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Hittegolf 
 

We zitten momenteel midden in een hittegolf. Ik weet eigenlijk niet zo 
goed of ik daar nu wel of niet blij mee moet zijn. Ik kan namelijk heel 
goed tegen de warmte, maar ja als het dik boven de dertig graden is, 
moet je al teveel inspanning vermijden. En dat is nu net iets waar ik wel 
problemen mee heb. Stilzitten is niet zo mijn ding. En vooral in de zomer 
vind ik het heerlijk om in alle vroegte lekker te gaan hardlopen en zo ’s 
middags een heerlijke wandeling te maken. Of gewoon thuis wat aan 
rommelen. De tuindeuren lekker open en tussendoor een kopje thee op 
het terras. Dan voel ik me een heel gelukkig mens. 
Maar met die hitte lukt dat nu allemaal niet. Om de warmte buiten te 
houden blijven de tuindeuren ’s middags hermetisch gesloten en gaan 
alle zonweringen op standje zomer. Ook op het terras is het nu even 
minder fijn om te vertoeven, dus zit ik in onze koele woonkamer dit 
berichtje te schrijven. 
Ach, weet je, eigenlijk heb ik gewoon helemaal niks te klagen. 
Vanmorgen heb ik al een mooie wandeling gemaakt - hardlopen is 
vanwege de luchtvervuiling nu even niet verstandig- het zonnetje schijnt 
en zo af en toe maak ik tussendoor even een klein ommetje door de tuin, 
om vervolgens weer snel terug te vluchten naar de koelte. Ik kan 
inderdaad goed tegen de warmte, maar nu zijn ze toch wel een beetje 
aan het overdrijven. 
Ondertussen laait ook het coronavirus weer op en raken er ineens weer 
veel meer mensen besmet. Ik vrees dat dat onder meer komt, omdat niet 
iedereen het meer zo nauw neemt met de regels, zoals de 1.5 meter 
afstand houden. Vooral de jongeren schijnen zich hier nogal eens 
schuldig aan te maken. Ik kan het me eigenlijk best wel een beetje 
voorstellen. Het is vakantie en jongeren willen nu eenmaal dolgraag met 
elkaar optrekken. Maar toch moeten ze even de teugels aantrekken, 
vooral voor ons ouderen en andere mensen die tot de risicogroep 
behoren. Als we nu met zijn allen de schouders er onder zetten, ook al is 
dat niet altijd leuk, kunnen we misschien volgende zomer onze levens 
allemaal weer oppakken zoals we dat gewend waren. 
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Ook wij als redactie zijn nog steeds voorzichtig en daarom zijn we ook 
voor deze Luidklok niet fysiek bij elkaar gekomen. We doen alles nog 
steeds via de mail, maar de kwaliteit van De Luidklok heeft daar zeker 
niet onder te lijden. Heel veel stukjes om te lezen, kunnen we jullie 
helaas niet bieden, maar dat heeft vooral te maken met allerlei 
activiteiten die voorlopig nog niet door kunnen gaan in verband met het 
virus. 
We blijven optimistisch, want ooit komen er weer betere tijden. Tot die 
tijd wens ik iedereen toch nog hele mooie dagen. Houd je aan de 
coronaregels, zorg goed voor elkaar en blijf gezond. 
 

