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Dankjewel 
 
Aan een oproep aan onze lezers om zelf een keer in de pen te klimmen 
of achter de computer te kruipen, hebben tot ons grote plezier diverse 
mensen gehoor gegeven. Daar zijn wij als redactie  heel blij mee en heel 
trots op, want zo valt er bij u toch nog een redelijk gevulde Luidklok op 
de mat. Een dikke dankjewel is dan ook op zijn plaats voor deze 
inzenders van leuke verhalen, gedachten en wijsheden. Voor ons 
smaakt dit naar meer. Dus mocht je nog iets kwijt willen op papier, een 
verhaal, een gedicht of zomaar een gedachte, stuur het dan naar ons 
toe. De lezers en de redactie zijn er blij mee. 
Weinig tot geen activiteiten dit keer, want het coronavirus is nog altijd 
niet onder controle. Erger nog, op dit moment zitten we zelfs in een nog 
wat strengere lockdown. Wat de toekomst gaat brengen? We weten het 
niet en er valt zelfs niet eens naar te raden. Een ding staat vast en is ook 
heel duidelijk: alleen samen krijgen we dit virus eronder en dat alleen als 
we ons zoveel mogelijk aan de richtlijnen houden. 
Hoe we Sinterklaas en Kerstmis kunnen gaan vieren is allemaal nog 
heel onzeker. Duidelijk is al wel dat het heel anders zal zijn, dan we 
gewend zijn. Hoe dan ook, we zullen toch moeten proberen om er wat 
van te maken. Het leven is een feestje, maar we zullen zelf de slingers 
op moeten hangen. Het is een cliché, ik weet het, maar er schuilt wel 
degelijk een waarheid in. 
Alleen of samen, probeer het een beetje gezellig te maken voor uzelf of 
voor elkaar. Geniet van de kleine dingen, let een beetje op elkaar en hou 
vol. 
Ik wens u in ieder geval ook in deze bijzondere tijden een heel mooi 
kerstfeest en een gezond en gelukkig 2021. 
 
Marie-Louise. 
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Beste mensen 
 
Met het jaar 2021 in zicht blikken we even terug 
naar het bijna voorbije jaar. Wie had in het begin 
van 2020  kunnen bevroeden dat een  virus ons 
leven zo zou ontwrichten. Alles wat wij als normaal  
en bijna als een onvervreemdbaar recht beschouwen, werd en wordt ons 
nog steeds ontzegd. De regering en het RIVM drukken ons dagelijks op 
het hart ons toch maar aan de coronaregels te houden. En dat allemaal 
voor de  gezondheid van een ander en die van onszelf. En terecht. 
Mijn gedachten gaan uit naar alle mensen, jong of oud, die een dierbare 
verloren hebben en die moeten leren leven met een groot gemis. Hen 
wens ik veel sterkte met het verwerken van hun verlies. Ook denk ik aan 
allen die, getroffen door het virus, ziek zijn geweest en nu daarvan 
herstellende zijn. En naar ik hoor, is dat een hele klus. 
Voor de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen werd de 
lockdown een gevecht tegen de eenzaamheid, omdat bezoek niet was 
toegestaan. In onze eigen seniorenvereniging werden alle geplande 
activiteiten afgelast.  Elkaar fysiek ontmoeten, was en is er niet bij. Maar 
we houden het hoofd koel en de moed erin, want eens komt het weer 
goed. Misschien niet helemaal zoals vóór corona, maar wel met meer 
aandacht voor elkaar. Want:    
 
Delen doe je samen 
Met aandacht voor elkaar 
Spreek een woord, strooi een lach, 
Geef liefde, maak een gebaar 
 
Samen is het toverwoord 
Deel, proef en ervaar  
Alleen dan wordt  2021  
Een heel  gelukkig jaar. 
 
Ik wens u sfeervolle kerstdagen en een heel gelukkig en gezond  
nieuwjaar. 
 
