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Nieuwe mensen 
 
De vakantietijd is inmiddels voorbij en de scholen zijn weer begonnen. 
Voor zover mogelijk gaat alles dan ook zijn gewone gangetje en dat geldt 
ook voor de redactie van De Luidklok. Of toch niet helemaal? 
Nee, inderdaad, niet helemaal. In verband met het virus zijn we ook dit 
keer niet fysiek bij elkaar gekomen om over deze Luidklok te praten. We 
doen dat voorlopig nog maar even allemaal digitaal. Maar daarnaast is er 
nog wat veranderd, want we hebben een nieuwe secretaresse in de 
persoon van Gre Döpping-Bouwmeester. Zij heeft de moeilijke taak om 
ons aller Lies op te volgen, maar ik weet zeker dat haar dat gaat lukken. 
Zeker nu Lies heeft toegezegd om haar zo nodig hier en daar nog te 
helpen of advies te geven, want bij dit werk komt toch veel meer kijken 
dan we in de gaten hebben. Lies was de ogen en de oren van de 
redactie, maar ik ben er zeker van dat we over Gre binnen niet al te 
lange tijd hetzelfde kunnen zeggen. Wij hebben er in ieder geval alle 
vertrouwen in en wensen haar heel veel succes, maar ook veel plezier 
met alle werkzaamheden. 
Daarnaast heeft het bestuur van onze seniorenvereniging versterking 
gekregen van Arnold Spijker. Hij stelt zich verderop in deze Luidklok aan 
de lezers voor.  
Helaas is deze Luidklok minder dik dan we hadden gehoopt, maar dat 
heeft vooral te maken met het feit dat er nog steeds enkele activiteiten 
stilliggen. Laten we hopen dat we binnen niet al te lange tijd ons normale 
leven weer op kunnen gaan pakken. Dat zou toch heerlijk zijn. Maar tot 
die tijd zullen we echt allemaal even pas op de plaats moeten maken. 
Door ons allemaal goed aan de regels te houden en goed op ons zelf en 
op elkaar te passen, moet het goed komen. Alleen samen kunnen we dit 
virus eronder krijgen.  
Ik wens iedereen veel leesplezier en blijf gezond allemaal. 
 

Marie-Louise. 
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Beste mensen 
 
Het is nog vroeg in de ochtend en het belooft een mooie dag te worden. 
Bijna op de helft van september en de meteorologische herfst is  al 
begonnen. Vroeger begon de herfst op 23 september. De lente op 21 
maart, de zomer op 21 juni en de winter op 21 december. Zo leerden wij 
dat en daar viel niet aan te tornen.  Maar zekerheden bestaan niet in het  
leven. Daar zijn we dit jaar wel achter gekomen. Gemaakte plannen en 
afspraken werden en worden nog steeds gecanceld of uitgesteld. Op 
vakantie gaan naar een ver paradijselijk oord is nu even niet aan de 
orde. We hebben weer ontdekt hoe mooi ons eigen land is. En ook zo 
gemakkelijk, je kunt er gewoon met je eigen moerstaal, het Nederlands, 
terecht.  
Wat ik zo jammer vind, is dat we zelfs in onze eigen taal elkaar niet altijd 
meer verstaan. Er wordt hard geroepen over de coronaregels door vóór- 
en tegenstanders. Vaak  beroept men zich op de vrije meningsuiting: ik 
ben vrij om te zeggen of te doen wat ik wil en de ander heeft zich daar 
maar in te schikken. Als  we zo redeneren, komt het niet goed met ons. 
Laten we op een goede manier wat meer naar elkaar omkijken. Houd 
contact met elkaar op gepaste afstand. Zorg goed voor uzelf en uw 
naasten, houd u aan de regels  en blijf allen gezond! 
 
Maud. 

Nieuwe redactiesecretaresse 
 
Binnen de redactie heeft er een wisseling 
plaatsgevonden. Lies Berkers is na jarenlang trouwe 
dienst met pensioen gegaan. Ik, Gre Döpping, neem 
haar taak over. 
Met de nieuwe secretaresse heeft De Luidklok ook 
een nieuw mailadres in gebruik genomen, namelijk 
deluidklok@gmail.com 
Het zal voor een ieder even wennen zijn, maar ik 
hoop Lies zo goed mogelijk te vervangen. 
 
Gre Döpping- Bouwmeester.  
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Seniorenvereniging-mededelingen 

Luidklok en ONS in papieren uitvoering? 
 

