebben zo gezellig bij kunnen buurten. Daar knapt 
een mens toch echt wel van op. De middag was voorbij voordat we er 
erg in hadden. 
Ondanks dat het echt heel goed voelde, merk je meteen weer dat we op 
dit moment toch wel in een hele bizarre tijd leven. Ieder mens heeft toch 
echt die warmte nodig, een hand op zijn schouder, een knuffel, een kus. 
En dat is nu net wat we allemaal moeten missen in deze periode. Het is 
voor een goed doel, dat beseffen we allemaal heel goed, maar dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat het gemakkelijk is. 
Ook wat onze Luidklok betreft, doen we momenteel nog zoveel mogelijk 
alles op afstand. Onze redactie is ook niet in vergadering bij elkaar 
gekomen, dit keer. We mailen elkaar als dat nodig is en ook het concept 
van deze Luidklok wordt online door de redactieleden bekeken en hun 
eventuele commentaar komt ook weer digitaal naar mij toe. De enigen 
die zich wel fysiek met onze Luidklok bezighouden zijn de bezorgers. Zij 
zorgen ervoor dat deze papieren Luidklok dit keer weer gewoon bij u op 
de deurmat valt. Zij zijn de helden die dit klusje gaan klaren en daar zijn 
we heel trots op. Mocht u ze zien, geef ze dan vanaf een afstand een 
groot compliment, want dat hebben deze mannen en vrouwen dik 
verdiend. 
Of er in augustus opnieuw een Luidklok bij u in de brievenbus zal vallen, 
is nog niet helemaal zeker. Dit keer heeft het vooral te maken met het feit 
dat we waarschijnlijk heel weinig te melden hebben, omdat er toch nog 
heel veel activiteiten 
niet doorgaan. We 
blijven u zeker op de 
hoogte houden. Is het 
niet via de papieren 
Luidklok, dan in ieder 
geval via de mail. Pas 
goed op elkaar en blijf 
gezond allemaal. 
 

Marie-Louise. 
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Beste mensen 
 

Wat hebben we een bijzondere tijd achter de rug. We hebben u lange tijd 
niet kunnen ontmoeten. Allemaal wegens het coronavirus en de lock 
down die daarop volgde. En omdat  wij senioren tot de kwetsbare groep 
horen, werd bij de s.v. Asten en Ommel per direct alles stopgezet. De 
Beiaard werd gesloten en alle activiteiten werden geannuleerd. 
Ondanks alle afspraken en maatregelen zijn in onze vereniging ook 
personen getroffen door het coronavirus en ziek geworden. Allen die ziek 
zijn geweest, wensen wij een goed en algeheel herstel toe.  
Helaas hadden we in de afgelopen periode ook te maken met meer 
sterfgevallen dan anders. Door de bijzondere omstandigheden werd er in 
alle gevallen in besloten kring afscheid van hen genomen. Alle 
nabestaanden wensen wij veel kracht en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies. 
Omdat het virus nu minder hard om zich heen grijpt en er minder mensen 
ziek worden zijn de maatregelen versoepeld en mogen we weer meer. 
Wel wordt verwacht dat we ons houden aan alle afspraken. Vooral het 
anderhalve-meter-beleid maakt het moeilijk om activiteiten te organiseren 
voor grotere groepen. Daarom gaan bijeenkomsten als de Dag voor de 
ouderen, de vrijwilligersmiddag en de kerstviering dit jaar niet door.   
En vooral wij senioren hebben nu eigenlijk behoefte aan persoonlijk 
contact na deze bijzondere tijd. Voorlopig zit dat er nog niet in. En zo 
lang dat niet veilig kan, houden we fysiek afstand van elkaar, maar we 
zijn en blijven voor u bereikbaar via telefoon, mail en niet te vergeten 
vanaf heden ook weer via De Luidklok. 
Ik wens u allen veel goeds toe en blijf gezond. 
 

Maud. 
 

Afscheid 
 
Officieel heb ik al afscheid genomen van mijn collega’s van de redactie 
tijdens een lunch in maart. Er had zich nog steeds niemand gemeld om 
mijn taak over nemen. Toen kwam de corona er nog bij en konden we 
niet bij elkaar komen om de inhoud van de volgende Luidklok te 
bespreken. Bovendien waren alle activiteiten afgelast en ook de 
Luidklokbezorgers konden vanwege corona niet op pad. Gelukkig heeft 
zich iemand gemeld om kennis te komen maken tijdens een 
redactievergadering om te kijken wat de functie inhoudt. En nu maar 
hopen dat ze het doet.  
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Voor mij is het moeilijk om de redactie te verlaten. Ik heb het niet voor 
niets 13 jaren gedaan en met plezier. Voor De Luidklok van juli hebben 
we nog geen vergadering. We hebben alle reguliere inzenders gevraagd 
een stukje te schrijven over de te verwachte activiteiten in de komende 
periode, maar ook over de bevindingen tijdens de coronatijd en 
eventuele andere ervaringen. Ook de stukjes over “de groeten van”, die 
op de site geplaatst zijn, hebben we verzameld. Niet iedereen heeft een 
computer en het leek ons leuk dat alle leden deze kunnen lezen. Hopelijk 
worden er in september weer activiteiten gestart die u dan weer kunt 
lezen in De Luidklok van augustus. De redactievergadering hiervoor is op 
13 augustus. Op die datum komt mijn eventuele opvolgster kennis 
maken. Uiteraard wil ik haar nog wel wegwijs maken in het wel en wee 
van De Luidklok.  
Verder wil ik de huidige redactie bedanken voor de prettige 
samenwerking. Ook dank aan alle inzenders van stukjes voor De 
Luidklok in de loop der jaren, want zonder die stukjes zou er geen 
Luidklok zijn. Ik hoop dat jullie op dezelfde voet zullen doorgaan. 
Ik wens jullie allen nog veel plezier met het lezen van De Luidklok. Ook 
al waait er een nieuwe wind bij de redactie, dan wil dit nog niet zeggen 
dat het er slechter op wordt. De tijd zal het leren. Aan allen veel succes! 
 

Lies Berkers. 

Als het thuis niet meer gaat 
 
Het alzheimer café werd op 3 maart geleid door twee Hannies. Hannie 
Derksen was de gespreksleider en Hannie van Erp was onze gast. Het 
thema, als het thuis niet meer gaat, sloot goed aan bij het thema van 
vorige keer: als het thuis moeilijk wordt.  
Het kan zo moeilijk zijn dat het echt niet meer gaat. Maar wanneer is dat? 
Hannie is verpleegkundige met speciale aandacht voor ouderen met 
dementie. Zij weet uit ervaring, dat in het algemeen niet te zeggen is, 
wanneer het niet meer gaat. Het is afhankelijk van persoonlijke 
omstandigheden. Is je netwerk groot of klein, en heb je mensen in je 
omgeving die je nu en dan kunnen helpen? Is de veiligheid in het 
gedrang? Het kan gebeuren dat de dementerende gaat dwalen, 
gevaarlijke dingen in huis doet, dingen vergeet, totaal niets meer kan. 
Vaak wordt geprobeerd met hulp van bijvoorbeeld een casemanager een 
tussenoplossing te vinden, zoals opvang in een zorgboerderij of 
dagopvang. Soms is het zo moeilijk dat het echt niet meer gaat. Dan komt 
een heel moeilijke fase. De diagnose dementie staat vast. Thuis kan niet  
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meer. En dan? Waar naar toe? Vaak heeft de mantelzorger wel een 
voorkeur. Liefst dicht bij huis, maar is er plaats? Soms moet je tot groot 
verdriet tijdelijk verder weg. Er is sprake van een soort rouwproces voor 
de dementerende, maar zeker ook voor de mantelzorger. Er breekt dus 
een moeilijke periode aan. De casemanager kan dan veel betekenen. 
Hulp bieden, zaken  mee regelen, maar ook een luisterend oor zijn. Welke 
voorziening kies je, kleinschalig, grootschalig? Ondersteuning heb je ook 
nodig om een beetje zicht te krijgen op de wirwar aan regelgeving. Ik 
noem er een paar: WMO, PGB, BOPZ, Wet Zorg en Dwang, Zorgkantoor, 
Zorgverzekering. Al met al een moeilijke materie bij een pijnlijk besluit.  
Naast alle scepsis was er ook een positief bericht. Iemand vertelde dat 
haar geliefde met verschrikkelijk veel tegenzin werd opgenomen, maar 
uiteindelijk toch heel tevreden was. Hij vond het een vakantieoord. 
 
Piet Schippers. 

Hoge Piet erbij 
 
Het is onderhand een volkssport geworden om je waardering uit te 
spreken voor wat de mensen voor elkaar doen. Als verplegers, als 
vervoerders, als artsen of gewoon als meelevend familielid. Het is een 
golf, die zal voorbij gaan, maar hopelijk ook een weldadig spoor achterlaat 
voor ons allemaal. 
Maar daarnaast is er ook een gewone wereld, waarin mensen tientallen 
jaren heldendaden verrichten. Zonder loon, maar ook zonder applaus, 
want we hadden het niet in de gaten. Voor deze mensen zijn de 
koninklijke onderscheidingen bedoeld en het doet ons goed dat Piet 
Schippers onze ridder van 2020 was, al kon dat niet met de vereiste 
waardigheid gevierd worden. Ridder zonder paard dat is hij. Een echte 
voetganger die niet alleen omhoog kijkt. Die oog heeft voor de behoeften 

van andere mensen. Hij weet precies wie dat zijn 
en waar je ze kunt vinden. Bijna geruisloos, in de 
bond voor ouderen of senioren, als promotor van 
Alzheimer, maar iedereen kent hem. En hij zegt 
iets als er wat gezegd moet worden.  
Zijn reactie op de onderscheiding was heel  
bescheiden, maar vooral wij, de kwetsbare 
ouderen, zijn trots op hem. 
 
Namens de kwetsbaren, 
Gerard  ten Thije. 
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Vacature bij het Alzheimer Café 
 

Regelmatig  schrijf ik in de Luidklok een stukje over de activiteiten bij 
het Alzheimer Café. Maar nu heb ik een vraag aan u: het Alzheimer 
café  is op zoek naar een vrijwilliger voor het aandachtsgebied 
algemene zaken. Tot op heden werd deze taak ingevuld door John 
Bankers. John stond aan de wieg van het Alzheimer café, maar nu hij 
wethouder is geworden, wordt het een beetje veel. 
Het Alzheimer café is een bijeenkomst voor mensen die zich 
betrokken voelen bij dementie.  We komen een keer per maand bij 
elkaar om over dit onderwerp te spreken, informatie te krijgen en 
ervaringen uit te wisselen. Elke maand komen hier zo’n zestig tot 
soms honderd mensen tezamen. 
 
Natuurlijk vragen dergelijke bijeenkomsten voorbereiding en 
regelingen. We hebben dan ook een heel team van vrijwilligers dat 
zich inzet voor deze belangrijke doelgroep. In het voorjaar van 2017 is 
het Alzheimer Café Peelland opgericht. De bijeenkomsten vinden 
plaats in de Beiaard in Asten en zijn bedoeld voor inwoners van Asten, 
Someren en Deurne. 
Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door ongeveer 15 vrijwilligers 
waarvan er 8 plaats nemen in de werkgroep. Werkgroepleden hebben 
een specifieke taak bij de organisatie van de bijeenkomsten: algemene 
zaken, coördinatie van de vrijwilligers, inhoudelijk programma, PR en 
communicatie. 
 