Maud. 
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Kerstwens pastoor Scheepers 
 
Soms is het leven zwaar 
en voert angst de boventoon 
wat altijd vanzelfsprekend was 
is nu niet meer gewoon. 
 
Gewoon even samenzijn 
en gezellige dingen doen 
De kroeg in; een hapje eten 
een dikke knuffel of een zoen. 
 
Corona heeft de wereld veranderd 
of je nu arm bent of rijk ....... 
Laten wij zorgen voor elkaar, 
want iedereen is nu gelijk. 
 
De toekomst is nog onzeker, 
ik wens iedereen liefde en kracht. 
En ik hoop op een nieuwe morgen, 
waar de hele mensheid op wacht. 
 
Kerstmis gaat niet om terugkijken, 
niet om alleen in de toekomst kijken. 
De komst van dat mensenkind 
is veel dichterbij dan we denken. 
  
Hij is al gekomen, 
in het hier en nu: 
in de vluchteling, de vreemdeling, 
in de vertrapte, in de gevangene, 
in de arme, in de zieke, in de eenzame, 
in wie te weinig te eten heeft 
of met teveel schuld zit opgescheept, 
in wie gepest wordt en geen uitweg meer ziet in het leven. 
  
Maar ook in de medemens met wie 
we samen mens zijn. 
  
Hij is in de ander die ons aankijkt. 
Hij is er  –  zien we hem ook? 
  
 



7 

 

 

Ik wens u allen  
– ondanks het feit dat we anders kunnen vieren dan we gewend zijn –  
toch een heel Zalig Kerstfeest en Gods zegen over het nieuwe jaar.  
 
Moge uw pad vrij zijn van gevaar! 
Moge u bewaard blijven voor tegenslag! 
Moge u goedheid op uw weg vinden! 
Moge God met u wandelen! 
 
Alle goeds en blijf gezond!! 
 
Pastoor Pieter Scheepers, 
Franciscusparochie Asten-Someren. 

“Klein” Alzheimer Café Peelland:  
ervaringsverhalen in coronatijd staan centraal 
   
De coronacrisis raakt iedereen, ook de ouderen en zeker ook mensen 
met dementie en hun omgeving. Daarom wil Alzheimer Café Peelland 
(voor Deurne, Asten en Someren) graag bezoekers van het Alzheimer 
Café de gelegenheid geven hun verhalen te delen met andere bezoekers 
en een ACP-gespreksleider, uiteraard binnen de coronaregels. Daartoe 
wordt een “klein” Alzheimer Café georganiseerd, voor maximaal acht 
bezoekers. Bij grotere belangstelling volgen meer bijeenkomsten, 
wellicht ook overdag mits daar vraag naar is. 
Op dinsdag 3 november werd, na behoorlijk wat overleg van de 
werkgroep, de eerste bijeenkomst in deze vorm gehouden. Het was een 
bijzondere bijeenkomst. Volgens de coronamaatregelen mochten we 
maar met maximaal acht mensen samenkomen. Dat betekende dat 
mensen zich moesten opgeven en dat ging aarzelend. Uiteindelijk 
hadden zich zeven mensen aangemeld. Helaas kon een man niet komen 
omdat hij zich niet lekker voelde. Zes mensen lijkt weinig, toch waren ze 
erg tevreden. Het was een fijne bijeenkomst met enkelen die al eerder 
waren geweest. Opnieuw bleek weer dat een bijeenkomst van het 
Alzheimer Café vooral ook een lotgenotenbijeenkomst is. Gevoelens 
werden gedeeld. Er werd gelachen, maar ook gehuild. Er werd verdriet 
gedeeld, getroost met woorden.Hannie en Jac hadden de leiding. Zij 
hadden ter voorbereiding een, wat zij noemden, kletspot gemaakt, met 
daarin vragen waarmee ze de discussie konden starten. Vragen: als  wat 
heb  je gemist in deze tijd? Wat vond je heel fijn en waar heb je toch nog 
om gelachen?  
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Het deed me een beetje denken aan vragen zoals je ze op theezakjes 
ook wel ziet. Wat mij opviel was dat mensen toch veel missen, zich 
eenzaam voelen, geen contact hebben met familie en vrienden, niet 
konden knuffelen. Op de vraag: wat heb je gemist, werd ook genoemd 
dat ze  de bijeenkomsten van het Alzheimer Café gemist hadden. Voor 
ons een extra reden om ook een volgende keer weer samen te komen 
als het enigszins kan. In deze tijd vond men veel steun bij het bezoeken 
van de opvang, zorgboerderijen en andere vormen van opvang. 
Conclusie: het was een  sfeervolle bijeenkomst, zonder  koffie, zonder 
muziek, maar wel met een openingsgedicht van Hannie. Als werkgroep 
hebben we ook aangeboden om telefonisch contact te hebben met 
degenen die dat willen. 
 