In het digitale tijdperk en het feit dat de jongere generatie senioren meer 
gebruik maakt van mobiele telefoons, tablets en Pc’s denken we dat er 
een groep leden is die de papieren versie van de Luidklok en ONS niet 
meer leest en mogelijk geen interesse meer heeft in een papieren 
uitvoering. Op het moment wordt  de papieren versie van de Luidklok en 
de ONS maandelijks bij zo’n 1050 adressen bezorgd en dat kost de 
vereniging ongeveer 7000 euro per jaar aan drukkosten.  
Om te bepalen of we de maandelijkse oplage van 1050 stuks kunnen 
terugbrengen, willen we een enquête houden met de vraag wie er geen 
papieren versie meer wil ontvangen van beide bladen. Als er voldoende 
belangstelling is, gaan we in 2021 de maandelijkse oplage reduceren en 
krijgen de mensen die hebben gereageerd geen papieren Luidklok en 
ONS meer. Een lagere oplage betekent minder kosten voor het drukken. 
Bovendien is dit beter voor het milieu, omdat er minder papier ongelezen 
bij het oud papier terecht komt. Beide bladen zijn digitaal te vinden op 
onze website en die van de KBO-Brabant. Iedereen die geen papieren 
versie meer willen ontvangen, kan de digitale versie van beide bladen 
downloaden en lezen. 
De digitale versies van beide zijn te vinden op:  
De Luidklok: https://www.kbo-astenommel.nl/de-luidklok/ 
De ONS: https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/ 
 

Dus als u géén papieren versie van de Luidklok en ONS wilt ontvangen, 
dan zouden we het op prijs stellen als u ons dit laat weten door 
onderstaande strook in te vullen en in de brievenbus te doen in de 
Beiaard. 
Dit bericht wordt ook nog via de mail aan alle leden met een e-mailadres 
gestuurd. 

Afmeldstrook  papieren versie Luidklok en ONS 
 

Naam : .............................................................................................. 
 

Adres : .............................................................................................. 
  

Tel. : .............................................................. 
 

E-mail  : ……………………………………………. 
       

Deze strook in de brievenbus van de Beiaard inleveren. 
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Een nieuwe naam in het bestuur:  
Arnold Spijker 
 

Sinds kort hoor ik bij het bestuur van de 
Seniorenvereniging Asten en Ommel hier in Asten. 
Wij (mijn partner Dymph en ik) woonden 15 jaar in België. 
Nu wonen we ongeveer twee jaar hier in Asten. 
Na een opleiding Filosofie heb ik onder meer een 
gesprekspraktijk gehad. Later hadden we een uitgeverij 
en gaf ik les in verschillende vakgebieden. Mijn interesse betreft de mens 
en zijn bestaan. Ik ben geïnteresseerd in welke keuzes iemand maakt. 
Samen kijken hoe iemand zichzelf kan helpen en genezen door zijn blik 
te veranderen. Ik volgde vele cursussen, onder meer op het gebied van 
de alternatieve geneeskunde, waar ik verschillende diploma’s haalde. 
Onderwerpen die mijn belangstelling hebben, zijn bijvoorbeeld: vitaliteit 
bij ouderen en zingeving. 
Na een cursus blogschrijven bij Kumulus in Maastricht schrijf ik onder 
meer voor Omnes, het ledenblad van de vereniging van Pelgrimswegen 
naar Rome en het parochieblad hier in Asten. 
Ikzelf ben een wandelaar. Waar ik geen zin in heb: file lopen. 
Aanvankelijk wilden we vanuit België naar Santiago lopen. De files die 
we verwachtten, schrokken ons af. We kozen een alternatief. Dat is 
Rome geworden. Met een pelgrimsgroep deden we later dan toch ook de 
wandeling naar Santiago, maar dan anders. We liepen samen met 
vrienden via Portugal de Camino Portuguese naar Santiago.  
Binnen het bestuur van de Seniorenvereniging wil ik me richten op de 
PR. Ook wil ik een cursus voor de leden verzorgen voor de iPhone en 
iPad. Last but not least ben ik bezig met de opzet van Doctor iPhone. 
De bedoeling daarvan is dat je een soort van consult kunt aanvragen om 
je iPhone- of iPadvragen voor te leggen, die we dan hopelijk samen 
kunnen oplossen. Ik informeer je hier later nog over. 
Als je vragen hebt, schroom niet me aan te spreken. Ik hoop velen van 
jullie persoonlijk te leren kennen. 
 

Arnold Spijker. 
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Onze overledenen 
 
Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Henk Berkers  Mgr. Den Dubbeldenstraat 16 
81 jaar   overleden: 30-08-2020 
 
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. 

In memoriam Gerard ten Thije 
 
Op 13 augustus hebben we afscheid moeten nemen 
van Gerard ten Thije. Gerard was in het verleden 
hoofdredacteur van onze Luidklok. Nadat hij dat 
stokje over had gedragen, bleef hij de Luidklok op de 
voet volgen.  
Afscheid nemen van “zijn” lezers kon hij niet en daarom bleef hij ze 
prikkelen met de vele stukjes die hij in ons seniorenblad plaatste. Je kon 
hem niet blijer maken, dan door te reageren op een van zijn stukjes, 
want dat was vooral de bedoeling van al zijn schrijfsels. Hij wilde 
dolgraag discussies op gang brengen, iets wat ikzelf ook heel erg kon 
waarderen van hem. Maar jammer genoeg lukte hem dat maar zelden. 
Dat lag niet zozeer aan de onderwerpen waarover hij schreef, maar meer 
aan de gelatenheid die er hier in het Astense onder onze ouderen heerst. 
Gerard was daar duidelijk een uitzondering op. Hij stond, ondanks zijn 
hoge leeftijd, nog midden in de maatschappij en wist nog precies wat er 
speelde. 
Wij als redactie zullen zijn vele verhalen missen en ik denk dat de 
meeste lezers dat zeker ook als een gemis zullen zien. 
Wij wensen zijn vrouw Ria, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe. 
 