Wat houdt deze vrijwilligersfunctie nu in. 
 
 Taken: 
 
• Als contactpersoon fungeren voor gemeenten 
• Coördineren van activiteiten van de werkgroep, waaronder 

secretariële en financiële  activiteiten 
• Actieve deelname aan de werkgroepvergaderingen, drie of vier 

keer per jaar 
• Aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van het Alzheimer Café 

Peelland, die elf keer per jaar worden georganiseerd. 
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Wie zoeken wij? 
 

• Iemand die maatschappelijk betrokken is  en affiniteit heeft met 
dementie. 

• In staat is te netwerken met het regionaal bestuur van Alzheimer 
Nederland, gemeenten, zorg- en welzijnaanbieders. 

• Een teamspeler is. 
• Gemiddeld  twee uur per week beschikbaar is 
• Bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft. 
 
Wat krijg je hiervoor terug: 
Waardering, een gezellig team, een dankavond voor de inzet. 
 

Reageren graag via mail. 
alzheimercafepeelland@gmail.com  
of telefonisch naar John Bankers, coördinator van het team,  
op telefoonnummer 06-28954108. 
 

Met vriendelijke groet, 
Piet Schippers. 
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Seniorenvereniging-mededelingen 

Onze overledenen 
 

Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. Ons medeleven 
gaat hierbij ook uit naar de familie van de overige overleden leden van 
de Seniorenvereniging, die hier niet vermeld staan. Voor vermelding van 
de namen in De Luidklok hebben wij de toestemming nodig van de 
familie en deze toestemming hiervoor ontbreekt. 
 

Dora van den Heuvel-Aarts   Wilhelminastraat 29 
93 jaar      overleden: 29-02-2020 
 

Willie van der Schouw   Ficusstraat 13 
78 jaar      overleden: 27-03-2020 
 

Riek Smits-van Gogh    Wilhelminastraat 29 
94 jaar      overleden: 30-03-2020 
 

Martien van Ansem    Asterstraat 24 
84 jaar      overleden: 30-03-2020 
 

Jan van Dijk                                         Lienderweg 30 
81 jaar                                                   overleden: 30-03-2020 
 

Harrie Loomans    Dionysiusstraat 6 
84 jaar      overleden: 31-03-2020 
 

Harry Jacobs     Deken Meijerstraat 142 
88 jaar      overleden: 01-04-2020 
 

Helmi Cuppens-Verleisdonk        Emmastraat 65 
86 jaar                                                  overleden: 01-04-2020 
 

Theo Sillekens    Ostaderstraat 19 
88 jaar      overleden: 04-04-2020 
 

Thom van Dongen    Floralaan 10a 
92 jaar      overleden: 06-04-2020 
 

Dina van Bommel-Swinkels   Deken Meijerstraat 331 
94 jaar      overleden: 07-04-2020 
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Ans van Dijk-Kortooms                  Lienderweg 30 
82 jaar                                                  overleden: 08-04-2020 
 

Ria Berkers-van Tussenbroek  Deken Meierstraat 13 
91 jaar      overleden: 22-05-2020 
 

Mieke van den Hoogenhoff-Klaus  Langstraat 19d 
74 jaar      overleden: 05-06-2020 
 

Louis Hoefnagels     Julianastraat 13,  
74 jaar      overleden: 16-06-2020 
 

Wieske Maas-van Grimbergen  Lindestraat 25 
76 jaar      overleden: 18-06-20 
 
 

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. 

Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) 
 

Wegens de coronacrisis heeft de jaarvergadering op 25 maart geen 
doorgang kunnen vinden. Ook ziet het er niet naar uit, dat deze op korte 
termijn op de traditionele wijze gehouden kan worden. 
Maar: wij zijn zowel statutair als juridisch verplicht jaarlijks deze 
vergadering te organiseren, zodat de leden zich uit kunnen spreken over 
genomen besluiten en over het financiële gebeuren. Alhoewel wij er ons 
terdege van bewust zijn, dat deze gekozen opzet verre van ideaal is, 
zien wij geen andere (betere) mogelijkheid dan u via deze weg te 
benaderen. Er zijn twee items waarvoor wij als bestuur graag uw 
goedkeuring willen hebben en dat zijn: 
 
Het bestuur stelt de heer Arnold Spijker voor als nieuw bestuurslid. 
Zonder op- of aanmerkingen hierop gaan wij ervan uit, dat deze 
benoeming akkoord is. 
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Dit geldt eveneens voor het financieel Jaarverslag 2019.  
Dit verslag is hieronder te vinden. 
 
Financieel jaarverslag 2019 van de Seniorenvereniging Asten en Ommel 
 
Baten 
 
omschrijving:      bedrag: 
contributies      € 38.900,00 
eigen bijdragen voor- en najaarsreis   €   8.200,00 
subsidie gemeente Asten    €   2.800,00 
giften en acties     €   2.300,00 
       ---------------- 
       € 52.200,00 
 

Lasten 
 
omschrijving:      bedrag: 
bijdrage KBO Brabant     € 18.000,00 
kosten voor- en najaarsreis    €   9.100,00 
kerstvieringen      €   2.100,00 
overige vieringen en activiteiten   €      600,00 
vergaderkosten     €   1.500,00 
bestuurskosten     €      500,00 
kosten vrijwilligers     €   2.400,00 
ledenblad de luidklok     €   5.200,00 
propagandakosten     €      800,00 
overige lasten      €   2.100,00 
representatiekosten     €   1.300,00 
administratie- porto- en bankkosten   €      600,00 
reserveringen      €   8.000,00 
       ---------------- 

     
  € 52.200,00 
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Balans 
 
omschrijving:   debet:    credit: 
kas    €     1.000,00  
betaalrekening  €     7.000,00  
spaarrekening   € 148.000,00  
   
algemene reserve      €   55.000,00 
reserve jubilea       €   12.000,00 
reserve huisvesting      €   52.000,00 
reserve eenmalige bestedingen    €     6.000,00 
reserve nieuwe initiatieven     €     9.000,00 
egalisatievoorziening  
dagbesteding Ommel      €   13.000,00 
vooruit ontvangen      €     2.000,00 
crediteuren       €     7.000,00 
    -----------------   -----------------
  
    € 156.000,00   € 156.000,00 
 

Als u bezwaar heeft tegen een van beide kunt u dit kenbaar maken door: 
Schriftelijk te reageren naar het bestuur/secretariaat 
Telefonisch te reageren naar het bestuur/secretariaat 
Een mail te sturen naar het secretariaat 
(secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com) 
Wij horen graag van u. 
 

Namens het bestuur:  Guus Zeebregts en Henk van Kessel (secretariaat) 

Belastingaangifte 2019 
 

Nadat we in maart noodgedwongen moesten stoppen met de aangiftes 
inkomstenbelasting 2019 en het aanvragen of wijzigen van de zorg- en 
huurtoeslagen 2019 en 2020 zijn we inmiddels zo ver dat we de draad 
weer op gaan pakken. We doen dit op 2 vrijdagen t.w. 31 juli en 7 
augustus. Zoals voorheen vindt dit plaats in de Beiaard die ondanks de 
vakantie deze twee dagen open is. U kunt van maandag tot en met 
donderdag via het telefoonnummer 671234 een afspraak maken.  
We werken nog steeds met hetzelfde systeem van aangifte doen als 
vorig jaar, waarbij een machtigingscode van de belastingdienst nodig is; 
u dient deze code mee te brengen. Voor iedereen waarvoor wij vorig jaar 
de aangifte hebben ingevuld, stuurt de belastingdienst een machtigings- 
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code. Die 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-
1236555) een nieuwe  code aanvragen; houdt 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; 
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 belastbaar 
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.) 
Huisbezoeken voor personen die slecht ter been zijn, doen we nog niet. 
In dit geval kunt u een familielid of kennis naar het spreekuur sturen. 
 

Frits van der Velden, belastinginvuller KBO. 

Status activiteiten en diensten 
 
In maart zijn alle activiteiten en diensten stilgelegd vanwege het 
coronavirus en we hebben ondertussen weer enkele activiteiten en 
diensten opgestart. In deze Luidklok is te lezen welke diensten en 
activiteiten weer zijn opgestart en welke (definitief) zijn afgelast. 
 

Wat weer is opgestart: 
• De Stappers zijn in juni weer aan het wandelen geslagen.  
• Ontmoetingspunt bij Jan van Hoek is in juni weer opgestart. 
• De klussendienst is in juli weer opgestart. 
• De belastinginvulhulpen gaan op 31 juli en 7 augustus 

achterstallige aangiftes 2019 afhandelen in de Beiaard. 
• Maken en rondbrengen van de Luidklok en ONS vanaf het einde 

van juli. 
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Het bestuur heeft besloten om onderstaande jaarlijkse activiteiten af te 
gelasten: 
• Lunch voor de 80-plussers. 
• Vrijwilligersmiddag. 
• Kerstvieringen. 
 

Hopelijk kunnen deze activiteiten volgend jaar wel doorgang vinden.  
 

Verdere reguliere activiteiten welke dit jaar niet meer zullen worden 
opgestart: 
• De Liederentafel. 
• De Spellenmiddag. 
• De Trappers gaan dit jaar niet meer fietsen.  
          Het wandelen vanaf november zal wel doorgaan. 
• Najaarsreis 
 

Wij houden jullie via e-mail, onze website en de Luidklok van nieuwe 
ontwikkelingen op de hoogte. Blijf allemaal gezond. 
 

Namens het bestuur, 
Guus Zeebregts en Henk van Kessel. 