Aanmelden Alzheimer Café. 
In verband met het waarborgen van de coronamaatregelen kunnen 
maximaal acht bezoekers per keer ontvangen worden en daarom is 
aanmelden noodzakelijk. Dat kan  via alzheimercafepeelland@gmail.com 
of telefonisch bij Piet Schippers, tel. 0493-692695 of 06-27338017. Hij 
zal nadere bijzonderheden geven over coronamaatregelen en u vertellen 
of er de eerstvolgende keer nog ruimte is en u eventueel een alternatieve 
bijeenkomst aanbieden. Tijdens de komende bijeenkomsten worden alle 
coronamaatregelen in acht genomen. Ook willen wij inventariseren of er 
behoefte is aan bijeenkomsten overdag. Dit kunt u via bovenstaand e-
mailadres melden. 
 

Telefonisch contact. 
Voor wie de fysieke bijeenkomst in deze coronatijd niet durft de 
bezoeken, maar wel behoefte heeft aan een gesprek, biedt ACP de 
mogelijkheid om telefonisch contact met een vrijwilliger te krijgen. U kunt 
zich daarvoor melden op bovengenoemd e-mailadres of 
telefoonnummer. 
 

Website. 
Alzheimer Nederland heeft een fraaie website waar veel informatie, 
verhalen en filmpjes te zien zijn: https://www.alzheimer-nederland.nl  Ook 
kunt u doorklikken naar nieuws uit de buurt (regio zuidoost Brabant) en 
facebookberichten lezen over Alzheimer Café Peelland. 
Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand 
plaats in Dienstencentrum de Beiaard aan de Pastoor de Kleijnhof 21 in 
Asten. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 20.30 uur. De 
zaal gaat open om 19.15 uur. De toegang is gratis, aanmelden is 
noodzakelijk. 
 

Piet Schippers, Alzheimer Café Peelland. 
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Seniorenvereniging-mededelingen 

Feestattentie  
voor alle leden van seniorenvereniging Asten en Ommel 
 

Het kalenderjaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van de 
coronapandemie. Voor de seniorenvereniging Asten en Ommel heeft dit 
betekend dat een groot aantal activiteiten en acties geen doorgang 
konden vinden. Als compensatie voor het gemis van alle activiteiten en 
om het jaar toch nog enigszins feestelijk af te kunnen sluiten, werd 
besloten alle leden van onze seniorenvereniging te trakteren op een 
kleine attentie in de vorm van een pakketje met voornamelijk 
streekproducten en een kerst- en nieuwjaarwens van onze vereniging.  
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart kan het pakketje in de loop van 
de maand december worden opgehaald in de VVV-winkel aan de 
Burgemeester Wijnenstraat 1 in Asten. Hierbij kan een keuze worden 
gemaakt uit verschillende pakketten. Uiteraard mag ook een familielid of 
kennis met uw lidmaatschapskaart de attentie ophalen. De winkel is van 
maandag tot en met zaterdag geopend van 10 uur tot 14.00 uur, met 
uitzondering van de beide kerstdagen. Omdat onze seniorenvereniging 
bijna 1.500 leden telt hebben wij een schema opgesteld om het afhalen 
te spreiden over de maand december. Zo voorkomen we overbelasting 
van de VVV-vrijwilligers en teveel extra drukte in de winkel. Zeker in deze 
tijd van corona met het dringende advies 1,5 meter afstand te houden. 
 