Namens de redactie:  
Marie-Louise Klomp, hoofdredacteur. 
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Beste bestuursleden KBO Asten. 
 

Naar aanleiding van de ontvangen Luidklok afgelopen juli, heb ik enkele 
opmerkingen aangaande het jaarverslag 2019 van onze KBO. 
Eerst heb ik contact gezocht en afgesproken met Maud Cuppens om over 
deze cijfers van gedachten te wisselen. Maud stelde voor om 
gedetailleerde cijfers te bespreken met Frans van Seccelen,  
Uw penningmeester. Hierna heb ik met Frans afgesproken om over deze 
cijfers wat diepgaand overleg te voeren. Onderstaand een kleine 
samenvatting wat uit dit gesprek is voortgekomen.  
Wat mij als eerste opviel was uw grote bedrag aan liquide middelen, 
namelijk 156.000.00 euro. Mijn opmerking was dan ook, dat de voor- en 
najaarsreis ad euro 9.100.00, vlot door de KBO zelf kon worden 
gefinancierd zonder eigen bijdrage van onze leden. De eigen bijdrage 
was namelijk al 8.200.00 euro (kosten KBO 900.00 euro). 
Ook het aantal reserveringen op de Balans vind ik behoorlijk hoog. Uw 
penningmeester gaf toe dat het saldo aan liquide middelen erg hoog was, 
maar hij legde uit dat de komende tijd ongewis zal zijn. Denk daarbij aan 
de kosten die waarschijnlijk voort zullen vloeien uit het nieuwe 
gemeenschapshuis, waardoor een geldelijke buffer noodzakelijk is. 
Met deze uitleg kan ik leven, maar zou toch, geacht bestuur, aan u willen 
vragen om te brainstormen om toch geldelijke middelen terug te laten 
vloeien naar uw leden. Misschien door geen eigen bijdrage meer te 
vragen voor komende activiteiten? 
 

Max Vogels, lid KBO. 

Voorlopig geen t(r)ips maar tips 
 

Onze eerste geplande trip naar de Cacaofabriek kon helaas door het 
coronavirus niet doorgaan. Er waren wel veel aanmeldingen, dus er is 
zeker belangstelling voor culturele uitstapjes. We gaan nu in de komende 
maanden cultuurtips geven. 
Onze eerste tip: Stichting landgoed kasteel Geldrop. Bezoek het kasteel 
op een zondagmiddag vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is dan 
gratis. Je kunt het kasteel van binnen bezoeken en dat is zeer de moeite 
waard. Er lopen gidsen rond waar je vragen aan kunt stellen. Ook zijn er 
tentoonstellingen tot en met 26 oktober Jos(e) van Lamoen met de 
expositie realistisch stilleven (schilderijen). Vanaf 1 november tot 13 
december  Rick Keijzer sculptor (beeldend kunstenaar). Verder is er een 
park met bloemenhof, zintuigentuin en een kinderboerderij. De  openings



10 

 

tijden hiervoor zijn veel ruimer. Zie voor meer informatie 
www.kasteelgeldrop.nl. Parkeren op het parkeerterrein Helze 8 in 
Geldrop. Natuurlijk is er ook gelegenheid om wat te gebruiken in de 
brasserie. 
De volgende gezamenlijke cultuurt(r)ip hopen we te gaan maken in 
februari 2021. 
 

Namens de werkgroep cultuurt(r)ips, Cora Gemen. 

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 in achtneming van 
de coronaregels, zoals 1,50  meter afstand houden.  
Er is echter wel iets veranderd: wegens de coronacrisis kan Van Hoek 
zich niet meer veroorloven om korting te geven. U betaalt dus  de 
normale prijs voor uw kopje koffie of thee. 
Kom ook eens een keer, er valt heel wat te buurten. 
 

Het bestuur. 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 

In verband met het coronavirus zijn deze activiteiten voor het komende 
half jaar geannuleerd. 
 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten  

Tochten met de scootmobiel 
 

De tochten met de scootmobiel zijn inmiddels weer gestart. Op 
woensdag 21 oktober 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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Wandelen met De Trappers 
 

We gaan weer wandelen. In tegensteling tot het voorgaande seizoen 
blijven we in Asten wandelen. We hebben een aantal startlocaties waar 
we op eigen gelegenheid naar toe gaan: te voet, per fiets of per auto. 
Vandaaruit gaan we gezamenlijk wandelen. Vertrektijd op de startlocatie 
9.30 uur. 
De wandelingen zijn over goed begaanbare paden en zijn ongeveer vijf á 
zes km. Alles coronaproof, dus op afstand en geen handen schudden. 
Voor de eerste wandeling verzamelen we bij de Beiaard. 
 