Beste mensen 
 

In de vorige editie van De Luidklok werd de jaarvergadering, die 
oorspronkelijk op 25 maart gehouden zou worden, schriftelijk aan u 
voorgelegd. Kort en zakelijk, omdat we dat nu eenmaal statutair en 
juridisch verplicht zijn, maar dat is niet waar mijn hart naar uit gaat. 
Want ik mis zo de persoonlijke sfeer van onze jaarvergadering, het even 
terugblikken naar het voorbije verenigingsjaar en de minuut stilte voor de 
leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Maar ook de aandacht 
voor het werk van onze vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld de klussendienst, 
de scootmobielclub en de bezorgers van de Luidklok. Dit zijn maar 
enkele werkgroepen, maar onze vereniging telt vele vrijwilligers die zich, 
vrijwel om niet, inspannen voor de vereniging en haar leden. Dank 
daarvoor. Jullie zijn onmisbaar voor het welslagen van onze 
seniorenvereniging. 
Een speciaal dank-je-wel aan Lies Berkers die  zich,  zoals u weet, vele 
jaren met hart en ziel heeft ingezet  voor en bij de redactie van de 
Luidklok. Iedere maand stuurde Lies een berichtje dat de deadline er 
weer aan zat te komen. En volgens mij hield ze nog veel meer in de 
gaten. We gaan Lies nog heel erg missen, maar gunnen haar ook deze 
tijd van vrijheid en een agenda zonder al te veel afspraken. 
Last but not least gaat mijn dank uit naar Anna Lammers die na twee 
termijnen in het bestuur van de SV Asten en Ommel aftredend is, zich 
niet meer herkiesbaar stelt en afscheid neemt. De PR was één van de 
dingen die Anna op haar bordje had liggen. Zes jaar heeft Anna zich 
ingezet om de belangen van de vereniging en de leden te behartigen. En 
dat deed ze met verve! Dankjewel Anna voor je inzet. 
En u allen wens ik een mooie zomer toe zonder al te veel strubbelingen. 
Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf allen gezond. Houd u aan de 
regels, want wij zijn dan wel klaar met het virus, maar het virus nog niet 
met ons. Voorzichtigheid blijft dus geboden. 
 
Maud. 
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Geluiden 
 
Ik wil niet zeggen dat de geluiden nog nadreunen, maar de uitvoering van 
het muziektheater van 18 en 19 september 1999 is in Asten nog niet 
vergeten. De recensies van het gebeuren waren destijds zeer lovend. 
Nog pas hebben Henk Berkers en Jac Verhoeven er een boek over 
gepubliceerd: een muzikaal portret van een Peeldorp. Muziek moet je er 
zelf bij maken, maar het portret is de uitvoering waardig. Het geeft een 
zeer verzorgd beeld van Asten in de gestalten waar Asten bekend om is: 
het peeldorp, het missiedorp en het klokkendorp, met het accent op dit 
laatste.  
Voor de liefhebbers van boeken over Asten is het een verrijking van de 
serie, maar het is ook een opfrisser voor de toevallige lezer. De tekst van 
de uitvoering is een ode aan het gebeuren en leest prettig vanwege het 
subtiele taalgebruik. Het hoofdstuk over de wijze waarop de manifestatie 
tot stand is gekomen is, na zoveel jaar, wat te detaillistisch, alsof men 
bang is dat er iemand vergeten wordt. Dit tekort wordt echter 
goedgemaakt door de prachtige illustraties die het boek tot een lees- en 
kijkboek maken. Het is dan ook vooral een kijkboek.  
 
Gerard ten Thije. 
 
Het boek is nog te koop is bij Primera, VVV kantoor  
en bij Henk Berkers, Mgr. den Dubbeldenstraat 16 te Asten.  
De speciale prijs is nu €19,50  
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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. 
 
Mevr. Francien Mikkers-Verberne  Emmastraat 2a 
87 jaar                 overleden 6 april 2020 
 
Mevr. Ank van der Klugt- Hoogeveen            Burg. Ruttenplein 204 
80 jaar                            overleden 17 juli 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/
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. 

Bedevaart Onze Lieve Vrouw van Ommel 
 

De 34ste viering van de bedevaart op 13 oktober zal 
vanwege het coronavirus geen doorgang vinden. De 
viering is op diezelfde dag om 14.00 uur digitaal te 
volgen op Siris TV en op www.siris.nl. Ook daarna is 
deze viering nog via dit webadres te bekijken.  
Het thema van deze digitale viering zal zijn:  
Maria, help ons om te gaan met beperkingen. 
Het speciale Mariaprentje wordt ook dit jaar weer 
samengesteld. Het prentje ligt vanaf 13 oktober achter 
in de kerk in Ommel en wordt op aanvraag bij 
p.vanhorssen@outlook.com toegestuurd. 
Wij hopen van ganser harte dat we volgend jaar, op de tweede dinsdag  
in oktober, weer een traditionele 35ste Middag van bemoediging  
voor u allen mogen organiseren. 
(Bron: de werkgroep Middag van de bemoediging). 
 