Koninklijke Onderscheiding 
 

Dit jaar werden er in Asten-dorp drie Koninklijke Onderscheidingen 
uitgereikt. In verband met de coronamaatregelen werden de 
gedecoreerden telefonisch door burgemeester Hubert Vos op de hoogte 
gesteld. 
Eerste in de rij was Jan Fleerakkers (76) uit Asten. Hij ontving de 
koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau onder 
meer omdat hij al 50 jaar scheidsrechter veldvoetbal bij de KNVB is, 
eerst regionaal, daarna in Noord-Brabant en Zeeland. Naast zijn functie 
als scheidsrechter heeft Jan ook enkele jaren op landelijk niveau de 
functie van assistent-scheidsrechter uitgeoefend in de hoogste klasse 
van het amateurvoetbal. De KNVB vindt dat Jan Fleerakkers een 
prominente vrijwilligersrol heeft vervuld en nóg vervult binnen het 
amateurvoetbal van de KNVB. Men ziet hem als een voorbeeld voor vele 
KNVB-officials. Momenteel is Jan Fleerakkers nog altijd actief. 
Voor zijn vele verdiensten is hij op 3 maart 1986 onderscheiden met de 
Waarderingsspeld in zilver en op 17 april 1989 de Waarderingsspeld in 
goud. Op 19 mei 2001 is hij vanwege zijn vele verdiensten benoemd tot 
Lid van Verdienste van COVS Nederland. Tot slot mag niet onvermeld 
blijven dat hij zich meer dan 15 jaar zeer actief als mantelzorger binnen 
zijn naaste familie heeft ingezet. 
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Piet Schippers (81) uit Asten mag zich voortaan Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau noemen. 
Piet Schippers was onder meer lid van het kerkbestuur van de               
H. Jozefparochie Asten. Naast bestuurstaken/vergaderingen en het 
verlenen van hand- en spandiensten, bezocht Piet na een sterfgeval in 
de parochie altijd de nabestaanden. Ook was Piet gespreksleider van 
een maandelijkse contactgroep voor ouderen bij Onis Welzijn. Na zijn 
pensionering heeft hij tijdelijk succesvol de rol van interim-directeur op 
zich gepakt, in de tijd dat de Stichting Welzijn Ouderen in volle 
ontwikkeling was. 
Inmiddels is hij al 20 jaar lid van KBO afdeling Asten-Someren en actief 
in diverse functies. Zo was hij onder andere voorzitter van KBO afdeling 
Asten-Ommel. Iedereen binnen de vereniging kent Piet dan ook. Hij was 
en is nog altijd een vertrouwenspersoon voor bestuur, vrijwilligers en 
leden. Tevens is hij het type dat zelf ook echt de handen uit de mouwen 
steekt. Na zijn voorzitterschap tot 2010 werd Piet in 2012 voorzitter van 
Kring Peelland, een overkoepelend orgaan van 15 KBO-afdelingen van 
de gemeenten Deurne, Asten en Someren. Dit heeft hij een aantal jaar 
gedaan tot de Kring werd opgeheven. Momenteel heeft Piet geen 
bestuursfunctie meer, maar als ouderenadviseur worden zijn kennis en 
kunde nog vaak geraadpleegd. Verder is hij vrijwilliger bij Savant De 
Lisse in Asten en is hij medeoprichter van het Alzheimer Café Peelland, 
waar hij sindsdien als bestuurslid en gespreksleider actief is.. Hij vindt het 
belangrijk het Alzheimer Café Peelland zoveel mogelijk onder de 
aandacht te brengen en doet dit door ledenvergaderingen te bezoeken 
en artikelen voor clubbladen te schrijven. 
Tot slot is Piet 50 jaar lang bloeddonor geweest en heeft hij vele jaren 
gecollecteerd voor diverse fondsen. 
Piet Schippers was op de dag van de lintjesregen ook nog eens vijftig 
jaar getrouwd. 
  
Ook Petra Berkers-Berkvens (61) uit Ommel ontving de koninklijke 
onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is sinds 1977 
actief als vrijwilliger bij EHBO-vereniging Asten. Zo zat ze in de redactie 
van het EHBO-blad en was zij bij nagenoeg alle evenementen te vinden 
als vrijwilliger. Sinds 2007 is zij evenementencoördinator. Met haar 
kennis, uitleg en positieve houding werft ze nieuwe jeugdleden, die ze 
ook coacht en begeleidt. Dit is van groot belang voor de continuïteit van 
de vereniging. Ze fungeert in haar dorp Ommel als een soort van 
eenpersoons Eerste Hulp post en weekendarts, hetgeen van groot 
belang is voor de dorpsgemeenschap. 
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Ook is zij lid van het comité Grote Gildeprocessie Ommel. Deze processie 
vindt elke derde zondag van mei plaats. Zij heeft hierin een coördinerende 
rol, bereidt vergaderingen voor, notuleert, benadert potentiële deelnemers 
en zorgt dat alle benodigde attributen er tiptop uitzien. 
Van 1990 tot 2002 was Petra Berkvens-Berkers twee ochtenden in de 
week op vrijwillige basis leidster bij peuterspeelzaal P'Ommeltje in 
Ommel. Zij wist precies wat elk kind nodig had en haar pedagogische 
achtergrond kwam hier goed van pas.  
Petra brengt om de vier weken het blad van de Katholieke Bond van 
Ouderen rond. Daarnaast is zij mantelzorger voor haar moeder en heeft 
ze van 1982 tot enkele jaren geleden gecollecteerd voor diverse 
organisaties en later de gezamenlijke collecteweek. 
 

De redactie. 

Zomaar een lintje 
 
Op 24 april kregen wij een telefoontje van 
de burgemeester, omdat we vijftig jaar 
getrouwd waren. Een gebruikelijke 
felicitatie, denk ik. Daarna nog een  
traktatie: een koninklijke onderscheiding! Ik dacht nog even: is vijftig jaar 
huwelijk zo bijzonder dat je daarvoor een onderscheiding krijgt? Maar het 
had een andere reden. De burgemeester noemde een aantal feiten op, 
waardoor ik was  opgevallen en daarvoor de koninklijke onderscheiding 
kreeg. 
Ik dacht nog waarom ik? Er zijn zoveel mensen die dat mogelijk zelfs 
meer verdienen en niet krijgen. Ik ken zoveel vrijwilligers die zich overal  
met hart en ziel inzetten en niet zo opvallen. Nu, in deze coronatijd, denk 
je dan vooral aan al die zorgmedewerkers die het nu ontzettend druk 
hebben in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Voor Asten denk ik dan 
speciaal aan de Lisse, waar ik vrijwilliger ben op het Huukske. Hoe druk 
hebben ze het daar en zij  krijgen geen lintje. Als vrijwilliger mag je niet 
komen om te helpen. En al hun patiënten daar, met hun verdriet en 
eenzaamheid. Hoe zal het met hen gaan? 
 Op tv en in de krant zeggen ze dan, volhouden!! Ja, gemakkelijk praten, 
geef ze allemaal maar een lintje, zij verdienen het. Zij hebben niet die 
aandacht, bloemen en kaarten die wij de afgelopen week hebben 
ontvangen. Ik zou er zo wat van door willen geven, maar dat mag niet. 
Heel hartelijk dank daarvoor, maar vooral veel gezondheid en sterkte 
gewenst. 
 
Piet en Mia Schippers. 
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Ouderenadvies 
 

Heeft u een vraag over wet- en regelgeving of over regionale en lokale 
voorzieningen en diensten? Dan kunt u die stellen aan vrijwillige 
ouderenadviseurs (VOA) van Seniorenvereniging Asten en Ommel.      
De ouderenadviseurs kunnen u adviseren, informeren, doorverwijzen of 
met u meedenken. Ze kennen de sociale kaart van uw gemeente als 
geen ander. En het belangrijkste is misschien nog wel dat ze de tijd voor 
u nemen en ook zonder concrete vraag een luisterend oor bieden. 
U kunt onze vrijwillige ouderenadviseur Jan Bosch inschakelen via de 
Afdeling Seniorenvereniging Asten en Ommel. 
 

Jan G.M. Bosch, tel: 06-23509999, e-mail: jangmbosch@kpnmail.nl 

Ons Pensioen 
 

Het Nederlandse pensioenstelsel staat hoog in aanzien. Op de 
Melbourne Mercer Global Pension Index, een ranglijst van de beste 
pensioensystemen ter wereld, nam Nederland in 2014 na Denemarken 
en Australië de derde plaats in. Dit neemt niet weg dat er ook hier zorgen 
zijn over de toekomstige betaalbaarheid van de pensioenen. Deze 
hangen allereerst samen met de vergrijzing; de toename van het 
percentage ouderen op de totale bevolking. 
Als gevolg hiervan neemt de verhouding tussen het aantal 
gepensioneerden en het aantal werkenden sterk toe. Naast dit 
fenomeen, dat zich in alle westerse landen afspeelt, speelt in Nederland 
ook de vraag of de reserves die zijn opgebouwd voor het aanvullend 
pensioen groot genoeg zijn om aan alle toekomstige verplichtingen te 
kunnen voldoen. Deze kwestie speelt buiten Nederland alleen in landen 
waar (aanvullende) pensioenen grotendeels uit opgebouwde reserves 
worden betaald. In de andere landen speelt uiteraard ook de kwestie van 
de betaalbaarheid van de pensioenen, maar daar moeten deze 
bekostigd worden uit de lopende middelen, en dat is een ander, zij het 
niet kleiner, probleem. Waarom toch geen indexering?  
Wordt vervolgd. 
 

Jan Bosch, Ouderenadviseur. 

Voortgang: ‘In gesprek over de laatste levensfase’ 
 
Wij waren aan de slag gegaan om de themabijeenkomst: ‘In gesprek 
over de laatste levensfase’ te organiseren. De datum, de sprekers en de 
zaal: alles was geregeld voor begin mei. Het plan was om u in deze 
Luidklok  hierover te informeren. 
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Helaas, de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben onze 
plannen doorkruist. We hebben daarom besloten om de bijeenkomst te 
verzetten naar een ander tijdstip. Omdat niemand nog kan overzien hoe 
alles zich verder zal ontwikkelen, kunnen we u nu nog geen nieuwe 
datum geven. Wij houden u op de hoogte van onze plannen want uitstel 
betekent zeker geen afstel. 
 

Het bestuur. 

Onze Belcirkels 
 

Door de coronacrisis moet iederéén zoveel mogelijk 
binnen blijven. Juist wij ouderen dienen sociaal con-
tact zoveel mogelijk te beperken. Van veel leden ho-
ren we dat het niet meevalt om de wekelijkse activitei-
ten en contacten te moeten missen. Laten we daarom 
proberen er met elkaar het beste van te maken. Ont-
moeten kan nu even niet, maar bellen natuurlijk wel. 
Daarom neemt KBO-Brabant het initiatief voor Onze 
Belcirkels. In zo’n cirkel deelt u uw telefoonnummer 
met negen andere KBO-leden uit uw omgeving, zodat 
u elkaar regelmatig kunt bellen. Gewoon om te vra-
gen hoe het gaat, om uw zorgen te delen, om een 

gezellig gesprek te voeren. Zo kijken we toch naar elkaar om en hoeven 
we de coronacrisis niet alleen te doorstaan. 
Hoe werkt het? 
Onze Belcirkels zijn bedoeld voor leden die het prettig vinden in deze 
tijd regelmatig telefonisch contact te hebben met andere KBO-leden. U 
geeft ons toestemming om uw naam en telefoonnummer te delen met 
negen andere KBO-leden, zodat er een Belcirkel van tien personen ont-
staat, allemaal lid van KBO-Brabant, dus wel zo veilig! Hoewel veel, 
maar niet alle ouderen in onze provincie lid zijn van KBO-Brabant, stel-
len we lidmaatschap uit veiligheidsoverwegingen toch bewust tot voor-
waarde: ons kent ons. 
De spelregels. 
Die bepaalt u met elkaar. Als u meedoet, bent u binnen een paar dagen 
lid van een groepje van tien KBO-leden die het, net als u, fijn vinden om 
onderling telefonisch contact te hebben. U belt gewoon een van de 
nummers uit de lijst of iemand belt u. Hoe vaak u elkaar belt, bepaalt u 
samen. Er zit geen organisatie of ingewikkeld systeem tussen. Deelna-
me is dan ook gratis, afgezien van uw gebruikelijke belkosten uiteraard. 
Hebt u een mobiele telefoon en e-mail? Geeft u die informatie dan voor-
al ook door. Ja ik doe mee! 
 