Het schema ziet er als volgt uit: 
week 49  (maandag 30 november t/m zaterdag 5 december)  
   de ledennummers 120.0001 t/m 120.2600 
week 50  (maandag 7 december t/m zaterdag 12 december)  
   de ledennummers 120.2601 t/m 120.3801 
week 51  (maandag 14 december t/m zaterdag 19 december)  
   de ledennummers 120.3802 t/m 120.4400 
week 52  (maandag 21 december t/m donderdag 24 december)  
   de ledennummers 120.4401 t/m 120.4600 
week 53  (maandag 28 december t/m donderdag 31 december) 
   de ledennummers 120.4601 t/m 120.4750 
 

Het lidmaatschapsnummer vindt u op de laatste regel van uw ledenpas. 
Het dringende verzoek is om u zoveel mogelijk te houden aan dit 
schema. 
Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. 
 

Het bestuur van seniorenvereniging Asten en Ommel. 
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Een woord van dank 
 

Jarenlang heeft Mevrouw Nell Dorenbos-van Heusden als vrijwilligster 
ons verenigingsblad De Luidklok en het blad ONS, van KBO Brabant, bij 
de leden van haar rayon in de brievenbus gedeponeerd. Weer of geen 
weer, fietsje op, fietsje af, en dat zeer nauwkeurig en trouw bijna elke 
maand per jaar. 
Onlangs heeft ze besloten, op 1 oktober 2020, met het bezorgen te 
stoppen. 
Nell heel hartelijk dank voor al die bezorgjaren, ook namens het bestuur. 
Blijf gezond de komende jaren en tot ziens ergens. 
 
Rina Slaats, ledenadministratie en bezorging.  
 

Jaarlijks overschot 
 
Wanneer we alle Nederlandse pensioenfondsen bij elkaar optellen, zijn 
de beschikbare middelen nu (2020) ongeveer 1700 miljard euro. Het 
rendement bedraagt gemiddeld zes procent per jaar, dat zou dus dit jaar 
ongeveer 112 miljard bedragen. De pensioenuitkeringen liggen nu rond 
de 32 miljard. Er is dus een overschot van 80 miljard, dat aan het 
vermogen kan worden toegevoegd. Tellen we daar ook nog de premie-
inkomsten van ongeveer 30 miljard bij op, dan komen we zelfs op een 
overschot van bijna 110 miljard. In de historie van het Nederlandse 
pensioenvermogen bestaat deze trend zeker al sinds 2002, afgezien van 
fluctuaties van jaar tot jaar. Het is dan ook geen wonder dat het totale 
vermogen gedurende die periode ongeveer verdrievoudigd is. 
Zou het mogelijk zijn het Nederlandse systeem van aanvullende 
pensioenen te herstructureren als een rentenierspensioen? Daarbij 
worden de pensioenen betaald uit de rendementen op de vermogens 
van de pensioenfondsen, terwijl die vermogens zelf niet worden 
aangetast. Zoals uit bovenstaande berekening blijkt is het antwoord  ja. 
Veel Nederlandse pensioenfondsen zijn zo rijk geworden, dat de 
pensionado’s zonder moeite kunnen gaan rentenieren. Het betekent 
zelfs voor een aantal fondsen dat er nu eigenlijk geen pensioenpremie 
meer zou hoeven worden betaald. 
 
Jan G.M. Bosch, ouderenadviseur. 
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Geen T(r)ips maar Tips 
 
Nu we nog steeds te maken hebben met de coronabeperkingen, die 
onderhand al zo’n acht maanden duren, zouden we bijna ons geduld 
verliezen, omdat we nog steeds geen trip hebben kunnen organiseren. 
Daarom in deze editie van de Luidklok nogmaals een tip voor een 
bezoek op eigen houtje.  
 