Data en locaties: 
Woensdag 11 november  De Beiaard. 
Woensdag 25 november Polderhonk Scouting Bergweg. 
Woensdag 9 december Venbergweg, einde wegverharding. 
Woensdag 23 december Clubgebouw Jong Nederland, ventweg 
Dijkstraat. 
Woensdag 13 januari Museum 
Woensdag 27 januari De Berken 
 
Als blijkt dat het slecht of geen prettig weer is om te wandelen, gaat het 
niet door. Als je dan toch naar de startlocatie gaat, kun je eventueel op 
eigen gelegenheid wat wandelen. 
 
Namens de organisatie, Jo van Horssen en Peter Verweijen. 

Blij(f) Actief Ommel    
 
Al zeven maanden zijn we allemaal 
in de ban van corona en dat valt niet 
mee. Om te kijken wat mogelijk is bij 
de dagactiviteiten Blij(f) Actief 
hebben we de afgelopen drie 
maanden op de eerste woensdag 
van de maand een gezellige middag 
georganiseerd. We maken gebruik 
van de grote zaal in De Kluis, zodat 
we elkaar veilig kunnen ontmoeten. 
We letten er goed op dat alle maatregelen goed worden nageleefd, zoals 
handendesinfectie bij binnenkomst en speciale looproutes. De tafels 
staan dubbel opgesteld met veel ruimte ertussen. 
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Nu we ervaring hebben hoe het moet, willen we in oktober weer starten 
met een volledig programma. Uiteraard blijft het afhankelijk van de 
maatregelen van het RIVM. Zo moet het lukken en we weten dat de 
deelnemers het erg gemist hebben.  
Nu nog een nare mededeling. Franka Isbouts gaat stoppen met de 
dagactiviteiten. We hebben op korte termijn dus iemand nodig die 
samen met Tonnie de Boer de organisatie op zich wil nemen. Maar ook 
zitten we te springen om nog meer vrijwilligers voor de 
woensdagmorgen (10.30 - 13.30) en woensdagmiddag (13.30 - 16.30). 
Op vrijdagmiddag (13.30 - 16.30) zijn we al erg blij met onze heren 
vrijwilligers, maar ook zij kunnen niet alleen de koersbal leiden. Het fijne 
van vrijwilliger zijn bij Blij(f) Actief is dat u zelf bepaalt hoe vaak en 
wanneer u wilt komen, al is het maar één keer per maand. 
Dus mannen en vrouwen uit Asten en Ommel kom ons alstublieft 
helpen. Neem contact op met Tonnie de Boer, tel. 0493-693721. Het is 
echt leuk en dankbaar werk en het geeft een fijn gevoel iets voor een 
ander te kunnen doen. 
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Tonnie de Boer 
(0493-693721) of loop eens binnen bij Dagactiviteiten Blij(f) Actief in    
De Kluis in Ommel. 
 
Door Annelies Dittner. 

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 De Lisse vinden wekelijks diverse activiteiten plaats. Ook niet-
bewoners kunnen deelnemen aan deze activiteiten. Bij de activiteiten 
achter in deze Luidklok vindt u een overzicht van de diverse activiteiten. 

Voor meer informatie: Marlies Meeuwis  
begeleiders welzijn Savant De Lisse.  
E-mail: marlies.meeuwis@savant-zorg.nl. 
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Kruiswoordpuzzel 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer. 
 
Horizontaal:  
1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel               
13 persoon 14 houding 16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher  
23 numero 24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel 31 toegang 32 roem 
34 droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 
41 mannetjes bij 42 deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. 
bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 59 normaal 
profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom          
67 schrijfgerei 68 troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk   
73 watersport. 
 
Verticaal: z.o.z. 
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Verticaal:  
1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje                        
7 luitenant 8 ergo 9 groot hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend 
water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad                             
20 dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 
30 soort appel 31 terdege 33 koordans 35 bergpas 36 vrucht                
38 jaartelling 42 weefsel 43 naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk       
49 op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend              
56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij                     
65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden. 
 
Oplossing is te vinden achteraan in deze uitgave. 

Overige activiteiten 

Ouderenbridge 
 

Inmiddels is besloten, dat er dit  jaar nog geen bridgemiddagen gehou-
den worden. Eind december wordt het opnieuw bekeken. De deelnemers 
krijgen hierover persoonlijk bericht via de mail. 
 

Jo van Horssen. 

Rikconcours 
 
Tijdens de zomermaanden is het rikken mede door het coronavirus ge-
stopt, maar op vrijdag 18 september zijn we weer gestart. 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. 
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Er moet me toch iets van het hart. 
 