Het bestuur. 
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Van harte gefeliciteerd 
 

Bij de zusters Franciscanessen in de  Wilhelminastraat vierde éen  van 
onze leden, zuster Aurelia van den Boogaard, op 6 juni 2020  haar 
100ste geboortedag. Wegens de afspraken en alle maatregels door 
corona  moesten de  persoonlijke felicitaties even op zich laten wachten.  
Maar op vrijdag 10 juli togen Rina Slaats en ik met een mooi boeket 
bloemen naar de Wilhelminastraat om zuster Aurelia namens onze 
vereniging te feliciteren met haar 100ste verjaardag. Zuster Aurelia is 
met haar honderd jaar nog heel helder en alert. Ze vertelde ons over 
haar verblijf in de missie van Congo tot dat land in 1960 onafhankelijk 
werd en zij het land uit moest. Zuster Aurelia is kort daarop nog terug 
geweest, maar toen er weer onlusten uitbraken, moest zij voorgoed  
vertrekken. Dat betekende niet dat ze werkloos werd, want Brazilië werd 
haar volgende post. Daar heeft ze meer dan dertig jaar gewerkt. Met veel 
liefde en respect vertelt zij over haar werk en de bevolking en tussendoor 
verrast zij ons met een lied in het Portugees. Zuster Aurelia ziet heel 
slecht en is bijna doof, maar haar geheugen werkt nog perfect. Mijn 
telefoonnummer heeft ze feilloos in haar geheugen geprent, vertelde 
begeleidster Marianne Wouters. 
Namens KBO Brabant waren er een kaart met felicitaties en een doos 
bonbons voor zuster Aurelia wat zeer gewaardeerd werd. Behalve zuster 
Aurelia was er nog een medezuster die het verdiende om in het zonnetje 
te worden gezet. Zuster Mariana  Pijnenburg is namelijk dit jaar 25 jaar 
lid van onze vereniging.  
Ook voor haar onze felicitaties en een mooi boeket bloemen.  Zuster 
Mariana heeft met veel plezier in Noorwegen gewerkt en heeft met haar 
91 jaar nog wat jaren te gaan voor ze honderd is. Zo zei ze. 
Zuster Aurelia en zuster Mariana hebben veel en goed werk verricht en 
genieten nu van hun welverdiende rust in het kloostergedeelte van 
Amaliazorg. 
  
Maud Cuppens. 
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De Plus Sponsoractie 2020 
 

Deze actie, die gehouden werd van 26 januari t/m 18 april, heeft onze 
vereniging 301 Euro opgebracht. Er zijn 276 volle spaarkaarten 
ingeleverd (1 Euro per kaart) en wij hebben, net als alle deelnemende 
verenigingen, 25 Euro ontvangen voor onze collage. Het laten 
beoordelen van alle collages door een deskundige jury is, wegens de 
coronaperikelen, niet doorgegaan. Dat is jammer, want wij waren met 
onze schitterende collage (nogmaals dank John de Groot), beslist in de 
prijzen gevallen. Hoe dan ook: alle spaarders bedankt voor het sparen. 
 

Namens het bestuur,Guus Zeebregts 

Bedevaart gaat niet door 
 

De KBO-Kringbedevaart, die jaarlijks op 15 augustus gehouden wordt, 
zal dit jaar helaas geen doorgang vinden. De werkgroep heeft in goed 
overleg met Kapelaan van Overbeek besloten om vanwege het coronavi-
rus geen risico te lopen met zo’n grote groep ouderen bij elkaar in de 
kerk.  
De werkgroep heeft de bedevaart verplaatst naar 15 augustus 2021. Wel 
zal de plechtigheid van het zegenen van de nieuwe bedevaartkaars met 
afgevaardigden van enkele werkgroepsleden in klein comité plaatsvin-
den. Kapelaan van Overbeek zegent de kaars bij het Maria-altaar.  
Mocht u bij ziekte, of op enig ander moment, behoefte hebben deze 
kaars te laten branden, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Ka-
pelaan van Overbeek, telefoon 0493-691415. Als u het bandje te horen 
krijgt, dan moet u dit geheel afluisteren en daarna uw verzoek inspreken.  
 
Namens de werkgroep,  Piet Matheij, voorzitter. 

De Luidklok is jarig 
 

In deze bijzondere maand mei 2020 wordt ons lijfblad al 13 jaar! 
Beste redactie: van harte gefeliciteerd!   
Het is nu een ongekend bizarre, vreemde tijd. Maar tot april van dit jaar 
heeft de redactie steeds de knappe klus geklaard om elke maand een 
goed ingevulde Luidklok uit te brengen. Daarvoor dank en mijn geluk-
wensen. Laten we er met zijn allen een virtuele borrel op drinken en wen-
sen, dat binnen afzienbare tijd ons eigen infoblad weer met de ONS in de 
bus valt. 
Proost, Luidklok, nog vele jaren! 
 
Inge Veenhuizen. 
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Klussendienst weer van start 
 
Sinds 1 juli zijn we weer gestart met onze klussendienst en kunnen de 
leden van onze seniorenvereniging weer van onze diensten gebruik 
maken. 
Ik hoop dat jullie deze coronatijd goed zijn doorgekomen en allerlei 
klusjes opgespaard hebben, zodat wij weer aan de slag kunnen. 
Stilzitten is ook niet alles, dus kom maar op met die klussen. Uiteraard is 

alles bij het oude gebleven en een klusje kost 
nog steeds €5.00. Wel eerst Jan van Oorschot 
bellen. Het telefoonnummer is altijd op de 
laatste bladzijde van De Luidklok te vinden. Via 
de telefoon krijg je te horen met wie je een 
afspraak kunt maken, bijvoorbeeld met de 
timmerman, cv monteur, loodgieter, metselaar, 
tegelzetter, elektricien, computerreparateur, 
naaister of schilder. 
Ik wens jullie een prettige vakantie en blijf 
gezond. 
 

Jan van Oorschot. 

Corona en de Jan van Hoek Koffieclub 
 

De berichtgeving over het kleine, onzichtbare, maar dodelijke virus, dat 
zoveel impact had en nog heeft op alles en iedereen, ook in onze eigen 
omgeving, hebben we in de laatste vijf maanden op de voet kunnen 
volgen. Misschien zelfs wel aan den lijve moeten ondervinden. Ook bij 
gewone, eenvoudige, maar zo dierbare activiteiten hakte het erin. Kijk 
maar eens bij onze lokale Seniorenvereniging Asten-Ommel. 
Wat een heleboel fijne, sportieve en ook gezellige activiteiten zijn er 
weggevallen. Heel even wil ik hier met name noemen het Trefpunt voor 
de Senioren bij van Hoek. Tja, de horeca ging op slot en weg vielen de 
wekelijkse koffie-uurtjes op de dinsdagochtend. Twee uurtjes, waarin we 
in een prettige en rustige omgeving ons ei kwijt konden, door een 
praatje, het laatste nieuws, een probleem, zegeltjes ruilen, verdriet delen, 
simpelweg: elkaar ontmoeten. Elkaar niet meer zien? Hoe lang zou dat 
gaan duren dan? Na de eerste week mailde een van de dames mij of we 
elkaar niet af en toe eens een mailtje zouden kunnen sturen, waarin we 
konden vertellen, hoe wij deze vrijwillig gekozen isolatie doorkwamen.  
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Dat hebben we samen gedaan. Gelukkig beschikte ik over de meeste e-
mailadressen en het werd een mooie correspondentie per e-mail. Zo 
vernamen we dat Nelly een herseninfarct had gekregen, maar nu 
goddank weer aan het revalideren kon. We waren geschokt over het 
bericht dat Mien op de IC-afdeling was terechtgekomen, met ernstige 
corona-gerelateerde verschijnselen. Het gaat momenteel stapje voor 
stapje ietsje beter met haar en misschien mag ze spoedig weer naar 
huis. Piet mailde zijn actie, die hij ondernomen had om de bewoners van 
de Deken van Pelthof een bloemetje te bezorgen. Intens verdriet was er 
bij een andere Nelly, bij Riek en Wim en bij Inge wegens het overlijden 
van een dierbaar familielid, waarbij door de beperkende maatregelen 
van rouwverwerking amper sprake kon zijn. 
We deelden echter ook leuke momenten met elkaar, wanneer iemand 
toch even op gepaste afstand de (klein)kinderen weer kon zien of horen. 
We lazen dat er heel wat gepuzzeld, gelezen en geknutseld werd en dat 
bij bijna iedereen het huis binnenstebuiten werd gekeerd. Dit samen 
mailen voelde  goed: we troffen elkaar dan wel niet fysiek bij van Hoek, 
maar waren in deze onwerkelijke toestand toch een paar maanden 
digitaal verbonden met elkaar. 
Nu alles weer versoepeld is, hebben we het e-mailen afgesloten met de 
steeds bekende slotzin: ‘Hou je haaks, hou je gezond, blijf op de been 
en….houd vol ! 
En dat is ons goddank allemaal goed gelukt! 
 
Inge Veenhuizen. 

Seniorenvereniging-activiteiten 

Ontmoetingspunt 
 
U bent weer 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. Uiteraard wel met inachtneming van 
de coronaregels, zoals 1.50 meter afstand houden. 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. 
We zullen het momenteel moeten doen met de herinneringen aan onze 
activiteiten van voor de coronatijd die we tot op heden nog niet met u 
hebben kunnen delen. Verder komen, tot nader order, al onze activiteiten 
te vervallen. 
Wát een opkomst op maandag 2 maart. Maar liefst 51 zangliefhebbers 
waren present tijdens de Liederentafel van die middag. Er moesten zelfs 
stoelen bijgehaald worden om iedereen een zitplaats te bezorgen. En er 
werd geweldig meegezongen met de mannen van Toffel Vier. Die 
hadden er zichtbaar plezier in bij het zien van zo’n grote groep 
enthousiaste deelnemers.  
Ommel liet op een voortreffelijke manier van zich horen in de persoon 
van Harrie Loomans met een knap gezongen lied, een leuk gedicht werd 
voorgedragen door Truus en van Gerda’s warme sopraan zat iedereen 
muisstil te genieten. 
 
De Spellenmiddag. 
Ook de spellenmiddag, heel klein begonnen, mocht tot aan de komst van 
het coronavirus rekenen op een groeiende belangsteling. 
Weer of geen weer, de vaste groep spelletjesliefhebbers liet zich niet 
gauw klein krijgen. Elkaar ontmoeten, de wat stille uurtjes zinvol invullen, 
zeker als je alleen bent, de lol en de spanning tijdens de spelletjes was 
voor de meesten onbetaalbaar. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen. 