Dit keer viel ons oog op museum De Wieger in Deurne. Daar is al op 20 
september een bijzondere expositie geopend onder de titel Van Armando 
tot Zadkine. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 10 januari 2021. 
Deze expositie is samengesteld door de vrijwillige conservator van de 
Wieger, Lex van de Haterd, die samen met zijn vrouw Leonie zo’n 200 
kunstwerken uit hun eigen privécollectie laat zien. Met deze expositie 
neemt hij ook meteen afscheid van het museum. Hij heeft het 
conservatorschap jarenlang met veel plezier gedaan, maar omdat er 
sinds enige tijd weer een vaste, betaalbare conservator kon worden  
aangenomen, maakt hij graag plaats. 
 
Het museum is gevestigd in het voormalige woonhuis van huisarts en 
schilder Dr. Wiegersma aan de Oude Liesselseweg 29 en is geopend 
van woensdag tot en met zondag van 12.00-17.00 uur.  Behalve deze 
expositie zijn er in het museum ook werken te zien van Wiegersma zelf 
en van schilders uit de periode 1900 tot 1940, zoals Charley Toorop en 
Isaac Israëls. Verder ligt er rondom het museum een mooie tuin, waarin 
je kunt wandelen en zitten en waar af en toe kleine voorstellingen 
worden opgevoerd. Op dit moment moet je vooraf reserveren in verband 
met de coronamaatregelen en binnen is een mondkapje verplicht.  
 
Mariet Loomans, werkgroep cultuurt(r)ips.  
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Seniorenvereniging-activiteiten 

Ontmoetingspunt 
 

Op dit moment is het niet zeker dat de horeca weer geopend zal zijn als 
deze Luidklok verschijnt. Mocht dat wel zo zijn, dan bent u uiteraard elke 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur weer van harte welkom op ons 
ontmoetingspunt bij café Van Hoek op de Markt om bij te praten en 
nieuwtjes uit te wisselen. Kom ook eens een keer, er valt heel wat te 
buurten. 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 
In verband met het coronavirus zijn deze activiteiten voor de komende 
tijd geannuleerd. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten:  
Inge Veenhuizen.  

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. 
 

Datums en locaties: 
 

• 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. 
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Blij(f) Actief Ommel    
 
We missen u en we weten dat u ons ook mist. U 
mist de crea, het gezellig samen eten, het 
kaarten, de koersbal en alle andere activiteiten, 
maar vooral de gezelligheid.  
We hopen van harte dat we in januari weer 
kunnen starten, want het heeft lang genoeg geduurd. En voor iedereen 
die nu ervaren heeft hoe vervelend het is om alleen maar thuis te kunnen 
zijn en weinig mensen te zien en spreken, zou ik zeggen, geef u op en 
kom in januari op woensdag of vrijdagmiddag naar De Kluis. Al is het 
maar voor een kopje koffie en een praatje.  
In januari hebben we ook weer plaats voor vrijwilligers. Gaan we er met 
z’n allen weer een mooie voorziening van maken? De senioren hebben er 
recht op.  
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. 
 

 

IVN-wandelingen voor senioren 
 
Woensdag 9 december wandelen in de Mariapeel,  
vertrek om 13.30 uur  
bij het biologisch station van Staatsbosbeheer,  
Koolweg 36a in Helenaveen. 
 