Namens het bestuur: Guus Zeebregts. 
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Het Nederlandse pensioenstelsel  
in vogelvlucht 
 
Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 
vier pijlers. 
• De eerste pensioenpijler is de AOW, 
een volksverzekering die in 1956 is 
ingevoerd. Het is het basispensioen voor alle 
Nederlandse ingezetenen en wordt 
gefinancierd via een omslagstelsel. 
• De tweede pijler bestaat in Nederland uit persoonsgebonden 
pensioenaanspraken die werknemers samen opbouwen met de 
werkgever door middel van premiebetaling en rendement op beleggingen.  
• De derde pijler is de individuele pensioenopbouw van werknemers, 
maar vooral ook van zelfstandigen, die later bijvoorbeeld uitgekeerd wordt 
als lijfrente. De derde pijler is, net als de tweede pijler, een 
kapitaaldekkingsstelsel. 
• Deze vierde pijler bevat spaargelden, beleggingen en vermogens 
uit eigen huis en/of eigen onderneming die mensen kunnen aanwenden 
als voorziening voor de oude dag. 
Wordt vervolgd. 
 
Jan G.M. Bosch, Ouderenadviseur. 

 

Seniorenvereniging - activiteiten 

Ontmoetingspunt 
 

U bent weer elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur van harte wel-
kom 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. 
 
In verband met het coronavirus zijn deze activiteiten voor het komende 
half jaar geannuleerd. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen.  

Tochten met de scootmobiel 
 
De tochten met de scootmobiel zijn inmiddels weer gestart.  
Op woensdag 19 augustus was de eerste tocht  
over de Strabrechtse Heide. 
Op woensdag 16 september staat de volgende tocht gepland, uiteraard 
wel met inachtneming van de basisregels i.v.m. corona.  
Vertrek is om 13.30 uur bij Sporthal De Schop, parkeerplaats hoek 
Lienderweg/Lotusstraat. De snelheid bedraagt 13 km per uur,  
de onderlinge afstand is 1.50 meter. Kom met een volle accu  
aan de start.  
Deelname is voor eigen risico. 
    
Voor verdere inlichtingen: Cor Verhagen  
Burg. Ruttenplein 303 5721 DZ Asten. 
E-mail: vermana@chello.nl  tel. 0493-692782. 
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Jubilarissen Seniorenvereniging Asten en Ommel 
 

Zoals ieder jaar was het de bedoeling om tijdens de jaarvergadering op 
25 maart de leden van de Seniorenvereniging Asten en Ommel die       
25 jaar lid zijn van de vereniging te huldigen. Helaas kon de vergadering 
vanwege het coronavirus niet doorgaan en dus kwam ook de huldiging te 
vervallen. In plaats daarvan heeft het bestuur besloten om de jubilarissen 
thuis persoonlijk de oorkonde en een presentje uit te reiken. Dat deden 
ze in juli en augustus.  
 

De jubilarissen zijn:  
 

Mevrouw B.M. Aarts-Pijnenburg,  
De heer J.A. Berkvens,  
Mevrouw M.J. Berkvens-Driessen,  
Mevrouw F. Boukamp-Vos,  
Mevrouw W. Bruggenwerth,  
Mevrouw C.J. Custers-van Helmond,  
Mevrouw L.J. van Deursen-Bussers,  
Mevrouw N. Dorenbos-van Heusden,  
De heer A.J. van den Eijnden,  
Mevrouw J.G. van den Eijnden-van Heugten,  
Mevrouw L. Goossens-Bennebroek,  
Mevrouw J.A.M.T. Hoendervangers-Mol,  
Mevrouw B.S. Hölskens-van Meegdenburg,  
De heer B.J. Klein-Zieverink,  
Mevrouw M.A.A. Klijn-Martens,  
De heer J.P. Meulendijks,  
Mevrouw T. Noijen-van de Waarsenburg,  
Zr. M. Pijnenburg,  
Mevrouw R. Slaats-van Geffen,  
De heer J.A.M. Slaats,  
Mevrouw M. Snijders-Mennen,  
Mevrouw A.L.M. Strik-Arts,  
De heer G. ten Thije Boonkkamp,  
Mevrouw W. Verberne-Mutsers,  
De heer J.P.M. Verdijsseldonck,  
Mevrouw J.C.P. Verdijsseldonck-Strik,  
Mevrouw A.M. Verdonschot-Verberne,  
De heer K.W.M. Verdonschot,  
De heer T.H. Vlemmix,  
Mevrouw A.M.H. Vlemmix-Aarts, De heer B.H.T Willems. 
 