Nieuws van de werkgroep reizen 
 

De coronatijd heeft ook zijn gevolgen gehad voor de voorjaarsreis die we 
in petto hadden.  
De bedoeling was om in de ochtend de basiliek van Oudenbosch te 
bezoeken. Hier zouden we koffie met gebak krijgen. Daarna naar Sint-
Annaland waar we aan boord zouden gaan van de Frisia. Hier konden 
we al varende de lunch gebruiken. De tocht ging dan naar de zandbank 
de Galgenplaat in de Oosterschelde. 
Hier bevinden zich normaal gesproken tijdens laag water enkele 
tientallen zeehonden. We zouden er dan heel dicht langs varen zodat we 
de zeehonden goed konden bekijken. De schipper zou ons dan laten 
weten dat we muisstil moesten zijn om de dieren niet te verstoren. 
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Daarna zouden we onder de Zeelandbrug door varen naar Zierikzee. 
Hier hadden we dan de kans om op eigen gelegenheid enige tijd het 
stadje te bezichtigen. Daarna zou het tijd worden om weer richting het 
Brabantse land te vertrekken om onderweg nog van een diner te 
genieten. 
Maar helaas moesten we dit uitstellen tot het volgend jaar als we hopelijk 
weer weg kunnen. Het is de bedoeling dat we dan weer begin juni gaan. 
De precieze dag is nog niet te bepalen, omdat de getijdegegevens nog 
niet beschikbaar zijn. Het is namelijk alleen mogelijk bij laag water. 
De eventuele najaarsreis hebben we nog niet geregeld, omdat er naar 
verwachting nog teveel beperkingen zijn. 
Vanuit Twintours kregen we het verzoek om te vermelden dat zij in het 
najaar verschillende dagtrips organiseren, waar iedereen individueel op 
in kan inschrijven. Voor informatie hierover bezoekt U de site 
Twintours.nl. 
 
Namens de werkgroep reizen,  
Agnes Verdonschot en Louis Michiels. 

Tochten met de scootmobiel 
 

Hallo scootmobiel berijders, vrijwilligers en vrijwilligsters, deelnemers 
aan onze scootmobieltochten en iedereen die belangstelling heeft om 
deel te nemen, maar dit nog niet heeft gedaan. Voor iedereen die hier 
belangstelling voor heeft, hebben wij goed nieuws. 
We gaan, met inachtneming van de basisregels i.v.m. corona, er weer 
op uit. De eerste tocht in 2020 komt er aan. Op woensdag 19 augustus 
gaan we genieten van een tocht over de dan hopelijk mooi bloeiende 
paarse Strabrechtse Heide. Er zijn natuurlijk wel enige voorwaarden 
verbonden aan deelname aan deze tocht en wel de volgende: De route 
is bijna 30 km lang (gerekend van vertrekpunt tot finishpunt) als u de km 
erbij telt van thuis tot thuis is de minimale lengte 30 km. Kom dus met 
volle accu aan de start. Bandenspanning 3,5 atm. (controleer dit 
allemaal voor u deelneemt). Zorg voor voldoende eten en drinken want 
wij pauzeren in de natuur. Snelheid 13 km per uur, onderlinge afstand 
tot elkaar 1.50 meter zowel onderweg als op de pauzeplaats. 
Samenkomst om ca. 13.15 uur bij sporthal De Schop, parkeerplaats 
hoek Lienderweg-Lotusstraat waarna wij om 13.30 uur precies 
vertrekken. Kunt u niet voldoen aan een of meerdere hiervoor genoemd 
voorwaarden, dan wordt U geacht niet deel te nemen. Deelname is op 
eigen risico. Bij extreem slecht weer (hitte, onweer, regen) gaat de tocht 
niet door, hiervoor belt u 692782. 
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Aanmelden tot deelname kan vanaf nu geschieden via tel.692782 of 
Burgemeester Ruttenplein 303, 5721 DZ Asten of email 
vermana@chello.nl Heeft u een emailadres, dan stellen wij het op prijs 
als u dit vermeldt bij opgave, zodat wij de route en eventuele andere 
mededelingen per mail kunnen sturen. Aan de deelname zijn verder geen 
kosten verbonden. Ook hoeft men geen lid te zijn van de 
seniorenvereniging. Tot slot worden er op woensdag 16 september en 
woensdag 21 oktober nog volgens programma tochten gereden. 
     

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

Blij(f) Actief Ommel    
 
We hebben met z’n allen ervaren dat een virus een pandemie kan 
veroorzaken en een maatschappij wereldwijd kan ontwrichten. Het 
gevolg daarvan is dat we al vanaf half maart geen dagactiviteiten kunnen 
organiseren in Ommel. Heel naar allemaal, maar helaas het kan en mag 
niet anders. We weten dat u het gemist heeft en wij ook. 
Inmiddels hebben we op 22 juli op gepaste afstand van elkaar een 
gezellige middag gehouden in de grote zaal van De Kluis. We zijn nog 
steeds gebonden aan de voorschriften van het RIVM, dus 1, 5 meter 
afstand. Het virus is niet weg en kan weer de kop opsteken, dus 
voorlopig kan nog niet alles, maar we blijven kijken naar wat wel mag en 
mogelijk is. We wachten met u geduldig tot we weer terug kunnen naar 
de goede oude tijd van voor deze ellende. 
 

Annelies Dittner. 

Activiteiten Hof van Bluyssen       
 

In verband met het Coranavirus vinden er tot nader order geen 
activiteiten plaats in het Hof van Bluyssen.  
Voor meer informatie: Lynn Witlox,  
Gespecialiseerd medewerker welzijn Hof van Bluyssen 
E-mail: l.witlox@amaliazorg.nl 

Activiteiten woonzorgcentrum De Lisse 
 

In verband met het coranavirus vinden er tot nader order geen activiteiten 
plaats in de Lisse  
Voor meer informatie: Marlies Meeuwis, begeleider welzijn  
Savant De Lisse.   E-mail: marlies.meeuwis@savant-zorg.nl. 
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Dementie herkenbaar met speldje 
 
Mijn naam is Simone den Uijl en ik ben de oprichter en voorzitter van de 
Stichting 2109 (afgeleid van 21-09, Wereld Alzheimer dag). Een Stichting 
die is voortgekomen uit ervaringen gedurende mijn 28 jaar werken met en 
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
Kenmerkend voor dementie is dat de ziekte aan de buitenkant van de 
mens niet zichtbaar is, terwijl mensen met dementie afhankelijk zijn van 
erkenning, begrip en, waar nodig, ondersteuning en hulp. Daarom is het 
zo belangrijk dat we mensen met dementie kunnen (h)erkennen. Iemand 
in een rolstoel krijgt veelal begrip omdat de beperking zichtbaar is. 
Daarom heb ik een uniek en gepatenteerd beeldmerk ontworpen en dat 
op een mooi speldje, wat dient als hulpmiddel, laten drukken, zodat we 
medemensen met dementie direct kunnen herkennen. 
 Op de achterkant van de speld staat een unieke code gegraveerd die 
gekoppeld is aan de contactgegevens van de contactpersonen van de 
spelddrager. Via het noodnummer, dat op de voorkant van de speld staat, 
is de speldrager 24/7 traceerbaar bij dwaalgedrag.  
Praktijkvoorbeeld. 
Enige tijd geleden is er een spelddrager van Stichting 2109 aangetroffen 
in het bos van Zeist door Peter. Peter heeft zijn ervaring geplaatst op 
Facebook, omdat het hem verbaasde dat er nog geen landelijke 
bekendheid was. Dit bericht werd maar liefst 108.000 keer gedeeld en 
leverde ons ruim 45.000 positieve reacties op. Kennelijk is de behoefte 
groot, gezien er ook massaal speldjes besteld werden na dit bericht. 
Door de groei van de Stichting zijn wij zoekende naar mensen die ons 
willen helpen om Nederland vertrouwd te maken met dementie middels 
Stichting 2109. 
Mijn hoop is groot dat u Stichting 2109 een warm hart toedraagt en net 
als ik begrijpt, dat de groep mensen met dementie onze steun hard nodig 
heeft. Na 28 jaar getuige te zijn van het leed dat mensen met dementie 
dagelijks ondervinden, omdat er nog steeds een taboe rust op deze 
ziekte, wil ik mezelf met veel liefde hiervoor inzetten. (H)erken ons en 
help ons. U kunt een speld aanvragen via de website www.2109.nl  
Beluister het lied van Angela Groothuizen en Lesley van der Aa, 
gecoverd voor Stichting 2109 door Marcel Fisser. www.2109.nl 
  
Stichting 2109, (H)erkenning voor dementie. 
Beeldmerk en traceerbaar speldje: www.2109.nl 
info@2109.nl www.samenklaarvoordetoekomst.nl 
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Dienstverlening Onis 
 

De medewerkers van Onis werken weer op locatie in Asten en Someren. 
Vanwege corona vindt contact met klanten alleen plaats op afspraak. U 
kunt rechtstreeks contact opnemen met een medewerker, of bellen via 
het algemene nummer van Onis: 0493-441234 

Cursus filosofie en de kunst van de goede vragen stellen 
 

In september start een nieuwe cursus filosofie. Deze cursus gaat over 
grote denkers uit verleden en heden en maakt een verbinding tussen 
filosofie, de actualiteit en de vragen van de cursisten. Het Varendonck 
College biedt de cursus, gegeven door Ruud Heesen, docent van dit 
vak, aan geïnteresseerden uit Asten en Someren aan. 
 

Wijsheid en waarheid. 
De cursus is breed en beschouwt vele invalshoeken. ‘Er zijn meerdere 
manieren om naar de waarheid te kijken. De invalshoeken bieden een 
breder perspectief. Je leert je te verplaatsen in de positie van anderen. 
De waarheid is symfonisch, ’ vertelt Ruud Heesen. ‘Filosofie staat voor 
de liefde, voor wijsheid en werkelijkheid. De kunst van het vragen stellen 
is misschien wel belangrijker dan het geven van antwoorden.’ 
 

Inhoud cursus. 
Gedurende zes donderdagavonden gaan cursisten “op pad” met filoso-
fen. Ze bespreken een aantal belangrijke vraagstukken binnen de filoso-
fie. Met artikelen uit filosofische tijdschriften gaan ze in op de actuele 
thema’s. ‘De precieze vorm van de cursus is mede afhankelijk van de 
deelnemers en wat hun wensen zijn. We sluiten aan bij hun wensen, ’ 
aldus Ruud Heesen. 
 

Praktische informatie. 
De  basistekst en het niveau van de cursus zijn bovenbouw vwo. Voor 
deelname wordt een éénmalige bijdrage van vijf euro gevraagd. Daar-
naast wordt van cursisten verwacht dat ze gemiddeld een uur per week 
besteden aan huiswerk. De cursus vindt één avond per maand op don-
derdagavond plaats van 20.00 tot 22.00 uur. De data zijn 3 september, 1  
oktober, 29 oktober, 3 december, 2020 en 7 januari en 4 februari 2021. 
Locatie is het Varendonck College locatie Asten, Beatrixlaan 25. 
Meer weten? 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ruud Heesen: 
r.heesen@varendonck.nl (mail wordt pas na de zomervakantie gelezen). 
 