Ja, covid-19 is een akelig virusje. Heeft ons veel leed (zeker bij 
opgesloten ouderen) en veel overledenen opgeleverd. Het heeft tevens 
gezorgd voor grote hoeveelheden (ook heel ongezond!) angst. Grote 
economische verliezen, indirect ook gezondheidsbeschadigingen 
opleverend, en onnatuurlijke beperkingen voor jongeren, die juist baat 
hebben bij het kunnen spreiden van hun vleugels en bij het kunnen 
vervolgen van hun scholingen en studies. Het heeft ons sociale leven op 
z’n kop gezet. Isolement, faillissementen, kleine en grote rampen, kortom 
veel verdriet.   
Wij, ouderen, zijn beter bereid en in staat om ons aan regels en adviezen 
van hogerhand aan te passen. Maar wij ouderen hebben ook langer en 
meer levenservaringen opgedaan en zouden niet met een druk op de 
knop ons gezond verstand moeten laten uitschakelen. En ons zeker niet 
onnadenkend door angst laten overspoelen. Wij hoeven echt niet in de 
sloot of de heg te springen als er twee fietsers ‘n beetje slordig rakelings 
langs ons fietsen. Móchten zij al besmet zijn met het virus (erg ziek zijn 
ze niet als ze vrolijk fietsen) dan nog krijg je geen geconcentreerd 
bombardement van die virussen door wind en buitenlucht in je longen 
geïnfiltreerd. 
Helaas, zoveel mensen, zoveel meningen, en vervelender, dat geldt ook 
voor de vakmensen en geleerden, wiens bevindingen ook haaks op 
elkaar kunnen staan. Ik heb veel gehad aan een lezing van een goede 
bekende, een emeritus professor in de immunologie. Ik probeer in Jip en 
Janneke taal de strekking ervan weer te geven. Louter in de hoop ieder 
zelf na te laten denken en zijn eigen verstand te laten spreken. En, wat 
angst en overmatige bezorgdheid te temperen. Zoals het bij mij deed. 
Door de media, ook de officiële, worden wij weer verontrust door (tweede 
golf?) toenemende besmettingen, althans, zo wordt het verwoord. 
Nauwkeuriger is: toenemende, positieve testen. Dat is niet hetzelfde. Het 
testmateriaal schijnt zo gevoelig te zijn, dat het positief reageert zelfs op 
niet hele virussen. Positief getest zijn wil dus lang niet altijd zeggen dat je 
ook inderdaad werkelijk besmet bent, laat staan ook nog besmettelijk zou 
zijn.  
Bovendien zouden de kleine deeltjes, de aerosolen, die uren door de 
lucht kunnen zweven en diep in je longen doordringen, veel gevaarlijker 
zijn dan de grotere druppeltjes die door hoesten bij jou je neus ingaan en 
doorgaans door je immuunsysteem opgeruimd worden. Uit een en ander 
zou blijken dat het zorgen voor goede ventilatie in binnenruimtes, niet 
circulatie, maar afvoeren van de vuile lucht, twintig keer effectiever is dan 
plexiglas wandjes en 1,5 meter gedoe. 
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In de buitenlucht, met inachtneming van ons gezond verstand, hoeven we 
ons dus al helemaal niet zo krampachtig op te stellen, maar gezellig met 
onze vrienden een terrasje kunnen pikken. Blijf weg uit slecht 
geventileerde binnenruimtes met hoge concentraties mensen als je 
verhoogd risico hebt. De eerste en échte grote golf kwam voort uit après-
ski kroegen, feestende voetbaletablissementen en carnavalsruimtes. 
Alles binnen, hutje mutje, lekker dampend.  
Voor ons bridgegebeuren, ik hoef niet met schotten en afstanden en 
plexiglas de gezelligheid af te breken, maar ik wil wél in gezonde schone 
lucht, weggezogen aerosolen, onze gezellige middagen en avonden terug 
kunnen krijgen. Als iedereen met fiets en auto naar het bridgen durft te 
komen is het maar de vraag welk risico groter is. Ben verstandig, ont-
stress en blijf gezond. 
 
Erneste Mulder. 
 
(De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit 
stuk.) 

De geschiedenis van het doktershuis  
aan de Torenstraat 1 te Asten 

Ons relaas begint in 1861 als de heer Bernardus Ludovicus Hubertus 
Borret dit huis laat bouwen aan de toenmalige Torenstraat (nu Wilhelmi-
nastraat) in Asten. Hij kocht de woning van schipper-koopman Willem 
Calmpthout, die gehuwd was met Anna-Maria Bakens. Hij had er een 
dubbele woning op staan. Het perceel had een oppervlak van 2 roeden 
en 98 ellen. De heer Borret is geboren te Brussel op 26-09-1826. Hij is 
als rijksontvanger te ’s-Hertogenbosch getrouwd met Johanna H.E. de 
Bont. Na haar overlijden op 16-05-1853 te ’s-Hertogenbosch  
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is hij hertrouwd met Josina M.A.H. Hermans, geboren te Heurne (B). In  
de Nederlandsche Staatscourant van 04-03-1859 wordt de benoeming 
van Bernardus Ludovicus Hubertus  Borret als ontvanger van de belastin-
gen bekend gemaakt.  