Ooit maakte de Mariapeel deel uit van een uitgestrekt hoogveengebied, 
dat toen werd omschreven als wild, woest en ledig en een weke, 
drassige streek waar nauwelijks een mens gaan kan. Na de 
veenafgravingen en ontginningen bleven een paar peelrestanten, onder 
andere de Mariapeel, over als natuurgebied. Mede door maatregelen 
om verdroging tegen te gaan is er een veelzijdig natuurgebied ontstaan. 
Moerassen, veenplassen, heidevelden en bossen wisselen elkaar 
voortdurend af. Zeldzame hoogveenvegetaties komen hier voor, zo’n 
125 verschillende vogelsoorten met in de zomer zelfs de zeldzame 
blauwborst en roodborsttapuit. In de winter treft men er watervogels, 
maar ook insecten en zoogdieren zijn goed vertegenwoordigd. 
In de Mariapeel is hard gewerkt aan de natuur om het oorspronkelijke  
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hoogveenlandschap te herstellen. Tijdens deze wandeling zullen 
resultaten van deze inspanningen te zien zijn, zoals her en der het 
terugkomen van hoogveenmos. Het karakter van de wandeling is een 
doorloopwandeling, dat wil zeggen dat er onderweg niet vaak wordt 
stilgestaan. Op een enkele plek zal door de gids toelichting worden 
gegeven op historie, natuur en beheer.  
Een gedeelte van de wandeling voert over paden die zeer drassig 
kunnen zijn. Hier kan de wandelaar nog iets ervaren van de Peel uit het 
verre verleden: een lege en verlaten streek, onherbergzaam en slecht 
toegankelijk, stil en mooi in zijn eenvoud. De wandeling is ca 5 Km lang. 
Laarzen of ander waterdicht schoeisel wordt aanbevolen. 
 
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 
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Corona en december 
 
Heeft u misschien dat rare gevoel ook, zoals ik heb? We zitten al 
máánden in een bizarre, bijna onwerkelijke werkelijkheid en toch, 
ondanks alles, is de tijd voorbij gevlógen. En nu gaan we al richting 
december, de laatste maand van het jaar en de opmaat naar het nieuwe 
jaar 2021. Normaliter een maand van Sinterklaassurprises, kerstboom 
zetten, kaarten sturen met mooie wensen voor lieve mensen.  
Het wordt dit jaar wel een béétje anders. Maar, ho eens even, ook al zien 
wij elkaar dan amper, een Kerst-  en Nieuwjaarswens is toch ook goed te 
doen via ons lijfblad De Luidklok of de site van onze Seniorenvereniging 
Asten en Ommel? Deze gedachte kwam ineens in mij op dus wil ik hierbij 
een oprechte wens met: fijne kerstdagen en een in alle opzichten 
voorspoedig 2021 sturen naar: 
 De redactie van de Luidklok, die het ondanks de coronacrisis toch 

voor elkaar kreeg om ons KBO- infoblad samen te stellen en uit te 
laten komen. 

 Het bestuur, dat de lopende bestuurlijke zaken achter de schermen 
bleef doen. 

 Aan mijn Werkgroep Vieringen en Activiteiten, die ik enorm mis, 
juist omdat alle activiteiten geannuleerd moesten worden en er dus 
niets te vieren viel. 

 Aan die geweldige groep Wijkbezorgers, die ervoor zorgde dat de 
ONS met de Luidklok bij u in de bus viel. 

 Aan mijn vaste groep gastvrouwen die, omdat er geen (grote) 
activiteiten waren, ook geen gastvrouwentaken toebedeeld kregen. 
Taken waar men zich ieder jaar toch weer op verheugen kon. 

 Aan al die fijne mensen van de Jan van Hoek koffieclub, die elkaar 
heel erg missen, juist omdat zij een ontmoetingsgroep vormen, 
maar elkaar niet meer konden ontmoeten 

 En tenslotte mijn wensen nog aan alle lieve vrienden en kennissen 
bij de KBO, die me af en toe bellen, appen, e-mailen, gedag 
zeggen of een praatje maken (op afstand). 

Laten we bidden en hopen, dat het nieuwe jaar 2021 datgene mag 
brengen waar we allemaal inmiddels zo hevig naar verlangen: het 
fysieke contact, de knuffel, het weer in actie kunnen komen en bovenal 
beterschap voor degenen die corona aan den lijve ondervonden hebben. 
 