Ria Kandelaars, Onis Welzijn. 
0493-441256, 06-38266670. 
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Repair Café start vanaf 
september weer op 
 
Woensdag 9 september tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen inwoners in 
Asten en Someren weer voor kleine reparaties gratis terecht bij het 
Repair Café in de kantine van Voetbalclub NWC aan de Beatrixlaan.  
Nadat ook het Repair Café vanwege de coronacrisis de deuren heeft 
moeten sluiten is nu de tijd aangebroken om weer aan de slag te gaan. 
Natuurlijk wél met anderhalve meter afstand. 
Het Repair Café is bedoeld om de afvalberg te verkleinen en spullen 
weer een tweede leven te geven. Daarnaast komen buurtbewoners 
met elkaar in contact. Mits de anderhalve meter afstand het toe laat, 
kunt u tijdens deze middag eventueel zelf ook een handje helpen bij de 
reparatie van een kapot artikel van een buurtgenoot. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten. De koffie staat klaar.  
Kijk op www.oniswelzijn.nl als je meer wilt weten of loop tijdens het 
Repair Café gewoon even binnen. 
 
Ria Kandelaars, Onis Welzijn  

Het Digitaal KompAS  
staat ook tijdens de zomervakantie voor u klaar 
 

Net als alle andere activiteiten heeft het Digitaal Kompas vanwege de 
coronacrisis vanaf half maart de deuren moeten sluiten. Omdat dit voor 
de medewerkers vakantie genoeg was, hebben zij besloten tijdens de 
zomervakantie niet te stoppen maar gewoon open te blijven. 
In verband met de coronarichtlijnen werken zij wel nog steeds alleen op 
afspraak. Dus heeft u een (technisch) probleem met uw computer, wilt u 
graag leren hoe u een mailtje verstuurt, iets opzoekt op google, een app 
op uw IPad wilt installeren of heeft u iets anders wat u graag wilt leren 
op de computer? Maak dan een afspraak via Albert Hoevenaars, 
telefoonnummer 06-38334002. De vrijwilligers staan elke maandag van 
10:00 tot 12:00 uur voor u klaar om u bij al uw vragen van dienst te zijn. 
 
Ria Kandelaars, Onis Welzijn. 
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AutoMaatje Asten-Someren rijdt weer 
 

Sinds 1 juli rijden de chauffeurs van AutoMaatje Asten-
Someren weer. Er zijn wel extra voorwaarden aan 
verbonden: zo is het dragen van mondkapjes tijdens 
de rit door chauffeur en deelnemer verplicht. En 
moeten beide partijen (uiteraard) klachtenvrij zijn. 
Mondkapjes. 
Het dragen van mondkapjes is een advies van de 
rijksoverheid. ‘De kosten voor de mondkapjes zijn voor 
rekening van de deelnemers, omdat we niet willen dat vrijwilligers kosten 
maken voor hun vrijwilligerswerk, ’ aldus de coördinator van AutoMaatje. 
Mocht een deelnemer zelf niet over een mondkapje beschikken, dan zijn 
die verkrijgbaar bij de chauffeur. De kosten zijn €0, 50 per mondkapje.  
Klachtenvrij. 
Uiteraard vragen we bij het aanvragen van de rit naar de gezondheid 
van de deelnemer. En op de dag waarop de rit gereden wordt, neemt de 
chauffeur nog contact op met de deelnemer. Hij/zij zal vragen of ook op 
dat moment de deelnemer geen corona-achtige klachten heeft. Op deze 
manier kunnen we gelukkig weer wat voor mensen betekenen. 
Rit aanvragen. 
AutoMaatje is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur op 
0493-441266. 
 
Onis Welzijn. 

Onis Maaltijdservice 
  
We blijven tegenwoordig steeds langer thuis wonen. Maar wat te doen 
als niet alles meer zo vlot of vanzelfsprekend gaat? Onis Ouderenwerk 
biedt een aantal diensten aan, waaronder de Maaltijdservice. 
Iedere dag een verantwoorde maaltijd op tafel zetten, is soms (tijdelijk) 
niet mogelijk. Heeft u er wel eens aan gedacht om het af te wisselen 
met een maaltijdservice? Dit zijn verse maaltijden van Vers Aan Tafel 
die direct na bereiding worden ingevroren. De maaltijden worden 
éénmaal per week op een vaste dag bij u thuisbezorgd. Deze 
maaltijdservice kan een oplossing zijn na een ziekenhuisopname, een 
vakantieperiode van uw mantelzorger, als u slechter ter been wordt of 
als uw partner is overleden. Ook in tijden dat u even niet de deur uit 
kunt of wilt, zoals onlangs bij het coronavirus, is er dit gemak van 
thuisbezorgde maaltijden.  
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Ook mensen die een dieet volgen, kunnen bij de maaltijdservice terecht. 
Bent u een kleine eter, dan zijn er speciale kleinere porties te bestellen. 
Per keer bestelt u minimaal 6 maaltijden. U heeft geen wekelijkse 
bestelverplichting, u bepaalt zelf hoe vaak en wanneer u bestelt.  
Meer weten? Voor vragen en verdere informatie neemt u voor Asten 
contact op met: Carien Meeuws 0493-441236  
en Lindy Smits 0493-441244. 
 
Marianne Lenders. 

Groeten van….. 

Alleen voor deze editie van De Luidklok een apart hoofdstuk. Dit is spe-
ciaal voor de leden, die geen computer hebben. In het begin van de co-
ronaperiode hebben we namelijk onze leden van de Seniorenvereniging 
opgeroepen om voor de site een berichtje te schrijven om elkaar digitaal 
moed in te spreken in deze moeilijke tijd. Zie hieronder de verschillende 
inzendingen. 

De Luidklok luidt even niet 
 
Het is momenteel een rare en voor veel mensen een nare tijd. Het coro-
navirus heeft de hele wereld in zijn greep en overal zijn zware maatrege-
len genomen om verspreiding ervan zoveel mogelijk te voorkomen. Ook 
hier in Nederland en in ons eigen Asten ontkomen we hier niet aan.  
We moeten zoveel mogelijk thuisblijven, onze kinderen en kleinkinderen 
mogen voorlopig niet of nauwelijks op bezoek komen en we moeten ruim 
anderhalve meter afstand houden van elkaar. Een troostende hand op je 
schouder, een knuffel of een kus zitten er voorlopig niet in, juist op het 
moment dat velen van ons dat zo hard nodig hebben. 
Onze redactie had het, juist nu, zo fijn gevonden als we met het verschij-
nen van De Luidklok voor een beetje afleiding hadden kunnen zorgen. 
Maar helaas, ook dat gaat voorlopig echt niet lukken. De Luidklok zal 
voorlopig niet luiden. 
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We hebben er goed over nagedacht, maar alleen al het vergaderen zou 
al problemen geven. Bovendien kunnen we alleen maar melden dat de 
vele activiteiten die normaal gesproken in onze Luidklok staan vermeld 
allemaal zijn afgelast. En daar word je dan ook niet echt vrolijk van. En 
dan hebben we het nog niet over al die mensen die De Luidklok bij u in 
de brievenbus stoppen. Dat zijn allemaal senioren die ook nog eens tot 
de risicogroep behoren. Wij als redactie willen niet het risico nemen dat 
deze mensen op deze manier het virus op zouden kunnen lopen.  
Daarom gaan het bestuur en de redactie proberen om u toch zoveel 
mogelijk op de hoogte te houden via de mail en via de website van onze 
seniorenvereniging www.kbo-astenommel.nl. Ook het blad ONS zult u de 
komende tijd alleen online kunnen lezen. 
Het bestuur, de redactieleden en ik wensen u allemaal heel veel sterkte 
de komende tijd. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. En voor degenen 
die het nodig hebben, stuur ik een dikke knuffel mee. 
Hopelijk snel tot ziens. 
 
Marie-Louise. 

Een rare, bizarre tijd 
 

Begin dit jaar werd er een nieuw griepvirus gesignaleerd. We hadden al 
wel gehoord dat het aan de andere kant van de wereld slachtoffers 
maakte, maar dat was zo ver weg. En wie maakte zich nu druk over 
een of ander griepvirusje. Het zou wel meevallen, toch?  
Maar het viel niet mee. Als een dief in de nacht kwam het langzaam op 
ons af. In het begin waren we hier nog niet echt bezorgd, maar dat 
veranderde toen de eerste slachtoffers vielen. 
Inmiddels is de wereld om ons heen enorm veranderd. We moeten 
anderhalve meter afstand houden van elkaar, grootouders mogen hun 
kleinkinderen niet meer zien en even iemand knuffelen is al helemaal 
uit den boze. En dat juist in een tijd waarin we elkaar zo hard nodig 
hebben. 
De scholen zijn dicht en werken gebeurt bijna overal vanuit huis. En ja, 
natuurlijk zijn er nog genoeg mensen die niet vanuit thuis kunnen 
werken. En die mensen zijn we natuurlijk extra dankbaar, want zij 
trotseren het virus toch maar voor ons. 
Winkels gaan dicht of houden de regels over afstand houden goed in 
de gaten. Boodschappen doen in de supermarkt lijkt nu opeens nog het 
meest op hordenlopen en kapper, fysiotherapeut en pedicure mogen 
ons niet meer ontvangen. Even naar de bibliotheek of gezellig naar de 
bioscoop zit er ook al niet meer in. Zelfs onze Luidklok verschijnt niet 
meer, omdat het vergaderen, maar vooral het bezorgen teveel risico’s 
met zich meebrengt. 
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Kommer en kwel dus of lukt het jullie allemaal wel om er, ondanks deze 
rare, bizarre tijd, iets moois van te maken? Zelf heb ik de afgelopen 
weken samen met mijn lief hard geklust en gepoetst in het nieuwe huis 
van onze dochter en haar gezin. Met zo weinig mogelijk mensen hebben 
we uiteindelijk de klus kunnen klaren. Niemand aanraken, afstand 
houden, niet knuffelen met de kleinkinderen, geen schouderklopjes 
uitdelen. Het was niet gemakkelijk, maar we hebben het gered. Ook met 
de verhuizing hebben mijn lief en ik meegeholpen, want ja, we wilden zo 
weinig mogelijk vreemde mensen mee laten helpen. En ook dat is gelukt 
en onze dochter, schoonzoon en onze drie kleinkinderen genieten nu 
met volle teugen van hun nieuwe, grotere huis. 
Inmiddels zijn we er ook achter hoe belangrijk wifi op dit moment is. Mijn 
lief heeft dat bij onze dochter in huis dan ook zo snel mogelijk in orde 
gemaakt. De kleinkinderen krijgen les online, onze dochter, zelf 
leerkracht, geeft haar klas les online en onze schoonzoon werkt online 
vanuit huis. Daarbij komt ook nog eens dat onze oudste kleindochter op 
dit moment midden in haar eindexamen zit. Dus we zijn heel blij dat ook 
dit zonder tussenkomst van derden is opgelost. 
Inmiddels is bij ons de rust weer teruggekeerd en pas nu dringt het echt 
tot me door hoe de wereld is veranderd. Gelukkig kunnen we ons allebei 
goed bezighouden. We staan ’s morgens gewoon op tijd op. Uiteraard 
moet het huishouden worden gedaan en werkt mijn gepensioneerd lief 
nog twee dagen in de week. Wel thuis, sinds kort, maar dat gaat goed. 
Natuurlijk mist hij zijn collega’s, ook al spreekt hij ze wel via skype, maar 
dat is toch wel anders. 
Iedere dag maken we samen een wandeling, want bewegen en 
buitenlucht is erg gezond. Daarnaast hebben we beiden onze hobby’s. 
Mijn lief houdt van puzzelen en ook lezen is een verslaving. Bovendien 
heeft hij inmiddels mijn eerste boek vertaald naar het Engels en dat zijn 
we samen nu nog aan het nalezen om te kijken of er nog fouten in staan. 
Ik schrijf natuurlijk heel graag en ben inmiddels begonnen met het 
schrijven van mijn tweede boek. Maar constant stilzitten, nee dat lukt me 
niet. Dus sport ik via YouTube met mijn sportschool, doe ik wat 
kickboksen met Carlos Lens via een dvd, doe ik af en toe mee met 
Nederland in Beweging op tv en ga ik een paar keer per week hardlopen. 
Dat hardlopen doe ik op rustige tijden in een rustige omgeving, want ook 
ik houd me strak aan die anderhalve meter. 
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Hopelijk kunnen we binnenkort elkaar weer allemaal gewoon ontmoeten 
en in de ogen kijken. Maar tot die tijd: ‘zorg goed voor elkaar en blijf 
gezond. En, laat eens horen hoe jullie je dagen doorbrengen. Het kan 
een inspiratie zijn voor anderen. Gewoon je verhaaltje mailen naar mij 
marie-louise.klomp@planet.nl en dan zorg ik ervoor dat het naar alle 
KBO-leden wordt gemaild en op de website wordt geplaatst. 
 