Het bestuur. 
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Wandelen met de Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
 

Ik leid al 25 jaar wandelingen en dat zijn heel wat tochten die op 
stafkaarten werden uitgezet en samen met Mia werden voor-gewandeld. 
In al die jaren zijn al die wandelingen doorgegaan. Uit mijn archief blijkt 
dat er ook in voorgaande jaren wel eens extreme omstandigheden 
waren. 
 

De voorspelling was een ganse dag regen, wij zijn toch gaan wandelen 
op de Veluwe en hebben geen drup regen gehad. In Asten hebben die 
dag de straten blank gestaan. 
Waarschuwing voor brandgevaar en een wandelverbod voor Hoge 
Venen. Met 27 deelnemers zijn we naar Tilff gereden en we hebben    
23 km gewandeld langs de Ourthe en vanaf Barvaux met de trein terug. 
Storm- en noodweermelding, er kwam maar één deelnemer opdagen. 
We zijn samen op pad gegaan. Thuisblijven is geen optie. 
Mijn heup gebroken. Drie maanden al de voorbereidingen geregeld en 
met hulp van Mia, Mart en Jo zijn de tochten doorgegaan. 
Ieder jaar is er wel een geplande tocht die door omstandigheden niet 
gelopen kan worden en op het laatste moment door een alternatief dicht 
bij huis wordt vervangen. 
 

En nu worden we overvallen door corona, een ziekte die rampzalig is 
voor hen die besmet raken. Wij mochten niet wandelen met Immer 
Weer en de  Stappers. Van maart tot juni zaten we thuis duimen te 
draaien. Gelukkig konden we in juni weer op pad, met een aangepaste 
tocht vanuit Bakel hebben we de beenspieren en de stembanden weer 
in beweging gekregen.  
 

In juli zijn we gaan wandelen op het landgoed Croy in de Stiphoutse 
bossen, gelegen in het 
stroomgebied van de Dommel en 
de Aa.  
 

En als deze Luidklok uitkomt, 
hebben we op donderdag             
13 augustus een (warme !) tocht 
gemaakt over het Brugkespad, een 
grensoverschrijdende tocht door 
natuurgebied De Plateaux-Hageven 
ten zuiden van Valkenswaard.  
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We hebben nogal af moeten wijken van ons jaarprogramma en wat we in 
september gaan doen is voorlopig nog één groot vraagteken.  
Volgens het jaarprogramma gaan we naar Velp, Rozendaal, over de 
Veluwe naar de Posbank. Oude bossen met een kathedrale allure en 
stadhouderlijke lanen met hoog opgaande beuken maken van de 
zuidoost Veluwezoom een ideaal wandelgebied. Opvallend is ook de 
Koningsweg, een oude kaarsrechte jachtweg van Dieren naar Ginkel 
door het Onzalige Bos naar de Carolinahoeve, een uitgelezen plek voor 
de middagpauze. 
Wat het gaat worden? Joost mag het weten. Als ik het weet gaat er een 
e-mail naar de wandelaars die hun adres hebben doorgegeven. 
Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen zijn dan weer van harte 
welkom. 
 
Voor info:  loetvanbeers@upcmail.nl  en 0493-692119. 
                  jo.jurgens@kpnmail.nl en 06-48360783. 

Blij(f) Actief Ommel  
 

Nog steeds zijn de activiteiten van Blij(f) Actief  
niet volledig hervat door het corona virus. We 
houden ons nog streng aan de voorgeschreven 
maatregelen, we hebben nu eenmaal te maken 
met een kwetsbare groep senioren. Het is niet 
anders, ook al voelen we het gemis. 
Om toch een mogelijkheid te bieden aan onze deelnemers om elkaar te 
ontmoeten, organiseren we op de eerste woensdagmiddag van de 
maand een gezellige middag. We maken gebruik van de grote zaal in  
De Kluis in Ommel, zodat we de 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Ook 
de andere maatregelen zijn van toepassing, zoals looproutes en 
handendesinfectie.  
We hebben dit nu twee keer gedaan. De eerste maal onder het genot 
van een hapje, een drankje en een gezellige bingo. De tweede keer met 
een quiz en een film. Dit gaat goed en de deelnemers vinden het fijn 
elkaar weer te spreken. 
Zoals het er naar uitziet kan er op deze manier in september ook weer 
gestart worden met de crea op de woensdagmorgen. Het is helaas niet 
anders, zolang het virus onder ons is, maar alles beter dan ziek worden. 
Ooit komen er betere tijden.  
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Tonnie de Boer 
(0493-693721) of loop eens binnen bij Dagactiviteiten Blij(f) Actief in  De 
Kluis in Ommel. 
 