Inge Veenhuizen. 
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Ontmoetingen in je leven 
 
Waarom komen en gaan mensen in je leven? Mensen komen in je leven, 
soms een seizoen of een heel leven. Als je weet om welke reden het is, 
is het gewoonlijk omdat je een behoefte hebt geuit. Ze zijn gekomen om 
je te helpen door een moeilijkheid heen om je te begeleiden met 
ondersteuning en je fysiek, emotioneel of spiritueel te helpen. 
Ze lijken gestuurd en dat zijn ze ook. Ze zijn er om een reden. Dan, 
zonder dat je iets verkeerds doet of op zo maar een moment zegt of doet 
die persoon iets om de relatie te beëindigen. Soms gaan ze dood, soms 
lopen ze weg. Soms keren ze zich tegen jou en dwingen je tot een 
standpunt. 
Wat we ons moeten realiseren, is dat aan onze behoefte is voldaan. 
Onze wens is vervuld, hun werk is gedaan. Het is tijd om verder alleen te 
gaan. 
Sommige mensen komen in je leven voor een seizoen, omdat het jouw 
beurt is om te delen, te groeien of te leren. Zij brengen je een ervaring 
van vrede of ze brengen je aan het lachen. Ze kunnen je iets leren, ze 
leren jouw levenslessen, dingen waar je op kunt bouwen om zo een 
solide, emotionele fundering te hebben. 
Het is jouw taak de lessen te accepteren. Houd van die persoon en stop, 
wat je geleerd hebt, in alle relaties en situaties in je leven. Men zegt 
liefde is blind, maar vriendschap is helderziend. Engelen bestaan, alleen 
hebben ze geen vleugels, maar dat noemen we je vrienden. 
Sterke mensen weten hun leven op orde te houden. Zelfs met tranen 
achter hun ogen kunnen ze zeggen: 
“Het gaat goed met mij!" 
 

Anny Ermers. 

Ontwerp nieuwjaarskaart Anny Ermers. 
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Wijsheden Johan Cruijff 
 

In deze coronatijd is er ook nog tijd voor een vrolijke noot.  
Daarom volgen hier enkele uitspraken van de wijsheid van Johan Cruijff. 
 
“Het behoort tot de wetten van het voetbal, dat op succes vaak een grote 
teleurstelling volgt.” 
 
“Wat is snelheid? Vaak verwisselt de sportpers snelheid met inzicht. Kijk, 
als ik iets eerder begin met lopen dan een ander, dan lijk ik sneller.” 
 
“Het is het verstandigste om zoveel mogelijk te luisteren, want dat is 
goed voor je algemene ontwikkeling. Als je er tien procent van leert, ben 
je de anderen al een eind voor.” 
  
Jan Raijmakers. 
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Ouderenbridge 
 

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

Jo van Horssen. 

Rikconcours 
 

In verband met het coronavirus is het rikken in ieder geval tot het einde 
van het jaar stopgezet. 
 

Jo van Horssen. 

Activiteiten woonzorgcentrum De Lisse 
 

In verband met het coronavirus vinden in De Lisse momenteel alleen 
activiteiten plaats voor de bewoners van het woonzorgcentrum.  
 

Voor meer informatie:  
Marlies Meeuwis, begeleider welzijn Savant De Lisse.  
E-mail: marlies.meeuwis@savant-zorg.nl. 
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Even klagen 
 