Het ga jullie goed. 
 
Marie-Louise. 

Goed initiatief 
 

Dag Marie-Louise, graag wil ik aan 
de oproep gehoor geven, ik vind 
het een heel goed initiatief om zelf 
ook te laten horen hoe het met me 
gaat in deze bizarre tijd. 
Hoewel ik met mijn kinderen klein- en achterkleinkinderen alleen maar 
op Face Time contact heb, ben ik toch de hele dag goed bezig, kasten 
opruimen, eten koken, lezen. Piano spelen en telefonisch contact 
onderhouden.  
We beleven wel een moeilijke periode, maar ik denk dat we er zelf ook 
wel een beetje schuldig aan zijn, als je bedenkt hoe we de laatste jaren 
met onze mooie aarde om zijn gegaan. Het kon maar niet op en nu 
krijgen we de rekening gepresenteerd. Gelukkig gebeuren er ook mooie 
dingen, als je ziet hoe mensen elkaar helpen en troosten. Zoals de 
bekende voetballer zei: ”elk nadeel heb zijn voordeel“. Ik hoorde een 
bewoonster van een verpleeghuis zeggen: “we mogen niet van de 
kamer af, want er lopen hier inbrekers rond, maar mijn kamer vindt het 
fijn dat ik de hele dag thuis ben.” Het is maar hoe je het bekijkt. 
We hopen allemaal dat deze corona vlug voorbij gaat, en dat we de 
wens: zorg goed voor elkaar, dan ook nog in praktijk brengen. 
Omdat we nu in de meimaand, Maria maand, zitten is hier nog een mooi 
gedichtje, het is gemaakt door een Norbertijn in Grimbergen en vertaald 
door Anna Terruwe. 
Lieve Vrouwke, ik kom niet om te bidden maar om een poos bij U te zijn.  
Ik heb U niets te geven niets te vragen deze dag.  
Ik bezit alleen de grote vreugde dat ik U bekijken mag. 
Lieve Vrouwke ik kom niet om te spreken,  
maar om een poos bij U te zijn.  
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Ik heb U niets te zeggen niets te vragen deze dag, maar bewaar voor mij 
de grote vreugde dat ik U bekijken mag. 
Lieve Vrouwke, Gij zijt voor mij een moeder, laat mij in U geborgen zijn.  
Ik heb U niets te zeggen, niets te vragen,  
maar bewaar voor mij de grote vreugde dat ik U bekijken mag. 
 
Houd vol allemaal. 
Groeten, Koosje Hoendervangers. 

Beste allemaal 
 

Even een berichtje van deze kant. Hier gaat alles goed, in zover de 
coronacrisis het toelaat. Met jullie ook, zo te lezen in de e-mails. Alleen 
heeft Mien Glabbeek het zwaarste te verduren, maar hopelijk gaat het 
snel beter. 
Als we ons houden aan de richtlijnen van de grote heren die aan het 
begin staan van versoepeling, beginnen we af te tellen. De lagere 
scholen mogen alweer beginnen en daar zijn de kinderen weer blij mee. 
Voor mij was de invulling van de tijd het ergste, maar dat moest ik zelf 
invullen en dat is tot nog toe gelukt. Een goede maand geleden zag ik op 
tv dat op de bloemenveiling de prachtigste bloemen vernietigd moesten 
worden, omdat er geen export mogelijk was vanwege het coronavirus. Ik 
vond dat zo jammer en dacht meteen dat ik daar wat mee zou kunnen 
doen. Ik dacht meteen aan Wijnen, de Anthurium kweker. Dus de 
volgende dag bedacht ik dat het mooi zou zijn als we de bewoners van 
de Deken van Pelthof allemaal een boeket Anthuriums zouden kunnen 
schenken. Deze mensen zijn al zo eenzaam, zitten de hele dag binnen 
en zijn gemiddeld 86 jaar. Misschien zijn er tien die het hondje uit 
moeten laten, maar verder komen ze niet buiten en bezoek zie ik weinig 
of geen. 
Dus ik ga naar Wijnen om ’n praatje te maken. De ruim 5 ha. kas 
bekeken die in volle oogst staat wat tot de herfst door blijft gaan. Hier 
gaat minstens 80% van naar de vuilnisbelt. De hooguit 10% waar ze wel 
iets voor krijgen, weegt niet op tegen de vracht- en veilingkosten. 
Conclusie: er moet elke dag  veel geld bij. 
Ik vertel Wijnen dat ik voor de bewoners van de Deken van Pelthof wil 
organiseren dat ze allemaal een boeket krijgen en vraag of hij daar aan 
mee wil werken. We praten over 125 boeketten. Hij vond het ’n pracht 
idee, maar hier zijn wel kosten aan verbonden. Dat laat maar aan mij 
over, daar ga ik aan werken. Toen ben ik naar woningcorporatie WoCom 
gegaan met dit verhaal en vulde het aan met de bloemetjesdag, die elk 
jaar rond Moederdag gehouden wordt en waar WoCom aan bijdraagt. 
Nu dit niet door mag gaan vanwege het  
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coronavirus, konden we dat geld erbij leggen. Uiteindelijk schatte ik dat 
we €. 3 per boeket kwijt zouden zijn, dus dat zou dan €.375 zijn. WoCom 
ging akkoord en als het €.100 
meer zou zijn, viel er ook nog over te praten. Dus daar kon ik mee 
verder. 
Toen het bezorgen. Hiervoor heb ik het hoofd van de zorg ingeschakeld 
die vlot haar medewerking verleende. Zij vond het zo’n mooi gebaar om 
die oudjes in de bloemen te zetten en zou het overleggen met de 
zorgverleners.  
Het vervolg, een datum kiezen. 27 April Koningsdag dit was ’n maandag 
en hoefde niemand te werken. Maar toen kwam er ’n probleem, de zorg 
kreeg op 17 april te horen dat de zorg geen ander werk mocht doen dan 
alleen in de Lisse werken, vanwege de coronabesmetting. 
Dus moest ik drie personen vinden die me wilden helpen met bezorgen, 
omdat het voor mij te veel was. Dan moesten er mondkapjes komen, 
maar waar haal je deze? Ik naar de Hubo, maar deze had ze allemaal in 
moeten leveren voor de zorg. Dus ONIS gevraagd en deze stuurde me 
naar team Asten, daarna de gemeente en deze stuurde mij naar de 
GGD. Goed, dan maar zonder mondkapje. 
WoCom had gevraagd om het Peelbelang te vragen en SIRIS zou van 
de partij zijn. Er mogen wel enkele mensen komen, maar niet te veel en 
ze moeten 1½ meter afstand houden. 
Alle 125 boeketten zijn op z’n plaats en de mensen vonden het fijn dat er 
aan hen gedacht werd. Voor mij was het ’n hele maand een mooie 
tijdinvulling. Het deed me goed om wat te kunnen doen. Het gaf mij 
voldoening en ik kon hierdoor ook coronavrij blijven. 
De groetjes en blijf allen gezond. 
 

Piet van Eijk. 

Coronamoe 
 

Het voelt niet lekker als ik deze titel boven mijn verhaal zet, maar ik zie 
het om me heen steeds meer: de coronamoeheid begint toe te slaan. En 
hard. Niet bij iedereen, maar wel bij veel mensen. En dat vind ik letterlijk 
doodeng. Vooral die anderhalve meter afstand houden, daar beginnen 
steeds meer mensen schijt aan te hebben. En dat snap ik niet. Dat snap 
ik werkelijk niet. Als je het niet voor die ander wilt doen, doe het dan toch 
tenminste voor jezelf. Maar blijkbaar denken deze mensen dat ze 
onkwetsbaar zijn en hebben ze daarnaast ook nog eens absoluut geen 
enkel oog voor de mensen om zich heen. Mijn lief en ik maken iedere 
dag een wandeling, omdat het gezond is en we op deze manier ook fit 
willen blijven. We kiezen zorgvuldig een rustige route en een rustig 
tijdstip uit.  
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Eenmaal onderweg letten we extra goed op dat we die anderhalve meter 
afstand houden als we andere mensen tegenkomen. En natuurlijk komen 
we die tegen, want ook al wonen we in een dorp en plannen we de routes 
vaak door het buitengebied, we zijn nu eenmaal niet alleen op de wereld. 
Maar dan begint het hordenlopen. De eerste fietsers worden door ons 
gesignaleerd. Een ouder echtpaar komt, fietsend naast elkaar, op ons af. 
Het fietspad waarop we lopen, een voetpad is er niet, is ongeveer 2, 50 
meter breed. Dus om ons te passeren, moeten wij achter elkaar gaan 
lopen en zij achter elkaar gaan fietsen en dan gaat het net. Maar ze gaan 
niet achter elkaar fietsen. Waarom zouden ze ook. Mijn lief en ik duiken 
zowat de sloot in om toch nog wat afstand te kunnen houden, maar zij 
fietsen naast elkaar, punt uit. Als we roepen dat ze afstand moeten 
houden en het woord corona nog tegen hun ruggen bonkt, horen we nog 
net een onverschillig 'ohhh'. Om laaiend van te worden. We zijn nog niet 
van de schrik bekomen of een wielrenner schiet rakelings langs me heen. 
De kreet die ik slaak gaat volledig aan hem voorbij. Hij is bezig met zijn 
sport en daar is geen plaats voor corona en afstand houden.  
Van de schrik bekomen, lopen we verder. Er staat een groepje te praten 
midden op het pad waar wij lopen. Terwijl we dichterbij komen, worden 
we gespot, dus we gaan er vanuit dat ze een beetje aan de kant gaan. 
Maar nee hoor, ze praten rustig verder en blijven staan waar ze staan. 
We hebben de keuze: de sloot in of de heg. We kiezen voor het laatste en 
terwijl we een beetje voorzichtig door het gras en langs de heg schuifelen, 
worden we ook nog eens vriendelijk begroet. Vol verbazing weet ik nog uit 
te brengen dat ik liever had gehad dat ze even opzij waren gegaan, maar 
volgens mij snappen ze nu nog niet wat ik daarmee nu eigenlijk bedoelde. 
Om gek van te worden. 
Ook tijdens mijn hardlooprondjes word ik met dit soort achteloosheid 
geconfronteerd. Keer op keer. Ik word er een beetje moedeloos van. Maar 
gelukkig zijn er toch nog steeds mensen die zich wel aan de regels 
houden en die wel door hebben dat met corona niet valt te spotten. Ze 
zijn in de minderheid, helaas. Ik dacht even dat wij nu net toevallig alleen 
maar dit soort achteloze mensen tegen waren gekomen. Maar als ik hoor 
dat de politie onlangs nog een grote massa winkelend publiek ergens uit 
een centrum heeft moeten sturen, dan zakt mijn broek af. Natuurlijk is het 
een moeilijke tijd en wordt er op dit moment veel van ons gevraagd. En 
natuurlijk is het, zeker met dit prachtige weer, moeilijk om binnen te 
blijven. Maar als je gezond bent en niet hoest of niest, dan mag je ook  
naar buiten. Graag zelfs, want het is goed voor je gezondheid en je 
weerstand. Maar lieve mensen, houd je aan de regels. Alleen zo kunnen  
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we dit virus overwinnen en alleen zo kunnen we de zwakkere mensen en 
misschien zelfs onszelf beschermen tegen deze hele nare ziekte. En 
denk niet dat het jou niet kan overkomen. Daarvoor hoef je alleen maar 
het nieuws te volgen of eens even te praten met iemand die in de zorg 
werkt. Blijf gezond allemaal. 
 