Annelies Dittner. 
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IVN-wandelingen voor senioren 
 
In verband met het coronavirus zijn alle wandelactiviteiten van het IVN, 
waaronder de seniorenwandelingen, tot 1 september stilgelegd. 
 
Informatie bij Rinus Manders, tel. 06-49986693. 

Activiteiten Hof van Bluyssen   
     
In verband met het coronavirus vinden er tot nader order geen 
activiteiten plaats in het Hof van Bluyssen.  
 
Voor meer informatie: Joep van Kemenade, Gespecialiseerd 
medewerker welzijn Hof van Bluyssen 
E-mail: : joep.vankemenade@amaliazorg.nl 

Activiteiten woonzorgcentrum De Lisse 
 

In verband met het coronavirus vinden er tot nader order geen activitei-
ten plaats in de Lisse. 
 
Voor meer informatie: Marlies Meeuwis,  
begeleider welzijn Savant De Lisse.  
E-mail: marlies.meeuwis@savant-zorg.nl. 

Ouderenbridge 
 

Het is nog niet bekend, wanneer het bridgen weer begint. De 
deelnemers krijgen hierover persoonlijk bericht via de mail. 
 
Jo van Horssen. 
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Rikconcours 
 

Tijdens de zomermaanden is het rikken mede door het coronavirus 
gestopt, maar op vrijdag 18 september beginnen we weer. We rikken 
dan tot en met vrijdag 18 december. Dan stoppen we even en beginnen 
weer in januari 2021. 
Deze activiteit vindt elke vrijdag plaats in de grote zaal van De Beiaard 
en begint om 13.30 uur. U kunt zich inschrijven vanaf 13.15 uur.   
Bent u er ook weer bij? 
 

Jo van Horssen. 

Veilig en verantwoord reizen  
met Taxbus 
 
Afgelopen maanden lag veel vervoer stil 
vanwege het coronavirus en de maatregelen 
die hiervoor werden genomen. Sinds 1 juli 
zijn deze maatregelen versoepeld en kan er 
weer met een gerust hart worden gereisd. 
Het is wel belangrijk dat u, als u reist met 
Taxbus, met enkele zaken rekening houdt. Via dit bericht informeren wij 
u hierover. 
 
Veilig en verantwoord reizen. 
Als u geen corona-gerelateerde klachten heeft, dan mag u gewoon met 
de Taxbus reizen. Net zoals andere medereizigers bent u verplicht een 
niet-medisch mondkapje te dragen in de taxi. De chauffeur heeft ook een 
mondkapje op. Onze vervoerders (Connexxion, Alptax Taxiservice en 
Taxi van der Wijst) doen er alles aan om uw rit zo veilig en aangenaam 
mogelijk te maken. Doordat u en de chauffeur met bovenstaande reke-
ning houden, is het reizen met Taxbus veilig en verantwoord. 
Reserveren en betalen. 
 
Wilt u weer een bezoek brengen aan familie, vrienden, een winkel of bij-
voorbeeld de kapper? Boek dan uw rit via 0800-0234795 of online via: 
www.taxbus.nl. U kunt vanaf 1 augustus een app downloaden op uw mo-
biele telefoon om uw rit te boeken. Deze vindt u in de Google Play store 
(Android) of App store (Apple) door te zoeken naar: Munckhof Regiotaxi. 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze app? Bel dan met 
0800-0231820.  
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Betaalt u contant? Dit kan alleen gepast.  
U kunt uw ritbijdrage ook betalen via automatische incasso. Dit kunt u 
aanvragen via het mobiliteitscentrum (Munckhof). De medewerkers van 
het mobiliteitscentrum staan u graag te woord en zijn bereikbaar via het 
telefoonnummer: 0800-0231820. 
 
Scootmobiel. 
Uw scootmobiel kan weer mee met de Taxbus. Ook met andere 
hulpmiddelen of indicaties houdt de vervoerder rekening bij zijn planning. 
 