Het gezin Borret bestond uit zeven kinderen, waarvan de jongste op 
eenjarige leeftijd is overleden. Daarnaast was er een uitgebreide 
huishoudelijke staf die bestond uit vijf dienstbodes, twee naaisters en  
een huisondersteuner. Verder was Bernardus Borret commissaris bij een 
kredietmaatschappij voor landbouwers in de Peel. In 1873 verhuizen ze 
naar Heerlen, alwaar hij een baan krijgt als ontvanger der Directe 
belastingen. Hij is overleden op 12-06-1886 te Antwerpen en zijn vrouw 
is op 03-11-1896 overleden te Marpent (F). 
In 1873 wordt het huis verkocht aan de firma Victor Andreas van 
Rijckevorsel & Tilman. Victor is een afstammeling van een adellijke 
familie uit ’s-Hertogenbosch. Van Rijckevorsel (ook: Van Rijckevorsel 
van Kessel) is een Nederlandse en Belgische familie waarvan leden 
vanaf 1829 tot de Nederlandse adel en vanaf 1976 tot de Belgische adel 
behoren. Deze familie heeft veel nazaten in ’s-Hertogenbosch en we 
komen ze vooral tegen in publieke functies zoals burgemeester, lid van 
de Tweede Kamer of van de Provinciale Staten. 
In 1875 werd het huis doorverkocht aan Jonkheer Franciscus Johannes 
Josephus van Rijckevorsel van Kessel, geboren te ’s-Hertogenbosch op 
28-08-1818, als zoon van Augustinus Theodorus van Rijckevorsel en 
Everarda Francisca Halfwasser van Onsenoort. Hij is van beroep 
rijksontvanger en gehuwd met Theresia C.A. Victoire de Kuijper geboren 
te Veghel op 28-12-1818. Jonkheer Victor Marie van Rijckevorsel 

* de Franse zusters 
In 1884 wordt het huis verkocht aan de Trappistinnen Julie Morel, 
Elisa Boyer en Julie Therel uit Ubexy in het Canton Charmes in de 
Vogezen (F). Deze zusters waren op de vlucht voor de gevolgen van 
de wetsvoorstellen van de Franse minister Combes (minister van 
onderwijs). Deze Franse minister wilde het onderwijs door religieuzen 
verbieden. In 1896 wordt het doorverkocht aan grondeigenaresse 
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Hoogstwaarschijnlijk zijn ze verhuisd naar Berkel-Enschot. Daar bouwde 
abt Verbruggen van de nabijgelegen abdij Koningshoeven het R.K. 
Klooster Notre Dame du Perpétuel Secours ter vervanging van het 
tijdelijke klooster voor de zusters Trapistinnen. In 1912 keerden de 
Trappistinnen terug naar Ubexy. Door terugloop in het aantal roepingen 
is deze abdij in 2005 opgegaan in de abdij van Val d’Igny. Het 
kloostergebouw in Ubexy is in 2012 gesloten.  
Enige jaren in 1910 kwamen er in het pand van de familie Antoon 
Bluyssen-Raaymakers, het huidige klooster van de Boerdonkse zusters, 
ook Franse zusters wonen. Ze behoorden tot de orde Filles de Notre 
Dame en waren afkomstig uit Flèche. Deze zusters hielden zich bezig 
met het houden van pensionaires en het geven van Franse 
conversatieles. Ze vertrokken in 1921 en toen werd het huis aangekocht 
door de  Missiezusters van de H. Antonius (Boerdonkse Zusters). Het 
huis is inmiddels verhuurd aan derden, te weten Johannes H. Becking, 
geboren te Wisch op 21-04-1842. Hij is van beroep rijksontvanger en in 
het jaarboek van de Belastingen zien we dat hij een belangrijke functie 
daar vervult.  
De volgende huurder is Thomas A. Motké, geboren te Thorn 27-10-1835, 
ook rijksontvanger van beroep. Hij vertrekt uit Asten op 08-10-1891 
vanwege overplaatsing naar Heusden bij ’s-Hertogenbosch. Vanaf 
september 1892 is Johan Philip Menger de volgende bewoner. Hij is 
geboren te Utrecht op 14-12-1818. Hij is destijds weduwnaar en was van 
beroep graveur bij de Nederlandse Munt. Hij overlijdt te Asten op 20-09-
1985. Op de site Wikipedia vonden we de volgende informatie: Menger 
trouwde in 1843 met de Amsterdamse Euphrosina Johanna Parré (1818-
1861), zus van landschapsschilder Matthias Parré jr. Hun oudste zoon 
Johan Philip Matthias Menger volgde zijn vader op als eerste 
stempelsnijder. Johan Philip Menger verhuisde na zijn pensioen met zijn 
dochter naar het Brabantse Asten. Hij overleed er drie jaar later, op 76-
jarige leeftijd. 
 