Mag ik even klagen? Alsjeblieft? Ja, ik weet het, we klagen met zijn allen 
al zoveel en daarnaast zeuren we er tegenwoordig allemaal ook nog 
eens flink op los, maar toch. En nee het helpt helemaal niks, dat weet ik 
ook wel. Dat leerde mijn moeder me vroeger al. Maar ik moet het 
gewoon even kwijt, even mijn hart luchten en dan weer door. 
Ik mis het oude leven zo verschrikkelijk erg dat ik echt even mijn hart 
moet luchten. Als je geen zin hebt in geklaag, kun je hier nog stoppen 
met lezen. Je bent dus gewaarschuwd. 
Vandaag moet ik het voor één keer van me af schreeuwen. Het moet er 
echt uit en wel nu. Want ik mis het zo dat oude, doodnormale leven en 
dan vooral het knuffelen. Zo verschrikkelijk, dat ik er bijna van ga huilen. 
Bijna, maar ik kan me nog net goed houden, omdat ik weet dat ik zeker 
niet de enige ben in deze, inmiddels zo bizarre, wereld. 
Gelukkig kan ik nog knuffelen met mijn lief, dus eigenlijk ben ik een 
bofferd eerste klas en heb ik niks te zeuren. Ik weet heus wel dat er 
zoveel mensen nu alleen zijn, die gewoon niemand dichtbij zich hebben 
en dus helemáál geen lichamelijk contact hebben. Dat is zoveel erger 
dan mijn situatie, daar ben ik me heus wel van bewust. Maar wat zou ik 
graag een keertje echt heel stevig mijn drie kleinkinderen in mijn armen 
willen sluiten. Ze stevig vast willen houden, lekker over hun rug wrijven, 
een dikke pakkerd op hun wang willen geven of gewoon lekker met ze 
willen stoeien. Samen over de bank rollen van het lachen, ze door hun 
haren wrijven, een kus op hun mond, in hun nek, weer gewoon hand in 
hand lopen of plagend in een arm knijpen. En dat allemaal zonder me 
zorgen te hoeven maken dat dat stomme virus zich ermee gaat 
bemoeien. Ik wil mijn dochter omhelzen en mijn schoonzoon, ze laten 
vóelen dat ik trots op ze ben. Een knuffel zegt zoveel meer dan woorden. 
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Ik wil gewoon weer ik zijn, die gekke oma zijn die nog steeds de lift speelt 
die de jongste zo in bed laat vallen. Ik smacht naar die arm die mijn 
oudste kleindochter soms zo maar om me heen slaat en dan lekker even 
tegen me aan komt leunen. En ik wil mijn kleinzoon weer zien genieten 
als ik zijn rug even stevig masseer. ik wil, ik wil... 
Zo, dat is er uit en ja dat lucht op. Een beetje dan. Mijn moeder zou 
troostend zeggen dat ik om me heen moet kijken, want er zijn nog zoveel 
mensen die het veel slechter hebben dan ik. En ze heeft gelijk, toen al en 
nu weer. Ze leeft al ruim twee jaar niet meer, maar ik ben blij dat ze me 
die boodschap al meegaf toen ik nog een kind was. Het werkt nog 
steeds. Er zijn nog altijd heel veel mensen die het slechter hebben dan jij 
en ik. Laten we daar aan denken, telkens als we het even moeilijk 
hebben in deze coronatijd.  
En o ja, mijn moeder zei ook altijd dat het heus wel goed zou komen en 
dat het soms een tijdje kon duren. Laten we ons daar dan maar aan 
vasthouden. 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar en blijf gezond. 
 
Marie-Louise. 
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Activiteiten vanaf 30 november t/m 1 februari 2021 

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 

KBO-ontmoetingspunt Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur  
in café Jan van Hoek.  
Alleen als de horeca weer geopend is. 

Wandelen  
met de Trappers.  
5 á 6 km 

Woensdag 9 december,  
vertrek om 9.30 uur bij de Venbergweg,  
einde wegverharding. 

Kopij voor het volgende nummer  
kan worden ingeleverd tot en met zondag 10 januari. 
 
 

Geen Luidklok 
 
In de maand december komt er geen Luidklok uit. 
 
De redactie. 
 
 

E-mailadres redactie 
 
Heeft u inmiddels het nieuwe e-mailadres van onze redactie al genoteerd 
in uw adressenbestand? 
U kunt uw stukjes voortaan sturen naar: deluidklok@gmail.com 
 
De redactie. 
 

http://www.kbo-astenommel
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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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