Lianne Grubben,  
gemeente Asten. 

Een Minibieb op Burendag  
 

In het laatste weekend van september  
is de volgende Burendag. Een mooie 
gelegenheid om elkaar weer eens te 
ontmoeten en te spreken en zo de 
verbinding in de buurt weer op te zoeken. 
Zeker na deze maanden waarin de 
contacten vaak wat minder waren.  
 
Tips en ideeën?  
Nog op zoek naar een idee voor een activiteit? Onis Welzijn helpt. 
Omdat taal verbindt, roepen we alle buurten in Asten en Someren op in 
de eigen buurt een Minibieb te maken. Een plek om te lenen, ruilen en 
voor het achterlaten van boeken. Plezier in de ontmoeting rondom het 
maken, bezoeken en beheren van de Minibieb. ‘Vóór elkaar en met 
elkaar dus,’ aldus Lydian van Grotel van Onis Welzijn.  
Bijdrage Oranjefonds. 
 
Als je als buurt een activiteit organiseert, kun je daarvoor bij het 
Oranjefonds een bijdrage aanvragen. Deze bijdrage is maximaal € 350,-. 
Daarvoor moet je de activiteit aanmelden op de website van het 
Oranjefonds. www.oranjefonds.nl/burendag. Daarnaast ontvang je 
promotiemateriaal waarmee je je buren enthousiast kunt maken.  
 
Voor meer informatie: Lydian van Grotel, 0683218253, 
L.vanGrotel@oniswelzijn.nl  
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Zorgen over digitalisering in Asten 
 
Veel Astenaren hebben tijdens de Coronacrisis 
ervaren dat het thuiswerken in veel gevallen goed 
gaat. Zonder de juiste digitale middelen was dat echter 
een onmogelijke opgave geweest. De coronacrisis 
maakte ons duidelijk dat veel (misschien tegenwoordig 
wel bijna alles) digitaal te regelen is. Van eten 
bestellen tot boodschappen doen. Zaken met de 
gemeente doen, gaat tegenwoordig ook veelal digitaal. 
Dat is handig en gemakkelijk voor jonge(re) generaties 
en werkenden, maar het lukt niet iedereen om mee te komen met deze 
digitale veranderingen. Een grote groep burgers heeft hierbij hulp nodig 
blijkt uit onderzoek. 
Eerder dit jaar bracht de Nationale Ombudsman een onderzoek uit 
waaruit blijkt dat ongeveer een kwart van burgers en ondernemers vindt 
dat de digitalisering te snel gaat en dat de overheid te weinig doet om te 
helpen Ik vraag mij dan af: hoe zit dat in onze gemeente? Ook in Asten 
zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van 
digitalisering. Veel zaken kunnen digitaal worden geregeld met de 
gemeente. Denk aan het doen van een melding, meepraten over een 
onderwerp of een aanvraag voor een bouwvergunning. Dat is natuurlijk 
niet verkeerd, want het zorgt ervoor dat zaken sneller geregeld kunnen 
worden. Maar hebben we hierbij wel voldoende oog voor hen die digitaal 
niet vaardig genoeg zijn? Zij mogen niet verdwaald raken of vergeten 
worden en ook zij moeten goede kanalen hebben om met de gemeente 
in contact te komen. Het gaat hier in feite om laagdrempeligheid: de 
gemeente is er tenslotte voor ons allemaal. U moet ook in de 
communicatie ervaren dat de gemeente er voor u en iedereen is.  
De komende jaren is het de verwachting dat we in Asten alleen maar 
meer zullen inzetten op het digitaal betrekken van inwoners. Daarom ben 
ik benieuwd naar uw ervaringen. Vind u dat de gemeente gemakkelijk 
benaderbaar en bereikbaar is? Heeft u ook zorgen over digitalisering? 
Laat het mij weten.  
 
Daniël van Schijndel, gemeenteraadslid (CDA) Asten.  
Telefoon: 06-30797680. 
E-mail: daniel.vanschijndel@outlook.com.  
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Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd  
tot en met zondag 13 september 

Onze redactie heeft een ander e-mailadres 
 
U kunt uw stukjes en schrijfsels voortaan sturen naar: 
 
deluidklok@gmail.com 
 
De redactie. 

…...Zorgen over digitalisering in Asten…... 
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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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