Hieronder ziet u verschillende ontwerpen van zijn hand. 

1879 Prijspenning des Konings 1837 Overlijden van Prins Hendrik  
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* de doktersperiode 
 
Op 1 september 1897 treedt Vincentius Antonius Hubertus Panhuijsen, 
geboren te Tilburg op 22-09-1870 in dienst als Gemeentegeneesheer in 
Asten. Zijn gezin is de volgende bewoner van het pand aan de 
Torenstraat. In de jaren daarna verloopt de relatie met de gemeente 
alleszins soepel. Mede vanwege het achterstallige onderhoud aan het 
pand. Uit de gemeenteraadverslagen blijkt dat de relatie gemeente en 
Dr. Panhuijsen niet soepel verliep. Uiteindelijk wordt het huis, waarin de 
familie Panhuijsen woont, te koop aangeboden. In de Peel- en 
Kempenbode van 25-10-1899 staat de nu volgende advertentie. 
 
Het huis wordt aangekocht door de gemeente en de heer Panhuijsen 
blijft er wonen tot 1903 tot hij naar Kerkrade verhuisde, alwaar hij is 
overleden op 13-08-1918.  
 
De volgende bewoner is de arts Johan F.H. Hoyng, geboren te Utrecht 
op 04-02-1875. In een advertentie in de courant de Zuid-Willemsvaart 
staat vermeld dat dokter Hoyng het huis voor een periode van zes jaar 
heeft gehuurd. Helaas maakt hij zijn huurperiode niet af vanwege 
gezondheidsredenen. In 1907 verhuizen zij naar Utrecht en zijn plaats 
wordt ingenomen door zijn zwager Josephus Bernardus Verhoeven, 
geboren te Deventer op 17-06-1874. Bernardus Verhoeven is op 02-07-
1907 getrouwd in Valkenswaard met Johanna M.E. van Best. Helaas 
komt zij al vroeg te overlijden op 28-11-1914 op 33-jarige leeftijd. 
Bernardus hertrouwt op 08-08-1918 in Leiden met Leonarda G.M. 
Huysmans, geboren te Woensel op 23-09-1991. In oktober 1919 vertrekt 
dokter Verhoeven naar Gestel, maar keert op verzoek van de gemeente 
Asten in 1920 weert terug. Het adres is na 1930 Wilhelminastraat 
geworden. Dokter Josephus Bernardus Verhoeven overlijdt plotseling op 
27-11-1934 bij een oud-studievriend  in ’s-Hertogenbosch. 
Na het overlijden van dokter Verhoeven besluit de Gemeente Asten om 
het pand in de verkoop te doen. Er wordt besloten om het pand in 
tweeën te splitsen met daarnaast nog een bouwkavel naast het nieuwe 
woonhuis van de gemeente-arts (Dr. Jansen). Het Heerenhuis met 
koetshuis had een knecht- en mangelkamer en verder wei- en bouwland. 
Beneden waren er vijf kamers waarvan twee en suite met veranda. 
Verder een keuken met bijkeuken voorzien van wel- en 
regenwaterpompen en een waterdichte kelder.  
Boven waren er acht kamers, een meidenkamer en twee droogzolders. 
 



20 

 

Bij de openbare verkoop op vrijdag 13 en 20 november 1936 wordt het 
linkerdeel gekocht door Johannes Hubertus van Empel, gehuwd met 
de weduwe van Johannes van Hoek. Het rechterdeel komt in handen 
van Antoon (Peter Antonius) Berkers, huisschilder van beroep. Uit de 
verkoopakte blijkt de slechte staat van onderhoud. Vandaar dat het 
pand aan beide zijden flink opgeknapt werd. Het huis van Antoon 
Berkers werd door architect de Vries uit Helmond onder handen 
genomen en het pand van Piet van Hoek werd door architect Th. van 
Heugten uit Someren gerenoveerd. 
 
Hieronder ziet u een fragment van de tekening. 