Marie-Louise. 

Coronavirus in Frankrijk 
 

Op zaterdagmorgen 7 maart vierden wij de verjaardag van onze buur-
vrouw Mien. Het was een gezellig uurtje samen met de andere bewoners 
op onze galerij. Voor ons een eerste kennismaking met de buurtjes. 
Voorlopig ook een laatste bijeenkomst. We vertrokken namelijk, na dit 
feestje, naar ons huisje in Frankrijk. Het corona virus was in opmars en 
ook doorgedrongen in Frankrijk! 
Een paar dagen later al ging daar de “confinement” oftewel de quarantai-
ne in werking. In eerste instantie denk je dan: ach we zitten hier, op het 
platteland, goed en veilig. Dat klopt helemaal. Maar… de twee weken die 
we weg zouden blijven, zijn nu al twee maanden geworden en dat is toch 
wel lang als je beseft dat wij, na zo’n twintig jaar, sinds kort weer inwo-
ners van Asten zijn. Gelukkig bestaat er nog zoiets als mail en appen en 
zo houden we contact met onze kinderen en kleinkinderen die allemaal 
in de buurt van Asten wonen. En de andere buurvrouw Mies houdt ons 
op de hoogte van het wel en wee van de buurt. We zagen een mooie 
foto van het bloemenperkje bij de voordeur beneden; dat wordt keurig 
verzorgd door de medebewoners. We zijn de bloemetjes van Piet helaas 
misgelopen, maar nu kan Tonny die naast ons woont op de galerij er 
dubbel van genieten. 
Elke keer als de president van Frankrijk op de tv zijn toespraak houdt, 
dan hopen we dat de maatregelen versoepeld gaan worden. Maar vanaf 
12 mei gaat dan eindelijk het een en ander veranderen. Tot nu toe 
mochten wij niet verder dan 1 kilometer van huis. En dat alleen met een 
identiteitsbewijs en een officieel papier waarop staat waar en waarom je 
op pad bent. Alleen om boodschappen te doen, mocht je verder maar 
ook dan met een officieel papier. En natuurlijk gelden verder dezelfde 
regels als in Nederland: afstand houden, met één persoon de winkel in 
etc. etc. Die 1 km wordt nu 100 km, dus ons wandelrondje kan uitgebreid 
worden. Ha, ha, onze conditie blijft op peil en de wandelstokken verslij-
ten. En verder blijven de grenzen dicht dus. We gaan gewoon door met 
het genieten van een hele lange vakantie. 
 

Groetjes van Detta Habets. 
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Gedicht  (Ingestuurd door Jan Raijmakers.) 

 
 

Ik heb een gedicht gelezen, wat goed weer-
geeft hoe deze tijd wordt beleefd. Ik geef het 
graag aan jullie door. 
 

Hoop en vertrouwen 
  
Volop nieuwsberichten, lees 
Ze staan bol van angst en vrees 
Paniek heerst binnen de muren van huizen 
Maatregelen doen oren suizen 
  
De tijd tikt langzaam door 
Met in ons achterhoofd de vraag: waar doen we het voor? 
Onzekerheid is wat de samenleving momenteel drijft 
Want niemand weet hoe lang dit blijft 
  
De situatie heeft ons in z’n greep 
Aan ons allen bevestigd, als een strak stuk tape 
De controle op het leven zijn we even verloren 
Als we de wereld om ons heen horen 
  
Toch is het stof tot nadenken 
Ons leven bestaat toch eigenlijk uit een hoop geschenken 
Dingen die we vergeten leken te zijn 
Blijken toch eigenlijk wel heel fijn 
  
Velen lijken zich ineens even 
Te kunnen verplaatsen in dat eenzame leven 
Voor sommigen de waan van de dag 
Voor een ander iets dat hij voor het eerst ervaren mag 
  
De stilte op straat duurt een eeuwigheid 
Maar is niets bij het feit 
Dat verderop weer iemand voor zijn leven strijdt 
In binnenland, maar ook over de grens 
  
Volop nieuwsberichten, lees 
Ze staan bol van angst en vrees 
Maar wie door de regels heen leest 
Ziet hoop en vertrouwen nog het meest 
  
Laura van Horik. 
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Coronanieuws. 
 
Een half jaar geleden, half december 2019, verhuisde ik van mijn 
vertrouwde adres aan de Albert van Cuijckstraat naar mijn appartement 
op de Deken van Pelthof aan de Kerkstraat in Asten. Ruim 58 jaar had 
ik samen met mijn Martien in de Wolfsberg/hoek Albert van Cuijckstraat 
gewoond. Samen, en alweer lang geleden met onze twee dochters erbij, 
hebben wij daar hard gewerkt, lief en leed gedeeld en vooral heerlijk 
gewoond aan de rand van het centrum. 
Op 4 januari 2019 overleed Martien in verpleeghuis ’t Huukske in de 
Lisse, waar we hem 15 maanden eerder met veel verdriet naar toe 
hadden gebracht, omdat de intensieve zorg thuis voor hem niet meer 
mogelijk was. Ik woonde dus al een tijdje alleen in mijn huis, met iedere 
dag de gang naar de Lisse, waar we toch nog voor een aantal uren 
samen konden zijn, maar wennen deed het nooit, hoewel we daar ook 
best nog hebben genoten. 
Drie maanden na Martien overleed zijn broer Albert en weer twee 
maanden later zijn zus Maria en toen stond de wereld voor mij even zo 
op z’n kop, dat ik niet meer wist, wat te doen op dat moment. In overleg 
met mijn dochters en schoonzonen, besloten wij het huis te koop te 
zetten en een veilig plekje voor mij te zoeken voor de tijd die me nog 
zou resten. Wonderwel lukte dat allemaal binnen enkele maanden. 
Uiteindelijk ging het allemaal zo snel, dat we Kerstmis en de 
Jaarwisseling al konden vieren in mijn knusse appartement, waar ik nu 
al ruim een half jaar tot volle tevredenheid woon. Ik kreeg weer zin in 
iets te gaan betekenen voor het een of ander en toen kwam Jan van 
den Oever met het plan voor een nieuwe werkgroep met de naam: 
Cultuurt(r)ips vanuit Seniorenvereniging Asten/Ommel. Met ons groepje 
van vijf begonnen we te vergaderen en ideeën te bedenken.                   
Op 18 maart zouden we onze eerste trip organiseren naar de 
Cacaofabriek in Helmond voor de expositie van de World Press Foto. 
De deelnemers hadden zich aangemeld, iedereen zonder vervoer was 
ingedeeld bij mensen, die zouden rijden en toen kwam plots corona, de 
pandemie, die, na China en Japan, de hele wereld in zijn greep kreeg. 
Veertien dagen vóór we van start zouden gaan, werd van de ene dag op 
de andere alles afgelast en werd iedereen via de mail op de hoogte 
gebracht, dat ook ons tripje niet door zou gaan. 
Er volgden maanden van een intelligente lock down, zoals onze Minister
-President het al gauw noemde, met allerlei voorzorgsmaatregelen voor 
het hele land en met het nieuwe normaal van anderhalve meter afstand 
tot elkaar, enz. enz.  
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Voor de meeste mensen werd het een tijd van vooral veel angst om het 
virus maar niet op te lopen, hoewel Brabant en zeker ook Asten en 
omgeving niet gespaard is gebleven. Verder hoef ik hier niet over uit te 
weiden, we hebben allemaal gehoord en gelezen, hoe het ons vergaan 
is in de voorbije maanden.  
Voor mij persoonlijk was het ook een eenzame tijd: geen bezoek mogen 
ontvangen, vriendinnen en familie niet opzoeken, veel bellen, skypen, 
mailen en facetimen, met m’n kinderen en kleinkinderen op 
zondagmiddag via internet “zoomen” en proosten met elkaar op afstand; 
zo hielden we het vol! 
Verder maakte ik elke dag een wandeling of fietstochtje om lekker even 
buiten te zijn en van de natuur te genieten, maar gelukkig zijn de 
maatregelen nu een beetje versoepeld en kan ik weer voorzichtig 
bezoek ontvangen of lekker buiten in de tuin bij Lisette in Lierop 
genieten. 
Ons tweede uitstapje, dat we als werkgroep ook al zo goed als zeker 
hadden gepland voor 20 mei, is daarom ook niet doorgegaan, zelfs nog 
niet aangekondigd, maar wie weet, komt er in het najaar nog een kans 
om een of ander te organiseren. Wat dat betreft, hoort u zeker nog van 
ons.  
 

Namens Cultuurt(r)ips Seniorenvereniging Asten/Ommel,  
Mariet Loomans-Fischer.      marietloomans@outlook.com 

Onze redactie heeft een ander e-mailadres 
 
Omdat onze secretaresse Lies na jaren van trouwe dienst is gestopt met 
haar werk voor onze Luidklok is het e-mailadres waar kopij naartoe 
gestuurd kan worden inmiddels veranderd. 
Uw stukjes en schrijfsels kunt u voortaan sturen naar 
deluidklok@gmail.com 
 
De redactie. 

Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd  
tot en met zondag 9 augustus  

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  
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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:    Annelies Dittner    tel. 842754                            
   Jan van den Oever   tel. 06-10792887 
   Arnold Spijker    tel. 06-22881100 

Cliëntondersteuners:     Ad van Grootel                    tel. 693365. 
   Koene Scheepstra    tel. 06-24300377 

Vrijwillige Ouderenadviseur:   Jan Bosch,    tel: 06-23509999, 
   jangmbosch@kpnmail.nl 

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:                deluidklok@gmail.com   
Lay-out: Frits Sannen    tel. 693028 

http://www.sociaalteam-asten.nl/
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