Vervolgens neemt de zoon Wout Berkers het pand over en begint er 
rond 1965 een fotozaak (als voormalige werknemer van fotograaf 
Simons). Later start hij er een handel in witgoed en samen met zijn 
vrouw Til een Grafisch bureau. In 1994 neemt zijn dochter Mariette met 
haar man Erik het Grafisch Service Bureau van haar ouders over.  
Johannus van Empel was eerder in dienst van de gemeente als 
nachtwaker. Zijn taak bestond uit het aansteken, uitblussen en het 
onderhoud van de straatlantaarns. Maar kwam door een ongeval buiten 
het arbeidsproces en werd hem met ingang van 1 januari 1923 eervol 
ontslag verleend door de gemeenteraad. Later werd hij caféhouder in de 
Marktstraat. 
Op 13 februari 1937 werd het huis beschreven en kwam het tegelijkertijd 
op naam van Petrus Antonius (Piet) van Hoek te staan. Waarbij de 
rijtuigenloods, het washok en de berging werden verbouwd tot 
werkplaats. Ongeveer een jaar later neemt Peter Antonius (Piet) van 
Hoek het pand van zijn vader over. Hij begon zijn loopbaan als knecht bij 
een fietsenmaker in Venray en later heeft hij gewerkt bij garage 
Vlemmings in Geldrop. Overdag werden er auto’s gerepareerd en  
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werden er van personenauto’s bestelauto’s gemaakt door het chassis te 
verlengen. Ook werden er motorfietsen van het merk Sarolea 
geassembleerd. Piet was op 1 april  1929 als een van de eersten in 
Asten gestart met een garagebedrijf in het  voormalige koetshuis van 
hotel Gitzels in de Molenstraat. Zijn klanten kwamen niet alleen uit 
Asten, maar ook uit de omringende dorpen. Daarnaast fungeerde hij als 
taxichauffeur voor fabrikanten uit Asten, zoals Verkouteren en Te Strake. 
De brandstof voor de automobielen werd destijds geleverd in jerrycans 
en zo werden ook de tanks gevuld. In 1976 neemt zijn zoon Pieter het 
garagebedrijf over en wordt het garagegedeelte vergroot. 
In 2009 wordt het bedrijf overgenomen door zijn neef Ruud Oosting die 
samen met Stef Manders (de zoon van Jan Manders Licht en Geluid) het 
huidige bedrijf  Automotive Asten voortzetten. 
 
Met welwillende medewerking van: Norbert Lammers, Hebeas, Harrie 
Maas (kadaster) en vele anderen. 
 
Dit artikel komt voort uit de rubriek Bewoningsgeschiedenis, terug te 
vinden op de site: www.heemkundekringdevonder.nl 

...het doktershuis nu….. 
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Onze redactie heeft een ander e-mailadres 

U kunt uw stukjes en schrijfsels voortaan sturen naar: 

deluidklok@gmail.com 

 
De redactie. 

Activiteiten vanaf 5 oktober t/m 9 november 2020 

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

www.kbo-astenommel 

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Scootmobieltocht Wo. 21 oktober, vertrek om 13.30 uur bij de 
Schop 

KBO-ontmoetingspunt 
  

Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 
in Café van Hoek 

Wandelen  
met de Trappers  
5 á 6 km 

Woensdag 11 november. Vertrek om 9.30 uur 
bij de Beiaard 

Wekelijkse activiteiten in De Beiaard 

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

http://www.kbo-astenommel
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Blijf Actie(f) Ommel 

Elke vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur Koersbal. 
Elke woensdag om 12.00 uur gezamenlijke maaltijd. 
Elke woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur CREA  
onder leiding van Betsie Jansen. 
1e en 3e week van de maand – Groep 1 
2e en 4e week van de maand – Groep 2 
Dit is bekend bij de deelnemers 
Voor deelnemers die niet meedoen met de CREA  
beginnen de dagactiviteiten om 10.30 uur. 

 

Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur 

Zanger Piet Driessen en eventueel 
kaarten 

Woensdag 7 oktober 

Pim-pam-pet en eventueel kaarten Woensdag 14 oktober 

Allerlei spellen en eventueel kaarten Woensdag 21 oktober 

Van alles wat en eventueel kaarten Woensdag 28 oktober 

Vragenderwijs en eventueel kaarten Woensdag 4 november 

Film De Jantjes en eventueel kaarten Woensdag 11 november 

Koersbal Elke vrijdag van 14.00  uur 
tot 16.30 uur 
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Activiteiten in De Lisse 

Handwerken  
even weken  
groep kaarten maken 
Oneven week groep breien 

Maandag van 14.30 tot 16.00 uur 

Gym (externen) Dinsdag van  9.00 tot 9.45 uur 

Geheugentraining Dinsdag van 10.15 - 11.30 uur 

Wandelen (met goed weer) Dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur 

Gym  Woensdag van 10.30 tot 11.15 uur 

Geheugentraining Woensdag van 10.15 tot 11.30 uur 

Breien langste sjaal Woensdag van 14.30 - 16.00 uur 

Crea Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur 

Gym  Vrijdag van 10.30 tot 11.15 uur 

Geheugentraining Vrijdag van 10.15 tot 11.30 uur 

Extra activiteiten 
Voor informatie kunt u terecht bij 
team welzijn in De Lisse. 

Kopij voor het volgende nummer                                 
kan worden ingeleverd tot en met zondag 11 oktober. 

 
Graag ook de informatie op tijd insturen. 
voor de maanden november en december  
(Raadpleeg hiervoor het werkschema van De Luidklok.) 

Voor beëindigen lidmaatschap Seniorenvereniging  bel  vóór 1 januari   

06-25 35 05 65  (ledenadministratie)  

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. 
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Oplossing puzzel. 
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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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